
جایزه ملی کیفیت

اقد  امات گذشته، 
چالش های 

پیش رو
سال  د  ر  كه  ايران  كيفيت  ملي  جايزه 
برگزار  پياپي  سال  چهارمين  براي  جاري، 
طي  د  ر  خود    چالش  بزرگترين  با  شد ، 
كه  آنجايي  از  گرد  يد  .  مواجه  سال ها  اين 
اين  هاي  ارزيابي  نتايج  مي رود  ،  انتظار 
ميزان  افزايش  براي  مبنايي  عنوان  به  مد  ل 
لذا  گيرد  ،  قرار  سازمان ها  ذينفعان  رضايت 
د  ستيابي  از  مانع  غيرحرفه اي،  برخورد  هاي 
انتظار گرد  يد  ه و  سازمان ها  نتايج مورد    به 
با مشكل  تعالي  به سمت  د  ر طي مسير  را 

مواجه مي سازد  .  
د  ست  به  تجربيات  و  شواهد    مطالعه 
د  ر  سرآمد  ي  جوايز  كارگيري  به  از  آمد  ه 
كه  است  آن  از  حاكي  مختلف  كشورهاي 
رشد    به  منجر  سرآمد  ي  جوايز  همواره 

سازمان ها شد  ه است.

د           ر این شماره می خوانید           :

اولین همایش انجمن 
مهند سی صنایع ایران- 
واحد  خراسان برگزار شد 

کنفرانس بین المللی 
مهند  سی صنایع د  ر 

هنگ کنگ

تقویم د  وره های عمومی 
فصل زمستان انجمن 

مهند  سی صنایع ایران  
   

د    ر جلسه هیئت مد    یره 
پیشنهاد  شد    :

برگزاری مجمع عمومی 
انجمن همزمان با 
کنفرانس مهند سی 

صنایع
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صفحه 6

كاربرد   روشهايي است  مهند  سي، شامل 
براي  فيزيكي  اصول  تحليل  و  تجزيه  برای 
كه  فرمي  به  منابع  ساير  و  مواد  خام  تبد  يل 
كند  .  تامين  را  آد  مي  احتياجات  و  رضايت 
اين  تعامل  و  تكنولوژي  و  علم  پيشرفت  با 
د  و با هم، تخصص ها و گرايش هاي مختلف 
ارتباط  اين  د  ر  اند  .  آمد  ه  به وجود    مهند  سي 
مهند  سي صنايع رشته نسبتًا جد  يد  ی است كه 
مهند  سي،  كلي  مفهوم  از  برخورد  اري  ضمن 
با  مقايسه  د  ر  را  فراتري  كاري  حوزه هاي 

ساير رشته ها مورد   توجه قرار مي د  هد  .
* * *

اولين جرقه هاي پيد  ايش مهند  سي صنايع 
بعنوان يك تخصص با آغاز انقالب صنعتي 
د  ر ابتد  اي قرن نوزد  ه زد  ه شد  . انقالب صنعتي 
د  ر  خصوصًا  جد  يد    اختراعات  ظهور  با  كه 
آغاز  بخار  ماشين   اختراع  نساجي و  صنعت 
بيشتر  انساني  نيروي  به  كارگيري  باعث  شد  ، 
و افول صنايع كوچك د  ستي شد  . با گسترش 
كارخانجات، نياز به مد  يريت و تفكر مد  يريتي 
بيش از پيش احساس شد  . افراد   بسياري د  ر 
تالش  محصوالت  كيفيت  ارتقای  جهت 
د  ر  نوآوري  اختراعات و  موازات  به   كرد  ند  . 
فرايند  ها، روش هاي حسابد  اري و هزينه يابي 
علمي،  تحليل  روش هاي  يافتند  .  گسترش 
آزمايشات و اثبات هاي علمي د  ر طراحي و 
ساخت ابزارآالت و ماشين ها به  كار گرفته شد   
و د  ر نتيجه، اثرگذاري اين تحوالت د  ر تفكر 
سازماني مد  يريت موجب شد   مد  يريت علمي 
به عنوان يك نگرش و روش حرفه اي مطرح 
شود  . اولين تالش براي علمي شد  ن مد  يريت 
از آمريكا شروع شد  . د  ر سال 1881 فرد  ريك 
تيلور پد  ر مد  يريت علمي، اند  يشه هاي خود   
همسرش  و  گيلبرت  فرانك  د  اد  .  توسعه  را 
بررسي  با  كار  مطالعه  جهت  د  ر  ليليان 
حركات توانستند   ابزار جد  يد  ي را ابد  اع كنند  . 

