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بسمه تعالی
سیری بر تحوالت مهندسی صنایع همراه با گزیدهای منتخب از خاطرات استاد ابراهیم صادقی
اینجانــب ابراهیــم صادقــی نقنــدر فرزنــد شــیخ رجــب
در اول دیمــاه ســال  1313در روســتاي نقنــدر واقــع در30
کیلومتــري مشــهد مقــدس دریــک خانــواده مذهبــی متولــد
شــدم .ســوابق تدریــس اینجانــب در دانشــگاه علــم و
صنعــت ایــران ،دانشــگاه امیرکبیــر و دانشــگاه آزاد اســامی
یعنــی از ســال  1337تاکنــون بــوده و هنــوز هــم بــا وجــود
بازنشســتگی حــدود  10ســاعت در هفتــه در دانشــگاه علــم
وصنعــت ایــران دانشــکده صنایــع تدریــس و همــکاري
میکنــم ،خاطــرات و اتفاقــات گوناگونــی برایــم رخ داده
اســت کــه چنــد نمونــه از ایــن خاطــرات و وقایــع را بــه
بازداشــته و خــود درهمــان محــل امتحــان ایســتادم
صــورت زیــر شــرح خواهــم داد.
تــا کارش را بــه پایــان برســاند .بایــد یــادآور شــد کــه
خاطرهای از پیش از انقالب
دانشــجوي نامبــرده کــه وضــع موجــود را دیــد قــدري
نگــران شــده و بــه گریــه افتــاد مــن هــم بــه او گفتــم
درزمــان ستمشــاهی ،رشــته صنایــع داراي دروس
نگــران نبــاش و کارت را انجــام بــده و ایشــان نیــز
کار عملــی زیــادي بــود ،از آن جملــه کارگاه عمومــی
گریــه میکــرد و بــکارش ادامــه م ـیداد ،تاجائــی کــه
ماشــینها  .همانطورکــه میدانیــد در آن زمــان
وقــت امتحــان بــه پایــان رســید و در خــال انجــام
حجــاب رعایــت نمیشــد و کســی هــم نمیتوانســت
کار و گریههــاي متوالــی کارش را بــه پایــان رســاند.
در ایــن بــاره دســتوري صــادر نمایــد .امتحــان کارگاه
ســپس کارش را از ســه نظــام بازکــرده و بــا نقشــه
ماشــینهاي افــزار در حــال برگــزاری بــود کــه در
مربوطــه تحویــل داد .در ایــن میــان فکــر میکــردم
آن تعــدادي دانشــجوي پســر و تعــدادي دانشــجوي
از مــن ناراحــت شــده و مــن هــم بــدون هیچگونــه
دختــر در امتحــان کارگاه شــرکت کــرده بودنــد .نقشــه
اظهارنظــري بــه دفتــرکارگاه رفتــم .در موقــع نمــره
قطعــه کار امتحانــی مــورد نظــر بــه دانشــجویان داده
دادن ،کارهــاي دانشــجویان را بــدون هیچگونــه
شــد و بعــد ازتوضیحــات الزم ،دانشــجویان مشــغول
ارفاقــی تــا آنجائیکــه مقــدور بــود ،بــا اخــذ نظــر ســایر
بــه کار شــدند .تقریب ـاَ نزدیــک بــه پایــان وقــت داده
همــکاران کارگاهــی نهایــی نمــوده و نمــرات را پــس از
شــده تعــدادي از دانشــجویان قطعــه و نقشــه را تحویل
مدتــی اعــام کردیــم .یــادم هســت کــه نمــره مناســبی
دادنــد .یکــی از دانشــجویان دختــر که قــدري کند کار
دریافــت کــرده بــود.
میکــرد و مشــاهده کــردم کــه افــرادي میخواهنــد
بــه او کمــک نماینــد .بــا تذکــر آنهــا را از ایــن عمــل
چنــد ســال بعــد بازدیــدی ازکارخانــه ماشینســازي
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اراك داشــتیم ،کــه در ایــن بازدیــد تعــدادي از
فارغالتحصیالنــی بودنــد کــه همگــی بــا مــن درس
گرفتــه بودنــد .آنقــدر نســبت بــه مــن محبــت نشــان
دادنــد و در هنــگام بازدیــد همراهــی بســیار فراوانــی
ازخــود نشــان دادنــد تــا آنجائــی کــه اســتاد همــراه
مــن بــا تعجــب پرســید چــه خبراســت؟!!! گفتــم
مالحظــه کردیــد کــه وقتــی رفتــار وکــردار معلــم
نســبت بــه دانشــجو یــا دانشآمــوز بــه صــورت
صحیــح انجــام گیــرد ،نتیجــهاش ایــن خواهــد
شــد .از همــه مهمتــر وقتــی کــه قــرار بــود ســوار
ماشــینها شــویم و عــازم اصفهــان شــویم ،دیــدم
همــان دختــر خانمــی کــه درهنــگام امتحــان
درکارگاه گریــه میکــرد و امتحــان خــود را گذرانــد
و همســرش خودشــان را بــه مــا رســاندند و مــرا بــه
همســرش معرفــی کــرده و بــه نحــوی رضایتمنــدي،
خــود را اعــام کردنــد و مــن هــم در ایــن موقــع
واقعــاَ شــرمنده شــدم .امیــد اســت کــه پــروردگار
عالــم مــا را هــر چــه بیشــتر در انجــام وظیفهمــان
هدایــت نمایــد تــا شــرمنده دیگــران واقــع نشــویم .
الزم بــه یــادآوري اســت؛ دانشــگاه محلــی
اســت کــه گروهــی از دانشــجویان بعــد ازفراغــت از
تحصیــل بــه دانشــگاه کــه خانــه دوم آنهــا میباشــد
بــراي حــل مشــکالت وگذرانــدن دورههــاي آموزشــی
و حتــی بازدیــد ازتوســعههاي داده شــده مجــددا َ
مراجعــه مینماینــد ،ولــی بعضــی دیگــر فقــط بــراي
دریافــت مــدارك خــود بــه دانشــگاه بــر میگردنــد،
امــا گروهــی دیگــر دانشــگاه را بطورکلــی فرامــوش
خواهنــد کــرد .بــه نظــرم بهتــر ایــن اســت کــه فــارغ
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التحصیــان حتمـاَ بعــد از اینکــه بــه خدمتی در ســطح
کشــور و یــا بــه کارخصوصــی مشــغول شــدند بــراي
رفــع مشــکل و نیــز افزایــش آگاهیهــاي علمــی و یــا
حتــی قــراردادن تجربیــات خــود بــراي دانشــجویان و
یــا ســایرین بــه دانشــگاه خــود مراجعــه نمــوده و ازکــم
وکیفیــت دانشــگاه برخوردارشــوند .