همچنين آنها به مسائل روانشناسي و انگيزه 
ه اي انساني توجه كرد  ند  . مجموعه فعاليتهاي 
كرد  ن  فرموله  براي  عصرانش  هم  و  تيلور 
علمي  روش هاي  عنوان  به  اساسي  اصول 
مد  يريت متمركز شد  ه بود   كه اين فعاليت ها 
تحت عنوان مد  يريت علمي شناخته شد  .كار 
مكانيك  مهند  سين  انجمن  توسط  افراد    اين 
آمريكا ارج نهاد  ه و عرصه براي فعاليت تيلور 
و همفكرانش توسط اين انجمن ايجاد   شد  . 
رشد    و  ارتقا  براي  انجمني   1912 سال  د  ر 
انجمن   1915 سال  د  ر  كه  شد    بنا  مد  يريت 
تيلور نام گرفت. اين انجمن از سال 1934 
فعاليت  صنايع  مهند  سي  انجمن  عنوان  با 
مد  يران  د  وران  اين  د  ر  د  اد  .  اد  امه  را  خود   
بود  ند    مهند  سي  تحصيالت  د  اراي  علمي 
قلمد  اد    صنايع  مهند  س  را  خود    بسياري  و 
مد  يريت  حيطه  د  ر  نيز  گروهي  و  مي كرد  ند   
به عنوان مشاوران مد  يريت مطرح بود  ند  . به  
تد  ريج مواد   د  رسي و مد  رك مهند  سي صنايع 
و برنامه هاي مربوط به آن مورد   توجه قرار 
مهند  سي  د  انشكد  ه هاي  نهايت  د  ر  و  گرفت 

صنايع ايجاد   شد  ند   و توسعه يافتند  .
 اهميت مهند  سي صنايع

مهند  سي  خد  مات  و  توانمند  يها  مرور 
صنايع  مهند  سي  اهميت  و  نقش  صنايع 
حيات  امروزه  مي كند  .  بيان  وضوح  به   را 
و  توليد  ي  موسسات  و  سازمان ها  اقتصاد  ي 
به  جهاني  شد  يد    رقابتي  بازار  د  ر  خد  مات 
وابسته  د  سترس  د  ر  منابع  از  بهينه  استفاد  ه 
منابع د  ر د  سترس شامل مواد  ،  است. عمومًا 
منابع انساني، ماشين آالت )شامل تجهيزات، 
لوازم جانبي، امكانات مورد   نياز شامل فضا 

و انرژي و ...(، منابع اطالعاتي و منابع مالي 
طبقه بند  ي مي شوند  . طبيعتا ايجاد   و نگهد  اري 
منابع ياد   شد  ه هزينه هايي را براي سازمان به 
د  نبال د  ارد  . هزينه تمام شد  ه واحد   محصول 
اين  كارگيري  به  نحوه  از  متأثر  موسسه  هر 
يا خد  ماتي  توليد  ي  است. هر شركت  منابع 
كه بتواند   هزينههاي خود   را به حد  اقل ممكن 
استفاد  ه  توانايي  د  يگر  بياني  به  و  برساند   
سازماني  اركان  تمام  د  ر  را  منابع  از  بهينه 
بيشتري  سود    حاشيه  يا  نمايد    ايجاد    خود   
به د  ست خواهد   آورد   و يا قاد  ر خواهد   بود   
با حفظ حاشيه  كه قيمتهاي فروش خود   را 
سود   قبلي، كاهش د  هد  . اين بد  ان معني است 
بازار  د  ر  مذكور  موسسه  رقابتي  قد  رت  كه 
اقتصاد    تحوالت  به  توجه  با  مييابد  .  افزايش 
جهاني قد  رت رقابتي شرط اساسي موفقيت 
د  ر  ميشود  .  نوين محسوب  كار  د  ر كسب و 
ارتقا  و  نوآوريها  به  توجه  مسائل،  اين  كنار 
طريق  از  كه  خد  مات  و  محصوالت  كيفي 
يافته  بهبود    طرحهاي  يافتن  براي  تالش 
كار  و  كسب  فرآيند    د  ر  تحول  همچنين  و 
پي خواهد    د  ر  را  موسسات  رشد    و  بقا  نيز 
د  اشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها 
را  مذكور  امور  به  رسيد  ن  نيازمند  يهاي  و 
د  هيم  تطبيق  صنايع  مهند  سي  تكنيكهاي  با 
مشاهد  ه ميشود   كه مهند  سي صنايع ابزار الزم 
براي حصول اهد  اف سازماني را بطور فراگير 
و سيستماتيك فراهم مي آورد   و اين نشانگر 
نقش و اهميت باالي مهند  سي صنايع بعنوان 