دوران انقالب فرهنگی
بعــد از انقــاب ارزشــمند اســامی ایــران و تعطیلــی
دانشــگاههاي کشــور و وضــع نابســامانی کــه در زمــان
ســتم شــاهی بوجــود آمــده بــود و نیــز تغییراتــی کــه
در تعــداد واحدهــاي درســی در ســتاد انقــاب فرهنگی
صــورت گرفتــه بــود اداره کــردن دانشــکده بــا توجــه
بــه نبــود اســتاد و مخصوصــاَ جــزوات و کتابهــاي
الزم بــراي آمــوزش دروس جدیــد مشــکل بــود .بعــد
از بازگشــائی دانشــگاهها میبایســتی واحدهــاي
برنامهریــزي شــده از طــرف ســتاد انقــاب فرهنگــی
بــا دروس قبلــی مطابقــت داده شــده واحدهــاي جدیــد
جایگزیــن واحدهــاي قبلــی گــردد ،کــه کاری مشــکل
بــود .ازهمــه مهمتــر بــراي تدریــس دروس جدیــد نــه
کتابــی وجــود داشــت و نــه جــزوهاي .حتــی بــا کمبــود
اســتاد روبــرو بودیــم .از ایــن رو از دانشــگاه امیرکبیــر
و دانشــگاه شــریف کمــک خواســتیم و بــراي کمبــود
کتــاب کتابهــای التیــن را تکثیرکــرده و در اختیــار
اســاتید قــرار میدادیــم .
مشــکل دیگــري کــه درآن زمــان رخ داد ،ایــن
بــود کــه تعــدادي ازدانشــجویان قبلــی دانشــگاهها
کــه تعــداد واحدهــاي باقیمانــده آنهــا بیــش از 25
واحــد بــود ،وجــود داشــتند .چراکــه دانشــجویان قبلــی
از نظــر وضعیــت درســی دریــک ضعــف شــدیدي
بودنــد کــه تــوان گذرانــدن دروس جدیــد را نداشــته
و اغلــب بــه زمــان بیشــتري نیازداشــتند .همچنیــن
چــون تعــداد واحدهــاي درســی در نظرگرفتــه شــده
درحــدود  165واحــد بــود ایــن خــود مشــکل دیگــري
بــود .درخــال آن ســالها چندیــن بــار مجموعههــای
دروس مــورد بررســی مجــدد قرارگرفــت کــه درمرحلــه
اول کــه تعــداد واحدهــا حــدود  165واحــد بــراي
کارشناســی درنظــر گرفتــه شــده بــود بــه  150واحــد
تقلیــل پیداکــرد ،چراکــه زمــان تحصیــل طوالنــی
گشــته و دولــت نیــز بایــد هزینــه زیــادي را متحمــل
شــود .در خــال تحصیــل دانشــجویان و نیــز در اثــر
جنــگ تحمیلــی مشــکالت زیــادي بــراي کشــور و
نیــز دانشــگاهها بوجــود آمــده بــود تعــداد زیــادي از
دانشــجویان بــه جبهــه اعــزام میشــدند و از طرفــی
بمبــاران شــهرهاي ایــران بــدون وقفــه ادامــه داشــت،
کــه ایــن خــود یکــی دیگــر از مشــکالت بوجــود آمــده
بــود .در ایــن صــورت نیــز تعــداد واحدهــا نیــز ســنگین
بــوده و دانشــجویان کــه بــا اضطــراب درس میخواندند
نیــز دچــار عقــب افتادگــی شــده و ســنوات تحصیلــی

آنهــا نیــز زیــاد میشــد .عــاوه بــرآن تعــدادي از
دانشــجویان بــر اثــر مشــکالت بوجــود آمــده ســه ترمــه
شــده و از دانشــگاه اخــراج میشــدند .در ایــن مرحلــه
وزارت علــوم دســتور بررســی مجــدد تعــداد واحدهــا را
بــه ســتاد انقــاب فرهنگــی ابــاغ نمــود و کمیتههــاي
برنامهریــزي مجــددا َ بررســیهاي الزم را انجــام داده
و تعــداد واحدهــاي الزم رابرابــر 144واحــد کــه در
بیشــتر از دانشــگاههاي دنیــا مرســوم اســت تقلیــل
داده شــد .الزم بــه توضیــح اســت کــه در تدویــن
دروس و تصویــب و تجدیــد نظــر مجموعههــا ،آقایــان:
مرحــوم دکتــر آریانــژاد ,دکتــر سیدحســینی ,دکتــر
شــفیعا زحمــات زیــادي را متحمــل شــدند.

دوره دکتري مهندسی صنایع
دوره دکتــري مهندســی صنایــع بــراي اولیــن بــار
در ســال 1372در دانشــکده مهندســی صنایع دانشــگاه
علــم وصنعــت ایــران بــا همــکاري بســیارخوب اســاتید
دانشــکده در دوره مســؤلیت اینجانــب اجــرا شــد و
ســپس دانشــکده صنایــع امیرکبیــر اقــدام بــه پذیــرش
دانشــجوي دکتــري و بعــد از آن در دانشــکده صنایــع
دانشــگاه شــریف پذیــرش دانشــجوي دوره دکتــري
مهندســی صنایــع بــه اجــرا درآمــد و . ...بایــد یــادآور
شــد کــه کنکــور دکتــري مهندســی در دانشــکدههاي
صنایــع و ســایر دانشــکدههاي دانشــگاههاي کشــور
بــه صــورت داخلــی انجــام میگرفــت و بــا افزایــش
داوطلبــان دردوره دکتــري و مشــکالت احتمالــی قــرار
شــد کــه دروه دکتــري کلیــه دانشــگاهها بــه صــورت
نیمــه متمرکــز انجــام گیــرد .
ایجــاد دوره دکتــري بــه ایــن ترتیــب بــود کــه
میبایســتی در هــر دانشــکدهاي کــه الزم اســت دوره
دکتــري اجــرا نماینــد بایــد قبــا امکانــات آموزشــی
و نیــز اســتاد و دانشــیار جهــت تدریــس دروس
طبــق مقــررات وزارت علــوم در اختیــار داشــته
باشــند .دانشــکده صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت
بــراي راهانــدازي ایــن دوره دو نفــر دانشــیار ،آقــاي
دکترجاســبی و مرحــوم آقــاي دکتــر آریانــژاد بــا
دانشــکده همــکاري میکردنــد و از مرحــوم آقــاي
دکتــر اصغرپورکــه داراي درجــه دانشــیاري بودنــد،
جهــت همــکاري دعــوت بــه عمــل آمــد و ایشــان هــم
پذیرفتنــد .چــون آقــاي دکتــر ســید حســینی مســئول
توســعه آمــوزش عالــی در وزارت علــوم بودنــد ،ســریعاَ
بــه پیشــنهاد دانشــکده صنایــع پاســخ داده و مــا هــم
بــا همــکاري اســاتید دانشــکده اولیــن کنکــوردوره
دکتــري مهندســی صنایــع را در دانشــکده مهندســی
صنایــع دانشــگاه علــم وصنعــت ایــران برگــزار نمودیــم
و تعــداد  10نفربــراي اولیــن دوره دکتــري مهندســی
صنایــع پذیرفتــه شــد .
در جلســه دفـــاعیه دکتــرای آقــاي علــی احمـــدي بــه