موتور محرك سازمان هاي امروزي است.
اما خالقيت از شاخصه های اصلی يك 
مهند  س صنايع است كه شايد   او را به نوعی 

فعاليت  كند  .  می  مهند  سان  د  يگر  از  متمايز 
براي  طرح  ارائه  صنايع  مهند  س  هر  اصلي 
كلی  طور  به  و  جاري  سيستم هاي  بهبود   
همين  به  كه  است  جد  يد    طرح  يك  ارائه 
جهت  نوع آوري  و  خالقيت  به  نياز  منظور 
گسترد  گي  به  توجه  با  واقع  د  ر  د  ارد  .  ارائه 
اقيانوسي  همانند    صنايع  مهند  سي  مسائل، 
متر  نيم  عمق  به  مختلف  علوم  و  فنون  از 
ابتكار  و  خالقيت  زمينه  از  برخورد  اري  با 
ميد  هد    را  امكان  اين  صنايع  مهند  سين  به 
به  نظر  مورد    كاربرد  ي  حرفه  جهت  د  ر  كه 
تعميق د  انش خود   پرد  اخته و فرصتي فراهم 
د  ر  خالق  و  جد  يد    ايد  ه هاي  تا  مي شود   
آن  كنار  د  ر  شود  .  مطرح  مربوطه  زمينه هاي 
برجسته ترين  فراگير  و  سيستماتيك  نگرش 
چنانكه  است،  صنايع  مهند  سي  خصوصيت 
اين  به  سيستم ها  و  صنايع  مهند  سي  اطالق 
رشته بي ارتباط با اين نگرش نيست. نگرش 
فراگير موجب مي شود   مسائل از كل به جز 
و تعامل اجزا با هم مورد   بررسي د  قيق قرار 
گرفته و مد  ل كاملي از سيستم هاي مورد   نظر 
تهيه و مسائل مورد   نظر آن به بهترين شكل 

طرح و بررسي شود  .
 د        ر يك د  يد   كلی هر سيستمي كه طرح 
ميشود   اگر بد  رستي اجرا نشود   منتج به نتيجه 
نخواهد   شد   بلكه حسن اجرا سيستم طراحي 
لذا  ميشود  .  تلقي  مهم  ضرورت  يك  شد  ه 
نقش  و  نظر  مورد    سيستم  كليت  با  آشنايي 
را  امكان  اين  آن  صحيح  كاركرد    د  ر  اجزا 
گروه  رهبري  و  هد  ايت  كه  ميآورد    فراهم 
كاري مجري سيستم با انگيزه بيشتري د  نبال 
سيستم  طراحي  بر  عالوه  واقع  د  ر  و  گرد  د   
سيستم هاي  صنايع  مهند  سي  نظر،  مورد   
و  نمود  ه  پي ريزي  نيز  را  اجرا  و  پياد  ه سازي 
نقش رهبري گروه هاي كاري را موثرتر د  نبال 

می كند  .

مهندسی صنایع؛ موتور محرک سازمان های نوین
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برگزاری مجمع عمومی انجمن همزمان با کنفرانس مهند سی صنایع
د  ر جلسه هیئت مد  یره پیشنهاد  شد  :

جلسات 41 و 42 هيئت مد  يره انجمن مهند  سی صنايع 
ايران د  ر محل د  فتر انجمن تشكيل شد  . 

د  ر جلسه چهل و يكم كه د  كتر سميع زاد  ه، د  كتر امين 
ناصری، د  كتر جلود  اری و د  كتر ناظمی از حاضران و د  كتر 
بود  ند  ،  آن  غايبان  از  سيد  اصفهانی  د  كتر  و  جوكار  اكبری 
پنجمين  سياست گذاری  شورای  جلسه  اولين  از  گزارشی 
كنفرانس مهند  سی صنايع و مهم ترين تصميمات گرفته شد  ه 
ارايه  ناصری  امين  د  كتر  و  جلود  اری  د  كتر  توسط  آن  د  ر 
مقرر شد    انجمن  پيشنهاد    به  و  گزارش  اين  براساس  شد  . 
شود  .  فعال  كنفرانس  علمی  كميته  كنار  د  ر  صنعت  كميته 
اعضای شورای سياست گذاری،  براساس تصميم  همچنين 
تعيين اعضای كميته علمی و محورهای كنفرانس با نظر اين 

شورا خواهد   بود  . 
منظور  به  شد    مقرر  مد  يره،  هيئت  جلسه  اد  امه  د  ر 
انجمن د  ر شهرستان ها،  با د  فترهای  بيشتر  ارتباط  برقراری 
د  فاتر جهت شركت د  ر جلسه های هيئت  اين  از مسئوالن 

مد  يره د  عوت به عمل آيد  . 
د  ر اد  امه اعضا تصميم گرفتند   پس از رايزنی با كميسيون 
انجمن های علمی و با نظرسنجی از اعضای انجمن مجمع 
د وم  د ر  صنايع  مهند سی  كنفرانس  با  همزمان  عمومی 
خرد اد  ماه 1386 برگزار شود  . همچنين با توجه به طوالنی 

انجمن د  ر مركز تحقيقات ساختمان و  استقرار د  فتر  شد  ن 
مسكن و برخی مسايل پيش آمد  ه د  ر اين زمينه مقرر شد   
با مساعد  ت های د  بير انجمن فضای د  فتر شماره د  و جهت 
اد  غام د  فاتر انجمن گسترش يابد  . د  ر پايان اين جلسه د  كتر 
جلود  اری گزارشی از نمايشگاه كتاب كه د  ر مشهد   برگزار 

شد   ارايه د  اد  . 
آذر   6 د  وشنبه  مد  يره،  هيئت  د  وم  و  چهل  جلسه  اما 
با حضور د  كتر سميع زاد  ه، د  كتر امين ناصری، د  كتر اكبری 
جوكار و د  كتر ناظمی برگزار شد  . د  ر اين جلسه كه د  كتر 
جلود  اری و د  كتر سيد  اصفهانی از غايبان آن بود  ند  ، مهند  س 
انجمن  آموزشی  د  وره های  برگزاری  مسئول  خرازيان، 
گزارشی از فعاليت های واحد   آموزش د  ر پنج ماه اخير ارايه 

كرد  . 
فعاليت های  گسترش  جهت  شد    مقرر  جلسه  اين  د  ر 
گسترش  شركت  با  مشترك  طور  به  د  وره هايی  آموزشی، 
شود  .  برگزار  و  تعريف  انجمن  و  ايران  انفورماتيك 
د  رخصوص اين د  وره ها از طريق روزنامه های مرتبط مانند   
صنعت و ابرار اقتصاد  ی اطالع رسانی خواهد   شد  . د  ر همين 
انجمن،  اعضای  با  بهتر  ارتباط  ايجاد    منظور  به  و  راستا 
مهند  سی  د  انشكد  ه های  همكاری  با  ماهانه  گرد  همايی های 

صنايع برنامه ريزی و اجرا خواهد   شد  . 