راهنمائــی آقــاي دکتــر توفیــق کــه در دانشــکده مهندســی
صنایــع دانشــگاه تربیــت مــدرس برگزارگردیــد ،مــن هــم
حضورداشــتم ،بعــد از پایــان جلســه دفاعیــه آقــاي دکتــر
مــدرس کــه یکــی ازاعضــاء هیئــت علمــی دانشــکده صنایــع
دانشــگاه شــریف میباشــد ،ســئوال کــرد کــه چنــد نفــر
دانشــجوي دکتــري پذیرفتیــد در جــواب گفتــم  10نفــر
پذیرفتیــم .ایشــان بــا تعجــب گفــت مگــر میشــود؟ مــا
تصمیــم داریــم  2نفــر دانشــجو بپذیریــم ماندیــم کــه
چــه کنیــم ،گفتــم مــا گرفتیــم و تــا کنــون هــم هیچگونــه
اشــکالی بوجــود نیامــده اســت .بــه ایشــان گفتــم میدانیــد
فــرق دانشــکده مــا بــا دانشــکده شــما چیســت؟ گفــت خیــر.
گفتــم شــما بــراي خــود نمیخواهیــد رقیــب بســازید ولــی
دانشــکده صنایــع کــه مــن مســئول میباشــم درجــه
تحصیالتــم مهندســی فــوق لیســانس میباشــد ،در
اینصــورت مــن از رقیــب ترســی نــدارم چــرا کــه ادعائــی
نداشــته و بایســتی درآینــده نزدیــک ،ایــن دانشــکده را افــراد
علمیتــر و بــا درجــه دکتــري اداره نماینــد .ایــن اســت کــه
بــا جــرأت تمــام دانشــجوي دکتــري گرفتیــم و هماکنــون
کــه قریــب چنــد ســال میگــذرد تعــداد زیــادي دکتــري
جــوان و فعــال در دانشــکده همــکاري داشــته و ایــن جانــب
هــم بــا خیــال راحــت بازنشســته شــده و بــه گذشــته خــود
نیــز افتخــار میکنــم.
سخن آخر
درخاتمــه از پــروردگاه عالــم مســئلت دارم کــه
چنانچــه درطــول خدمتــم دردانشــگاه از انجــام وظایــف
خــود کوتاهــی کــردهام مــرا ببخشــد .همچنیــن از کلیه
همــکاران و احیانـاً دانشــجویان و فــارغ التصیالنــی کــه
ممکــن اســت خاطــرات مــرا بخواننــد در صورتــی کــه
خطائــی و کــم وکاســتی از طــرف مــن ســرزده و یــا
احیانــاً بیادبــی نســبت بــه آنــان صــورت گرفتــه
عذرخواهــی کــرده و امیــد اســت کــه از گناهــان
و خطاهایــم درگذرنــد .در پایــان از خانــوادهام
مخصوصــاً همســر مهربانــم و فرزنــدان گرامــیام کــه
درطــول مــدت زندگــی مخصوصــاً دوران خدمــت در
دانشــگاه کــه نســبت بــه آنهــا کوتاهــی شــده مصــررا ً
میخواهــم ازخطاهایــم صــرف نظرنماینــد .ان شــا اهلل.
بــه امیــد پیــروزي اســام برکفــر جهانــی

ابراهیم صادقی
عضوهیئت علمی بازنشسته دانشکده صنایع
دانشگاه علم وصنعت ایران

لینک کامل خاطرات :
/ganj-ie.iust.ac.ir:8081/index.php
آشنایی بیشتر با تعدادی ازپیشکسوتان دانشکده

خبرنامه مهندسی صنایع

3

سال بیستوسوم  -شماره -101تابستان 1400
www.iiie.ir

ستون اخبار

اخالق و تحقیق در عملیات

پیــام تســلیت رییــس دانشــگاه علــم
و صنعــت ایــران در پــی درگذشــت
مهنــدس صادقــی ،عضــو هیــات علمــی
پیشکســوت

در پــی درگذشــت ناگهانــی جنــاب آقــای مهنــدس ابراهیــم
صادقــی نقنــدر (عضــو هیــات علمــی پیشکســوت دانشــکده
مهندســی صنایــع) در اثــر ایســت قلبــی؛ دکتــر ذاکــری (رییــس
دانشــگاه) پیــام تســلیتی بدیــن شــرح صــادر کــرد:
مصیبــت درگذشــت شــادروان مهنــدس ابراهیــم صادقــی،
اســتاد برجســته و پیشکســوت دانشــکده مهندســی صنایــع
دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران و مرجــع دانــش ماشــین افــزار
کشــور ،مایــۀ انــدوه عمیــق و دریــغ فــراوان شــد .بــه حــق ،ایشــان
یکــی از پرکارتریــن و بــا ســابقهترین اســتادان مهندســی صنایــع
بــود کــه تــا واپســین روزهــای عمــر پربرکــت خــود ،منشــا خدماتــی
ارزنــده بــه مجموعــه آمــوزش عالــی کشــور ،دانشــگاه علــم و
صنعــت ایــران و صنعــت کشــور بــود.
پایهگــذاری ماشــینهای ابــزار در ایــران ،مشــارکت در
بنیانگــذاری رشــته مهندســی صنایــع در کشــور بــا تدویــن
ســیالبس دروس در ســتاد انقــاب فرهنگــی ،نقشآفرینــی
پررنــگ در انتقــال ماشــینآالت و تجهیــزات دانشــگاه از
هنرســرای عالــی بــه مــکان فعلــی و دوازده ســال مدیریــت
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه؛ در کنــار ســالها فعالیــت

احمد ماکویی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت
امــروزه در تمامــی زمینههــا شــاهد افزایــش
نگرانیهــا از عــدم رعایــت اصــول اخالقــی
میباشــیم ،از مشــکالت محیــط زیســت و عدالــت
اجتماعــی تــا ارزشهــای انســانی .دشــواری
کمــی اصــول اخالقــی و تبدیــل
اندازهگیــری ّ
معیارهــای ذهنــی بــه قالــب ریاضــی ،ایــن امــر
را بیــش از پیــش دشــوار مینمایــد .محدودیــت
روش علمــی در برخــورد بــا موضوعــات ذهنــی
ریشــه اصلــی تنــش مابیــن تحقیــق در عملیــات
و مفاهیــم اخالقــی میباشــد.

همــواره در کنــار مســائل فنــی ،مســائل
اخالقــی هــم وجــود دارنــد کــه بــا مفاهیــم
انســانی ،ارزشهــای معنــوی ،تضــاد منافــع
ذینفعــان ،اثرگذاریهــای اجتماعــی و غیــره در
ارتبــاط میباشــند .از نظــر تاریخــی ،برخــی از
محققینــی کــه در تحقیــق در عملیــات فعالیــت
میکردنــد تــاش کردهانــد تــا اخــاق را در
مرکــز توجــه  ORقــرار دهنــد .برخــی از آنهــا
گوشــزد نمودهانــد کــه تحقیــق در عملیــات نبایــد
فقــط در ارتبــاط بــا ایجــاد مــدل بــرای بهبــود
سیســتمها مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،بلکــه
بایســتی اهــداف و پیامدهــای اخالقــی را نیــز
مــورد مالحظــه قــرار دهــد .بــه تدریــج و تحــت
تاثیــر فشــارهای اجتماعــی ،مدلهــای تحقیــق در
عملیــات نیــز بــه ناچــار مســائل اخالقــی مرتبــط
بــا توســعه پایــدار را در نظــر گرفتنــد.
بــه طــور ســنتی مدلهــای تحقیــق در
عملیــات بــا ایــن قصــد ســاخته میشــوند کــه
جــواب بهینــه را مســتقل از ادراکهــا ،ارزشهــا
و احساســات انســانی بــه دســت آورنــد .ایــن
مدلهــا را مدلهــای بهینــه عینــی مینامیــم
و فاقــد هــر گونــه ارزشهــای ذهنــی میباشــند.
در ایــن مدلهــا هــر گونــه دغدغــه اخالقــی کنــار
گــذارده میشــوند .بــه بیــان ســادهتر ایــن نــوع
از مدلهــا تنهــا جنبههــای طبیعــی جهــان
فیزیکــی اطــراف مــا را در نظــر میگیرنــد.

عــدهای توصیــه نمودهانــد کــه مفاهیــم
اخالقــی خــارج از تحقیــق در عملیــات)OR( 1
و در کنــار آن دیــده شــوند .بــه اعتقــاد ایــن
محققیــن یکپارچــه کــردن ارزشهــای اخالقــی بــا
مدلهــای  ORباعــث تضعیــف نتایــج خواهــد
شــد .از طرفــی تحقیــق در عملیــات حتــی هنگامی
کــه بــرای حــل مســائل کامــا ســاخت یافت ـهای
نظیــر مدیریــت زنجیرههــای تامیــن ،لجســتیک،
مکانیابــی ،برنامهریــزی تولیــد و غیــره هــم بــه
کار بــرده میشــود ،بــه دلیــل بــروز تضــاد منافــع
نظیــر مســائل زیســت محیطــی ،دسترســی بــه
مــواد اولیــه ،کیفیــت زندگــی انســانها و غیــره،
میتوانــد بــا چالشهــای اخالقــی مواجــه گــردد.

در دهــه هفتــاد میــادی ترکیــب دغدغههــای
ذهنــی بــا مدلهــای تحقیــق در عملیــات منجــر
بــه ایجــاد مبحــث تصمیــم گیــری چنــد معیــاره2
( )MCDMگردیــد .بخشــی از ایــن دغدغههــای
ذهنــی ،معیارهــای اخالقــی هــم بودنــد .از یــک
طــرف خــارج نمــودن اخــاق از  ORخــود یــک
مســاله اخالقــی میباشــد .از ســوی دیگــر،
داخــل نمــودن اخــاق بــه درون مدلهــای OR
باعــث میگــردد تــا برخــی از ســئواالت اخالقــی
عامدانــه کنــار گذاشــته شــوند .مــدل هــر چــه کــه

1. Operation Research

2. Multi Criteria Decision Making
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باشــد ،چــه مالحظــات اخالقــی را در نظــر بگیــرد
یــا در نظــر نگیــرد ،همــواره مباحثــی اخالقــی
وجــود خواهنــد داشــت کــه در ورای مــدل قــرار
خواهنــد گرفــت .چگونــه میتــوان نگرانیهــای
اخالقــی را کــه ورای مــدل هســتند در مــدل ادغام
نمــود؟ رویکــرد پیشــنهادی ،رویکــرد اخــاق
ورای تحقیــق در عملیــات میباشــد .میتــوان
پذیرفــت کــه «تمامــی مدلهــا ناکامــل هســتند»
و لــذا برخــی مالحظــات وجــود دارنــد کــه همــواره
خــارج از هــر مدلــی باقــی خواهنــد مانــد .یــک
راه نگــرش بــه ایــن موضــوع ایــن اســت کــه
مدلهــای  ORرا در یــک زمینــه کاربــردی مــورد
بررســی قــرار دهیــم کــه در آن  ORرا پیونــدی
مابیــن یــک مــدل بــا ارتباطــات بیرونــیاش بــا
دنیــای واقعــی در نظــر بگیریــم.

بــا جــدا کــردن مدلهــای  ORاز جهــان
واقعــی ،روابــط مابیــن ایــن دو را عینیــت خواهیــم
بخشــید .ایــن رابطــه را کــه آنرا فرآینــد تحقیــق
در عملیــات مینامیــم ،یــک موجودیــت خــاص
اســت کــه نــه در درون مــدل جــا دارد و نــه جزئــی
از جهــان واقعــی بــه شــمار میآیــد .ایــن رابطــه
یــک رابطــه ثابــت نمیباشــد و میتوانــد تحــت
شــرایط مختلــف دچــار تغییــر گــردد .بــه بیــان
دیگــر بــرای یــک مــدل داده شــده و تحت شــرایط
واقعــی داده شــده ،راههــای متعــددی میتواننــد
بــرای ایجــاد رابطــه مابیــن مــدل و جهــان واقعــی
وجــود داشــته باشــند .نیروهایــی کــه موجــب
جدایــی مدلهــای  ORاز فرآیندهــای OR
میگردنــد عبارتنــد از:
 -1ارزشهای مرتبط با قواعد و قوانین
 -2ارزشهای ویژه موقعیت تحت بررسی
مدلهــای تحقیــق در عملیــات ،منعکسکننــده
قواعــد و قوانیــن عمومــی هســتند و آنهــا را مــورد
اندازهگیــری قــرار میدهنــد .از ســوی دیگــر
فرآیندهــای  ORتحــت اثــر ارزشهــای ویــژهای
قــرار میگیرنــد کــه مخصــوص همــان شــرایط
مــورد بررســی میباشــند .مدلهــای  ORمربــوط
بــه بخــش تئوریــک تحقیــق در عملیــات هســتند

کــه تــاش دارد ســنجهای را جهــت اندازهگیــری
تاثیــر حلهــای مختلــف در هــدف را بیابــد .در
حالیکــه فرآینــد  ORمرتبــط بــا بخــش کاربــردی
تحقیــق در عملیــات میباشــد کــه ارزشگــذاری
آن کمــاکان بــه صــورت ذهنــی باقــی میمانــد،
چــرا کــه نتواســتهایم آنرا در مــدل وارد نماییــم.
در حقیقــت در حــال ســاخت یــک متامــدل
هســتیم کــه ارزشهــای کمــی و کیفــی را بــا
هــم تلفیــق نمــوده اســت .بــا انطبــاق اندازههــای
کمــی و ارزشهــای کیفــی ،حلــی حاصــل کنــد
کــه هــم بــه صــورت عینــی و هــم ذهنــی بهینــه
اســت .سیســتمهای دینامیکــی ،مدلســازی
سیســتمهای نــرم ،سیســتمهای دینامیکــی
غیــر خطــی ،مدلســازی عامــل محــور (،)ABM
آلگوریتمهــای تکاملــی ،تکنیکهــای کنترلــی
نظیــر کنتــرل بهینــه و کنتــرل تطبیقــی همگــی
مثالهایــی هســتند از رویکردهــا و تکنیکهایــی
کــه میتواننــد در مدلســازی مســائل دشــوار
اخالقــی کمــک کننــده باشــند.
وجــوه چنــد بعــدی مرتبــط بــا چنــد
تصمیمگیرنــده و ذینفعــان متعــدد بــا ارزشهــای
اخالقــی گوناگــون ،و بــا معیارهــای ارزیابــی
متفــاوت و اهــداف چندگانــه ،از ویژگیهــای بــارز
مســائلی هســتند کــه امــروزه بــا آنهــا ســروکار
داریــم .در کنــار تمامــی ایــن مــوارد بــا ارتباطــات
درون سیســتمی مابیــن و داخــل سیســتمهای
پیچیــده انســانی هــم مواجــه هســتیم .مدلهــای
مرســوم  ORنمیتواننــد نیازمندیهــای دشــوار
فــوق را پاســخگو باشــند و نیازمنــد ایجــاد ،توســعه
و ترکیــب تکنیکهــا و رویکردهــا میباشــیم .بــه
عنــوان مثــال  MCDAو توســعههای بعــدی آن
در حوزههــای تصمیمگیــری گروهــی ،خــارج از
جریــان عــادی بهینهســازی  ORقــرار میگیرنــد.