انتقال  سمينار  برگزاری  طرح  كليات  جلسه،  اد  امه  د  ر 
به تصويب  و  كيفيت و سرآمد  ی مطرح  مد  يران  تجربيات 
رسيد  . بنا بر تصويب هيئت مد  يره از د  انشكد  ه های مهند  سی 
د  ر  علمی  مشاركت  جهت  مختلف  د  انشگاه های  صنايع 
اين سمينار د  عوت به عمل خواهد   آمد  . همچنين با توجه 
ايران  سايپا،  از شركت های  با صنعت،  موجود    ارتباط های 
انجمن  حاميان  عنوان  به  انفورماتيك  گسترش  و  خود  رو 

د  عوت به عمل می آيد  . 
مهند  سی  انجمن  معرفی  منظور  به  شد    مقرر  اد  امه  د  ر 
صنايع ايران به جامعه مهند  سين صنايع و صنعت، كتابچه ای 
مجمع های  تأسيس،اساسنامه،  )نحوه  انجمن  معرفی  شامل 
برگزار شد  ه، معرفی اعضای هيئت مد  يره د  وره های گذشته 
و حال، فعاليت ها و عملكرد   انجمن از ابتد  ا تاكنون(، معرفی 
مهند  سی صنايع و معرفی اعضای حقوقی طراحی و منتشر 
شود  . همچنين حاضران جلسه تصميم گرفتند   از اين پس 
حامی  عنوان  به  انجمن  كه  همايش هايی  و  سمينارها  د  ر 
د  ر  انجمن  سوی  از  نمايند ه  نفر  يك  د  ارد    حضور  علمی 

كميته علمی آن حضور د  اشته باشد  . 
الزهرا  دانشگاه  د رخواست  شد    مقرر  جلسه  پايان  د  ر 

برای برگزاری كنفرانس ششم مورد بررسی قرار گيرد..

انجمن مهند سی صنایع ایران پیرو رسالت آموزشی 
برگزار  را  متنوعی  آموزشی  د وره های  پاییز  د ر  خود  
سوی  از  خوبی  نسبتًا  استقبال  به  د وره ها  این  که  کرد  

د انشجویان روبرو شد . 
د ر  آن  كاربر  و   Primavera آموزشی  د وره  انجمن 
مد يريت پروژه را به مد ت 24 ساعت با حمايت شركت 
د ر  ماه  آبان  يازد هم  تا  نهم  از  ايران  انفورماتيك  گسترش 
ساختمان شماره د و شركت برگزار كرد . مد رس اين د وره 

مهند س نوژن ژيان پناه بود . 
انجمن همچنين د وره آموزشی مبانی، مستند سازی و 
الزامات ISO9001,2000 را به مد ت 24 ساعت  تشريح 
از د هم تا د وازد هم آبان ماه د ر د انشگاه صنعتی مالك اشتر 
نهاوند ی  ملك  مهند س  د وره  اين  مد رس  كه  كرد   برگزار 

استقرار  مراحل  با  شركت كنند گان  آشنايی  منظور  به  بود . 
سيستم مد يريت كيفيت به صورت كاربرد ی، تور آموزشی 
استقرار سيستم مد يريت كيفيت د وم آذر ماه د ر نمايند گی 
سايپا 3296 شهر اصفهان با حمايت مد يريت اين شركت و 

با حضور مهند س مهد ی افشاری برگزار شد . 
د يگر  از  نيز   EFQM ارزياب  تربيت  آموزشی  د وره 
صنايع  مهند سی  انجمن  توسط  شد ه  برگزار  د وره های 
ايران بود . اين د وره د و روزه 24 و 25 آبان ماه برپا شد  و 
 ،EFQM شركت كنند گان د ر آن با معيارهای مد ل سرآمد ی
 RADAR نحوه ارزيابی به روش شبيه سازی جايزه، منطق

به صورت كاربرد ی آشنا شد ند . 
الزامات  تشريح  مستند سازی،  مبانی،  آموزشی  د وره 
مهند س  تد ريس  با   OHSAS18001 د اخلی  مميزی  و 

د اوود  حيد ری و د وره آموزشی مهند سی ارزش )VE( د ر 
د انشگاه خواجه نصيرالد ين طوسی با تد ريس مهند س علی 
فصل  د ر  برگزار شد ه  آموزشی  د وره های  د يگر  از  رفيعی 

پاييز بود ند . 
به  صنايع  مهند سی  انجمن  پس  اين  از  است  گفتنی 
انجمن  اين  آموزشی  د وره های  د ر  تمامی شركت كنند گان 
گواهينامه بين المللی شركت د ر د وره آموزشی اعطا خواهد  

كرد .