ارزنــده ایشــان در حــوزه علــم و دانــش ،بویــژه در زمینــه ماشــین
ابــزار و مجاهــدت در تربیــت صدهــا دانشــجو و صنعتگــر موفــق
در طــی بیــش از  ۶۰ســال تــاش عالمانــه و خالصانــه در کســوت
معلمــی در دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران ،از یادگارهــای
مانــدگار ایــن اســتاد فرهیختــه اســت کــه بــه مصــداق باقیــات
صالحــات در حافظــه علمــی ،دانشــگاهی و صنعتــی کشــور تــا
همیشــه زنــده خواهــد مانــد.
اینجانــب ضمــن پاسداشــت یــک عمــر تــاش ارزشــمند و
پرثمــر ایــن اســتاد فقیــد ،ایــن ضایعــه را بــه خانــواده ایشــان،
دانشــجویان ،اســتادان و همــکاران تســلیت گفتــه و از درگاه
خداونــد منّــان بــرای آن اســتاد واال مقــام ،رحمــت و غفــران
واســعه الهــی مســئلت دارم .رحمــت واســعه الهــی شــامل
حالــش و بهشــت بریــن جایــگاه ابــدیاش بــاد.

جبارعلی ذاکری
رییس دانشگاه
 ۲۴شهریور ۱۴۰۰

میتــوان دیدگاههــای محققیــن در مبحــث
اخــاق در تحقیــق در عملیــات را بــه صــورت زیــر
دســتهبندی نمــود:
 +اخالقیــات را کانــون مداخــات مباحــث
گوناگــون در تحقیــق در عملیــات میداننــد.

شادروان مهندس ابراهیم صادقی نقندر
(عضو هیات علمی پیشکسوت دانشکده مهندسی صنایع)
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ضایعه تاسف بار درگذشت دکتر
امین ناصری

بــا کمــال تاســف مطلــع شــدیم کــه جنــاب آقــای دکتــر
محمدرضــا امیــن ناصــری ،اســتاد تمــام مهندســی صنایــع و

 +اصــرار دارنــد کدهــای اخالقــی حاکــم
بــر اعمــال شــخصی و حرفــهای تحلیلگــران و
متخصصیــن تحقیــق در عملیــات باشــند.

 +تصمیمگیــری بــر مبنــای مفروضــات
مشــترک مابیــن تصمیــم گیرنــده (کارفرمــا) و
تحلیلگــر قــرار نداشــته باشــد.

رویکردهــای ورود اخــاق بــه درون تحقیــق در
عملیــات از دیــدگاه:

 +تصمیمهــا بــد خواهانــه و غــرض ورزانــه
اتخــاذ شــده باشــند.

 +اخالق در بیرون تحقیق در عملیات

Outside

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس دعــوت حضــرت
حــق لبیــک گفتــه انــد .بدیــن وســیله ضمــن عــرض تســلیت بــه

 +اخالق در ورای تحقیق در عملیات

بخشــش و آرامــش روح آن مرحــوم و بــرای خانــواده و وابســتگان
صبــر جمیــل طلــب میکنیــم.
زنــده یــاد محمدرضــا امیــن ناصــری متولــد  ۱۳۳۱بودنــد.
ایشــان نماینــده دور اول مجلــس شــورای اســامی از حــوزه
انتخابیــه آســتانه اشــرفیه بودنــد آن مرحــوم ،بعــد از اتمــام
مجلــس بــرای ادامــه تحصیــل راهــی آمریــکا شــد و توانســت
کارشناســی ارشــد را از دانشــگاه میشــیگان و دکترای مهندســی
صنایــع را از دانشــگاه وســت ویرجینیــای غربــی آمریــکا اخــذ
نمایــد و مجــددا ً بــه وطــن برگــردد .وی از ســال  ۱۳۷۳عضــو
هیــات علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس شــدند.
ریاســت انجمن مهندســی صنایع در ســه دوره ،عضویت در
کمیتــه برنامــه ریــزی وزارت علــوم ،معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی
دانشــگاه تربیــت مــدرس تهــران ،همچنیــن عضویــت شــورای
مرکــزی اتحادیــه دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی کشــور
از جملــه فعالیتهــای ایشــان میباشــد .از دیگــر خدمــات او
میتــوان بــه تاســیس دانشــگاه جامــع مهــر آســتان اشــاره نمــود.

 +نتایــج کســب شــده از  ORبــرای برخــی از
اشــخاص یــا گروههــا ناخوشــایند باشــند.

 +تحقیــق در عملیــات را در قبــال
مســئولیتهای اخالقــی /اجتماعــی پاســخگو
میداننــد (نظیــر مدلســازی توســعه پایــدار یــا
بحــث مســئولیتهای اجتماعــی).

 +اخالق در درون تحقیق در عملیات Within

جامعــه بــزرگ مهندســی صنایــع ،از درگاه حضــرت حــق طلــب

عواملــی کــه میتواننــد باعــث بــروز مشــکالت
اخالقــی بــا تحلیلگــر تحقیــق در عملیــات شــوند:

Beyond

معیارهای اخالقی نزد تحلیلگر OR
نمونــهای از ســئواالت مهــم اخالقــی در
موضــوع تحلیلگــر تحقیــق در عملیــات
 +رابطــه مابیــن ایجــاد کننــده مــدل و بــه
کارگیرنــده مــدل چگونــه بایــد باشــد؟
 +آیــا ایجــاد کننــدگان مــدل بایســتی
مســئولیت حرفـهای نتایــج مــدل خــود را بپذیرند؟
 +آیــا ایجادکننــدگان مــدل در ارتبــاط بــا
اثرگــذاری نتایــج مــدل خــود برحوزههایــی فراتــر
از مشــتریان نیــز مســئولند؟

روابط انسانی در OR
 +روابــط تصمیمگیرنــده (کارفرمــا) – جامعــه:
روابــط مابیــن مســئولیتها و وظایــف متقابــل
تصمیــم گیرنــده و جامعــه چیســت؟
 +روابــط تصمیمگیرنــده (کارفرمــا) –
تحلیلگــر :میــزان درک ،همــکاری ،اعتمــاد و
وابســتگی مابیــن ایــن دو تــن چقــدر اســت و
چگونــه میبایســتی روابــط فــی مابیــن تنظیــم
گــردد؟

تحلیلگــر از یــک طــرف بایســتی نقشــی
بیطرفانــه و واقعگرایانــه در تحلیــل و مدلســازی
مســاله داشــته باشــد و از ســویی دیگــر چــون
بایســتی در خدمــت مشــتری خــود باشــد ،کشــش
و گرایــش بــه ســمت وی نیــز خواهــد داشــت.
تحلیلگــر بــه عنــوان یــک متخصــص میبایــد
همزمــان هــم در جهــت واقعگرایــی حرکــت
نمایــد و هــم بــه عنــوان یــک ارائــه دهنــده
خدمــات ،رضایــت مشــتری خــود را نیــز فراهــم
کنــد.
در اینجــا بــا مشــکل بــزرگ تناقــض در نقــش
مواجــه هســتیم.