نگاهی به د وره های آموزشی برگزار شد ه توسط 
انجمن مهند سی صنایع د ر پاییز 1385
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پنجمين  سياست گذاری  شورای  د  وم  و  اول  جلسات 
امين  د  كتر  با حضور  مهند  سی صنايع  بين المللی  كنفرانس 
اكبری  د  كتر  عاملی،  جبل  د  كتر  جلود  اری،  د  كتر  ناصری، 
و  شد    تشكيل  رستميان  مهند  س  و  نوری  د  كتر  جوكار، 
اعضای اين شورا به بحث و بررسی د  رخصوص جنبه های 
مختلف كنفرانس مهند  سی صنايع كه خرد  اد   ماه سال آيند  ه 
و  علم  د  انشگاه  و  ايران  مهند  سی صنايع  انجمن  به همت 

صنعت برگزار می شود   پرد  اختند  . 
پيشنهاد   مطرح شد  ه  اعضا چند    اول شورا،  د  ر جلسه 
را مورد   بررسی و تأييد   قرار د  اد  ند  . د  ر اين نشست سطح 
د  بير  مقرر شد    رو  اين  از  شد  .  تعيين  بين المللی  كنفرانس 
كنفرانس تمهيد  ات الزم برای رسيد  ن كنفرانس به اين سطح 

را بيند  يشد  . 
كليات  شد  ،  برگزار  ماه  آبان   28 كه  د  وم  جلسه  د  ر 
جد  يد    بخش های  از  كه  كنفرانس  صنعت  كميته  طرح 
به شورا  رستميان  مهند  س  از سوی  است  پنجم  كنفرانس 
پانل های تخصصی به تصويب رسيد  .  ارايه و موضوعات 
پتروشيمی،  و  گاز  و  نفت  صنعت  شامل  موضوعات  اين 
نقل  و  برق(، حمل  و  نيرو )صنعت آب  صنعت خود  رو، 
و ماشين آالت، صنايع نظامی، صنايع فوالد   و ريخته گری، 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  شهرسازی،  و  ساختمان 

د  ولت الكترونيك و خد  مات می شود  . 
طرح اوليه كميته صنعت نيز د  ر راستای ايجاد   بسترهای 
الزم جهت گسترش و تعميق مقوله های مرتبط با مهند  سی 
د  ر  صنعتی،  و  پژوهشی  مجتمع های  و  مراكز  د  ر  صنايع 
ضايعات،  شد  ن  كم  صنعتی،  بهينه  توليد    افزايش  جهت 
وارستگی اقتصاد  ی، افزايش بهره وری، سود  د  هی و كيفيت 
محققان،  بيشتر  چه  هر  مشاركت  زمينه سازی  طريق  از 
نيز  و  كنفرانس  اين  د  ر  حرفه ای  مد  يران  و  د  انش پژوهان 
بررسی چالش ها، تهد  يد  ات و فرصت های فراروی سازمان 
د  ر زمينه مهند  سی صنايع ارايه شد  . پانل های تخصصی و 
برگزاری ميزگرد  های علمی- تخصصی جهت پاسخگويی 
قرار  نيازهای مخاطبان خود   می تواند   مورد   د  قت د  قيق  به 

گرفته و برنامه ريزی شود  . 
تخصصی  پانل های  د  ر  كه  موضوعاتی  و  مطالب  اهم 
و ميزگرد  های علمی، تخصصی مورد   بحث و گفتگو قرار 

می گيرد   عبارتند   از: 
شركت ها(  و  )سازمان ها  صنعتی  گزارشات  ارايه   )1
تجربيات  و  سازمان ها  د  ستاورد  های  آخرين  د  رخصوص 

موفق د  ر حوزه مهند  سی صنايع.
و  برنامه ها  نيز  و  مشكالت  و  چالش ها  ارايه   )2
زمينه های موفقيت سازمان ها د  ر زمينه مهند  سی صنايع د  ر 

حوزه صنعت مربوطه.
3( برگزاری ميزگرد  های تخصصی با حضور مد  يران و 

مسئوالن د  ر صنعت مربوطه د  ر زمينه مهند  سی صنايع.
4( ارايه سخنرانی توسط سخنران كليد  ی و صاحبنظران 

بين المللی د  ر صنعت مربوطه د  ر زمينه مهند  سی صنايع.
5( ارايه مقاالت آموزشی مرتبط د  ر صنعت مربوطه.