رهنمودهــا و کدهــای اخالقــی در تحقیــق
در عملیــات:
	-رهنمودهــای اخالقــی اصــول کلــی هســتند
کــه انتظــار مــیرود اعضــا یــک حرفــه در
انجــام وظایــف حرف ـهای خــود در حوزههــای
عملــی ،تحقیقــات و آموزشــی از آنهــا پیــروی
نماینــد.
	-کدهــای اخالقــی بــرای یــک جامعــه حرفهای،
بیانیـهای رســمی اســت کــه طــی آن اعضــای
آن حرفــه موافقــت میکننــد کــه کل زندگــی
حرفــهای خــود را مطابــق بــا آن بــه پیــش
ببرنــد.

خبرنامه مهندسی صنایع

6

سال بیستوسوم  -شماره -101تابستان1400
www.iiie.ir

	-کدهــای اخالقــی معمــوال شــامل مجموعــهای
از قواعــد و دســتورات میباشــند .عمــده نــکات
مشــترک مابیــن ایــن کدهــای اخالقــی عبارتنــد
از:

 +پاسخگو بودن
 +بیطرفی و جدیت
 +مداومــت در مطالعــات و حســن روابــط بــا
دیگــر رشــتههای تخصصــی
 +درک نگرانیهــای دیگــران و همــکاری
صادقانــه بــا جامعــه
 +برابری
 +رعایت حقوق مالکیت معنوی
 +رعایت هنجارها و اصول رفتاری

سوگند پرومتئوس
 -1به عنوان یک پژوهشگر:
ارتباطگیــری آزادانــه و بــدون هرگونــه
تعصبــی بــا دیگــر همــکاران و متخصصــان در
حــوزه  ORبــا هــدف پژوهــش بــدون محدودیــت
روی ایدههــا ،روشهــا و متدهــا در تمامــی
زمینههــا.
 -2به عنوان یک مدرس:
 +انتقال صادقانه دانستههایم به دیگران
 +احتــرام بــه همکارانــم و ایجــاد گفتگوهــای
ســازنده بــا آنــان
 +مباحثــه بــا دانشــجویانم در خصــوص تبعــات
تصمیمگیــری ممکــن ناشــی از اعمــال نتایــج
مد لهــا
 به عنوان یک تصمیمگیرنده (کارفرما):نــه تنهــا اهــداف مســاله خــود را ،بلکــه ابعــاد
گوناگــون اجتماعــی ،اقتصــادی و زیســت محیطــی
را هــم در مســاله در نظــر بگیــرم.

 -3به عنوان یک تحلیلگر:
خــود را ملــزم میدانــم تصمیمگیرنــده
(کارفرمــا) را قانــع کنــم رفتــاری اخالقــی در
پیــش گیــرد و بــه اهــداف خــود در چارچوبهــای
توســعه پایــدار بیندیشــد.

پيام تسليت رييس دانشگاه تربیت
مدرس ،دکتر محمد تقی احمدی

مــن بــه عنــوان تحلیلگــر در ایجــاد اطالعــات
و ابزارهایــی کــه بــه عقیــده مــن ،ســامت جامعــه
و بشــریت و آینــده کــره زمیــن را بــه خطــر
میاندازنــد هیــچ نــوع مشــارکتی نخواهــم داشــت.

اصــول اخالقــی در ســاخت مدلهــای
ریاضــی:

انا هلل و انا الیه راجعون
خبــر تاســف بــار درگذشــت دانشــمند پــاك نهــاد ،اســتاد علــم

 +نمایاندن واقعیتها به کارفرما

و فرهنــگ و اخــاق ،دکتــر محمدرضــا اميــن ناصــري موجــب

 +درک ارزشهــای کارفرمــا و انعــکاس صحیــح
آنهــا در مــدل ریاضــی

تالــم و تاثــر فــراوان اینجانــب ،اســاتید و همــکاران و دانشــجويان

 +اطمینــان از اقداماتــی کــه کارفرمــا پــس از
دریافــت نتایــج مــدل انجــام خواهــد داد

نتیجه گیری
اخــاق یــک مســاله بــرای حــل کــردن نیســت
و هیــچ پاســخ روشــنی هــم بــه مقولــه اخــاق در
تحقیــق در عملیــات وجــود نــدارد .اخــاق بــا
شــوق و شــور انســانهایی تغذیــه میشــود کــه
آن را همچــون یــک انگیــزه شــخصی در جهــت
مشــارکت اجتماعــی در نظــر میگیرنــد .متاســفانه
شــاهد آن هســتیم کــه امــروزه آموزشهــا
بخصــوص در حــوزه مدیریــت ،در حــال دور
شــدن از اصــول اخالقــی اســت .جــای معیارهــای
اخالقــی بــا منافــع ذینفعــان عــوض شــده اســت
و کســب منافــع بــه هــر قیمتــی بخــش مهمــی
از آموزشهــای مدیریتــی را تشــکیل داده
اســت .بــه نظــر میرســد کــه دانشــکدههای
درگیــر در تحقیــق در عملیــات بایســتی بــه
عنــوان مســئولیتی اجتماعــی و انســانی بخشــی
از پژوهشهــا و آموزشهــای خــود را بــه حــوزه
اخــاق در  ORاختصــاص دهنــد .جــای دورههــا و
درسهایــی در ایــن زمینــه بخصــوص در مقطــع
کارشناســی بســیار خالــی اســت.

دانشــگاه گردیــد.
اســتاد فقیــد دکتــر امیــن ناصــری؛ انســاني متواضــع،
وارســته ،فرهیختــه ،مســئولیتپذیر و دلســوز بــود کــه بــا
روحیـهای وصفناپذیــر در طــول عمــر بــا عــزت خــود از خدمــت
بــه مجموعــه دانشــگاه و تــاش بــرای شــکوفایی و بالندگــی
اســتعدادهای دانشــجویان و پــرورش علمــی و اخالقــی آنــان
دریــغ نکــرد .ايــن اســتاد فرهيختــه ،اقدامــات ارزشــمندي را
در دانشــگاه بــه انجــام رســاند و در كنــار تدريــس و تحقيــق
و پژوهــش ،بــراي اعتــاي دانشــگاه گام هــاي موثــري برداشــت.
تدویــن و تصویــب ســند راهبــردی فرهنگــی و اجتماعــی از جملــه
فعالیتهــای مانــدگار وی در زمــان تصــدی معاونــت فرهنگــی و
اجتماعــی دانشــگاه بــود کــه منشــاء تحــوالت اثرگــذاری در ســطح
دانشــگاه؛ بویــژه در حــوزه انجمنهــای علمــی دانشــجویی شــد.
گرچــه فقــدان ایــن شــخصیت برجســته ضایع ـهای غیرقابــل
جبــران بــرای دانشــگاه اســت ،امــا منــش اخالقــی و شــاگردان
پــرورش یافتــه وی تــا ســالهای متمــادی در جامعــه علمــی و
فرهنگــی کشــور درخشــان و اثرگــذار خواهــد بــود.
اینجانــب ایــن مصیبــت را بــه خانــواده آن فقیــد ســعید،
دانشــگاهیان تربیــت مــدرس و جامعــه علمــی و دانشــگاهی
کشــور تســلیت عــرض نمــوده و از درگاه ایــزد منــان بــرای خانــواده
و بازمانــدگان ،صبــر و شــکیبایی مســئلت مینمایــم.
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جزئیات طرح تحول در نظام دوره کارشناسی ماهر رشته مهندسی صنایع
مجتبی ثقفی نیا
هیئت علمی دانشکده صنایع
دانشگاه علم و صنعت ایران

دلنوشتهای در فراق امین ناصری از
سوی دکتر رضا رمضانی

بسمه تعالی

رنــج نبــودن امیــن ناصــری عزیــز ســنگینتر از کابــوس بیپایــان
اســت .بــرای مــن هنگامـهی غمبــاری اســت .همدمــی ،همدلــی و
همراهــی بــا خاطــرات مشــترک نزدیــک بــه پنــج دهــه در مبــارزه
پیــش از انقــاب ،در مجلــس اول ،در دیــدار دوشــنبههای آن
ســالها ،در حــج ،در آمریــکا و در دردهــای مشــترک گیــان،
در ایجــاد جهــاد ســازندگی و همصحبتــی مســتمر پــس از
برگشــت بــه ایــران ،گفتنیهایــی کــه بــا اغیــار نمیتــوان گفــت
و یــاد آنچــه در مجلــس اول در تــوان داشــتیم کردیــم تــا شــاید
فاجعههــای پســین رخ ندهــد ،ســرانجام تصمیــم مشــترک

ایــن طــرح ترکیبــی منســجم از آمــوزش دانشــگاهی
و تجربــهی کار در صنعــت و بنگاههــای اقتصــادی
میباشــد کــه در همــان بــازه چهــار ســال دانشــجویان
بعلــت یکســال حضــور در صنعــت جــوان ایرانــی فرصت و
لــذت کار کــردن در کشــور قبــل از فــارغ التحصیلــی ایجاد
میکنیــم و در مقابــل بــرای مدیــران صنعــت ایــن فرصت
را فراهــم میکنیــم کــه بتواننــد بــرای حــل معضــات
صنعــت خــود بــه انتخــاب بهترینهــا مبــادرت ورزنــد.
در ضمــن ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه میتوانــد بطــور
واقعــی شــکل بگیــرد و درس پــروژه کــه میــوه تــاش 4

کــه تنهــا راه خدمــت مــا از طریــق علــم و اندیشــه و بــهدو راز

سال اول

ترفندهــای سیاســت اســت .یــک روز از ایــران بــا هــم رفتیــم ،در

سال دوم

ک رشــته ،در یــک کالس بودیــم در یــک
یــک دانشــگاه ،در یــ 

ســاله دانشــجویان کارشناســی میباشــد یکســال فرصــت
انجــام داده میشــود و بخــش بــزرگ آن در صنعــت و
بنگاههــای اقتصــادی اجــرا میشــود میتوانــد بســیار
پربــار بــرای رفــع مشــکالت واقعــی کشــور مبــدل شــود.
حضــور دانشــجویان در کارورزی  1در صنعت بمدت شــش
مــاه کــه در حــد یــک فــوق دیپلــم دانشــجو درس خوانــده
امــا حقوقــی دریافــت نمیکنــد و در کاورزی  2کــه بمــدت
 6/5مــاه میباشــد حقوقــی در حــد قانــون کار ( بعنــوان
دیپلمــه) بــدون حــق بیمــه میتوانــد کمــک مناســبی
بــه شــرکتهای دانــش بنیــان و صنایــع و بنگاههــای
اقتصــادی بــرای رشــد و حــل مشکالتشــان گــردد .در
ایــن طــرح دانشــجویان رشــته صنایــع پــس از کارورزی
 1و حضــور در دانشــگاه موظــف میشــوند بــا کمــک
اســاتید و تجربــه خــود از گرایشهــای مختلــف رشــته
صنایــع مســیر شــغلی خاصــی را انتخــاب کنــد و از 28
واحــد دروس اختیــاری آنهایــی کــه مرتبــط بــا گرایــش
انتخابــی میباشــد ،برگزینــد .در جــدول زیــر ایــن طــرح
نشــان داده شدهاســت:

واحدها این دو سال مشابه زمان حال که در سالهای اول و دوم میگذرانند ،میباشد.

تابستان سال دوم و ترم

صنعــت یــا بنــگاه اقتصــادی یــا  ...کــه از  20دی مــاه تــا شــروع تــرم بعــد حــدود

روز کارشناســی ارشــد را دفــاع کردیــم .جانــم بــا هــزار خاطــره

اول سال سوم

کارورزی  1بمــدت  6مــاه بــه ارزش دانشــجو در آن مشــغول کار میشــود یــک مــاه فرصــت میباشــد کــه پــس

از  20تیرماه تا 20دی ماه

 6واحــد درســی بعــاوه  3درس ســه هیچگونــه حقوقــی بــه دانشــجو نمیدهــد از کارورزی 1دانشــجو بایــد گــزارش و

بــا امیــن عزیــز آمیختــه اســت .ایــن پــر کشــیدن ناگهانــی ،فقــط

بمدت  6ماه

اســت  ،پرداخــت نمایــد.

غــم نیســت ،دردی اســت کــه از جانــم میکاهــد و درونــم را فــرو

در ایــن تــرم دانشــجو بــا حضــور در دانشــگاه حداقــل  18واحــد درســی را میگذرانــد و بایــد پــروژه کارشناســی خــود را ( 5

میپاشــد .چــه بســیار همدســتی و همراهــی زمینههــا و زمانههــا
بایــد تــا گوهــری ماننــد امیــن عزیــز بــه ایــران و اســام هدیــه
شــود .امیــن در آرزوی ایرانــی یکپارچــه و ســرفراز و اســامی

واحــدی تئــوری بصــورت مجــازی

فقــط هزینــه غــذا و ایــاب و ذهــاب را موظــف ســمینار کارورزی بــرای گرفتــن نمــره
درس  6واحــدی کارورزی 1را ارائــه کنــد.

واحــد) بــه تصویــب برســاند تــا در تــرم آینــده و در ادامــه در صنعتــی یــا بنــگاه اقتصــادی کــه در آن مشــغول انجــام کارورزی
ترم دوم سال سوم

 2میشــود ،انجــام دهــد .بــا توجــه بــه اینکــه رشــته صنایــع دارای گرایشهــای متعــددی ماننــد تولیــد و عملیــات ،حمــل و
نقــل ،تحلیلگــر سیســتم ،نگهــداری و تعمیــرات ،تجــارت الکترونیــک ،برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه و بازارهــای مالــی و ....
میباشــد لــذا دانشــجو بــا کمــک اســتاد راهنمــا و ایدههایــی کــه در دوران کار در صنعــت بدســت آورده بایــد گرایــش خــود

زدوده از کاســتیها ،بــهدوراز ناراســتیها ،کژاندیشــیها و

را مشــخص کــرده و  14واحــد دروس اختیــاری خــود را در ایــن راســتا انتخــاب نمایــد کــه در ایــن تــرم و تــرم آینــده بگذارنــد.

خرافههــا انتظــار میکشــید و افســوس بــه تجرب ـهی آن نرســید.

در ایــن تــرم دانشــجو بــا حضــور در دانشــگاه حداقــل  18واحــد درســی را بگذرانــد .دانشــجو بایــد در ایــن تــرم مقدمــات

امیــن عزیــز از نیــکان بــود و از خاکــدان رهــا شــد .رفتــن امیــن

ترم اول سال چهارم

مــرگ نیســت ،پیوســتن بــه جاودانگــی اســت .اکنــون امیــن فراتــر
از مــا اســیران تــن و گرفتــار در ایــن وضعیــت پررنــج ،بــا آن روح
نقــاد و وقــاد خــود چــه بســیار حقیقتهــا را میبیننــد کــه مــا
خوابگردهــا از آنهــا غافلیــم و نیمــه بیــداران مــا آرزوی دانســتن
آنهــا دارنــد .اینچنیــن اســت کــه بــه خــودم رنــج عظیــم
نبودنــش را تســلی میدهــم.

تئــوری پــروژه کارشناســی را شــروع و اگــر نقــاط ضعفــی در انجــام پــروژه  5واحــدی ماننــد نیــاز بــه کســب مهــارت خــاص
یــا آشــنایی بــا نــرم افزارهــای مرتبــط دارد ،برطــرف کــرده تــا بتوانــد در شــش مــاه و نیــم کــه در صنعــت مشــغول میشــود،
بخوبــی انجــام دهــد.

ترم دوم سال چهارم
و
تابستان سال چهارم
از  15بهمن ماه تا 31
مرداد ماه
بمدت  5/6ماه

کارورزی 2بمــدت  5/6مــاه بــه ارزش
 6واحــد درســی بعــاوه دو درس3
واحــدی تئــوری بصــورت مجــازی و
نیــز انجــام پــروژه  5واحــدی کــه در دو
تــرم گذشــته بتصویــب رســیده بــود
بــه انجــام رســانند.

صنعــت یــا بنــگاه اقتصــادی کــه دانشــجو
در آن مشــغول کار میشــود عــاوه بــر پــس از کارورزی 2دانشــجو یکمــاه
هزینــه غــذا و ایــاب وذهــاب ،حقوقــی فرصــت دارد ســمیناری بــرای گرفتــن
بــر طبــق قانــون کار را موظــف اســت بــه نمــرهاش نیــاز دارد ارایــه نمایــد و نیــز
دانشــجو پرداخــت نمایــد امــا حــق بیمــه در ایــن مــاه بایــد از پــروژه خــود دفــاع
نمیپــردازد و بــرای دانشــجو ســابقه کار
بیمــهای محاســبه نمیشــود.

نمایــد.
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در ایــن سیســتم پیشــنهادی دانشــجو 140
واحــد میگذرانــد:
در طــول  6تــرم حضــور در دانشــگاه 108
واحــد (هــر تــرم متوســط  18واحــد) و در طــول
دو کارورزی و حضــور در صنعــت بــه معنــای
عــام  32واحــد (  27واحــد در زمانهایــی کــه
در صنعــت مشــغول فعالیــت اســت و  5واحــد
درس پــروژه) و یــک واحــد کارآمــوزی در سیســتم
فعلــی حــذف میشــود.
لــذا بایــد بجــای گذرانــدن  32واحــد اختیــاری
 ،14واحــد از دروس اختیــاری از گرایــش انتخابی را
بگذرانــد .چــون  14واحــد جدیــد مطــرح میشــود
کــه  12واحــد بعنــوان کارورزی  1و  2و پــروزه 3
واحــدی 5 ،واحــدی شــده اســت .ضــروری اســت
بــه دو نکتــه مهــم اشــاره شــود:
 -1در دروســی کــه در دوران کارورزی بصورت
تئــوری و مجــازی برگــزار میشــود از دروس

رشــته صنایــع کــه جنبــه عملــی قویتــری
دارنــد بــه همــراه آمــوزش مفاهیــم کارآفرینــی
و گزارشنویســی و روشهــای تحقیــق و توســعه
خالقیــت و  ...بعنــوان مقدمه هــر کارورزی تدریس
میشــود و دانشــجویان نســبت بــه فعالیتهایــی
کــه میخواهنــد انجــام دهنــد آمــوزش دیــده و
توجیــه میشــوند .ایــن واحدهــا بصــورت مجــازی
برگــزار شــده و امتحــان گرفتــه میشــود.
 -2مســلما دانشــگاه تمایــل پیــدا میکننــد
بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت و بنگاههــای اقتصــادی
کــه دانشــجویان میخواهنــد در آنهــا کارورزی را
بگذراننــد دروس خــود را تغییــر یــا تکمیــل کننــد
و یــا دورههــای خاصــی برگــزار کننــد تــا شــان
دانشــگاه در مقایســه بــا داتنشــگاههای دیگــر
حفــظ شــود و ایــن یــک رقابــت مثبــت در جهــت
رفــع نیازهــای علمــی کشــور میباشــد.
ایــن طــرح تالشــی اســت کــه در دانشــکده
صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران در جلســات

مختلــف اعضــائ هیئــت علمــی مــورد بحــث قــرار
گرفتــه و بــه ایــن جمــع بنــدی رســیده شــده اســت
لــذا ضمــن قدردانــی از تمامــی اعضــا هیئــت علمــی
دانشــکده صنایــع از اســاتید بزرگــوار آقایــان دکتــر
محمــد علــی شــفیعا و دکتــر محمــد فتحیــان
و دکتــر عمــران محمــدی و دکتــر ســید مهــدی
حســینی مطلــق بخاطــر شــرکت در جلســات
متعــدد در داخــل و خــارج دانشــگاه کمــال تشــکر
را داشــته و اگــر مســاعدت و همفکــری آنــان نبــود
بــه موفقیــت منجــر نمیشــد  .در رابطــه بحــث
صنعــت ایــن طــرح بــا نهادهــای مختلــف مطــرح و
قــول همــکاری و تهیــه الزامــات طــرح در صــورت
اجــرا دادهانــد کــه در صــورت نیــاز خدمــت عزیــزان
مطــرح میگــردد.

جهــت اطــاع از نظــرات ارزشــمند صاحــب نظران
محتــرم ادرس ایمیــل تقدیــم میگــردد:
moj_saghafinia@iust.ac.ir

فراخوان دعوت به همکاری
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