6( تعامل صنعت و د  انشگاه.
محمد    د  كتر  كنفرانس،  د  بير  سوی  از  جلسه  اد  امه  د  ر 
به عنوان  اجرايی، د  كتر واحد  ی  د  بير  به عنوان  ميرصاد  قی 
مسئول  عنوان  به  صرافی  مهند  س  بين الملل،  روابط  د  بير 
د  بيرخانه  مسئول  عنوان  به  نعمتی  آقای  جناب  وب گاه، 
وب گاه  عبور  كلمه  نام  همچنين  شد  ند  .  معرفی  شورا  به 
قرار می گيرد  .  اختيار شورای سياست گذاری  د  ر  كنفرانس 
نام كاربر و كلمه عبور بخش مقاالت تنها د  ر اختيار د  كتر 
د  قيق  تاريخ  بود  .  خواهد    كنفرانس  علمی  د  بير  آريانژاد   
 1386 ماه  خرد  اد     3 و   2 پنج شنبه  و  چهارشنبه  كنفرانس 
تعيين  اسالمی  كشورهای  سران  اجالس  سالن  محل  د  ر 
برگزاری  بود  جه  پيش بينی  طرح  شد    مقرر  همچنين  شد  . 
نرخ  و  گذشته  كنفرانس های  سوابق  به  توجه  با  كنفرانس 
به  آيند  ه  جلسه  د  ر  و  تهيه  كنفرانس  د  بير  سوی  از  تورم، 

شورای سياست گذاری ارايه شود  .

موضوع پانل های تخصصی کنفرانس به تصویب رسید  
د  ر جلسه شورای سیاست گذاری پنجمین کنفرانس مهند  سی صنایع ایران:

اولین همایش انجمن مهند سی صنایع ایران – واحد  
خراسان همزمان با حضور د ر اولین نمایشگاه بین المللی 

مشهد  د ر سالن همایش نمایشگاه برگزار شد . 
د ر اين نشست كه می توان آن را اولين نشست انجمن 
د كتر  حضور  با  ناميد ،  صنعت  بخش  با  صنايع  مهند سی 
شريعتی  د كتر  خانم  انجمن،  مد يره  هيئت  جلود اری عضو 
اسالمی،  شورای  مجلس  د ر  مشهد   مرد م  محترم  نمايند ه 
د كتر توفيقی معاون پارك علم و فناوری خراسان و مهند س 
د رخصوص  و  برپا  ايران خود روی خراسان  مد ير  سياد ت 
و  مسائل  همچنين  و  صنايع  مهند سی  نقش  و  جايگاه 

مشكالت موجود  د ر مسير رشد  و تعالی بحث شد . 
شرايط  به  اشاره  با  جلود اری  د كتر  همايش  اين  د ر 
اقتصاد ی حال حاضر كه كشور را با تهد يد اتی مواجه ساخته 
است، گفت: صاحبان صنايع بايد  به د نبال تسهيل فرآيند ها 
و كاهش هزينه ها باشند  كه برای اين منظور قبل از انجام 
هر اقد ام عملی بايد  بد انيم كه كجا بود ه ايم، كجا هستيم و 
كجا می خواهيم برويم؟ كه د ر اين مسير تكنيك های مطرح 
شد ه د ر مهند سی صنايع می تواند  راهكاری برای حل مسائل 

باشند . 
وی با اشاره به برنامه چهارم توسعه، اهد اف و برنامه های 
تد وين شد ه را مورد  بررسی قرار د اد  كه آمارهايی نظير رشد  
ايران د ر جهانی شد ن كه د ر  ايران و رتبه  منفی بهره وری 
برای  نيز  را  است، هشد ارهايی  بود ه  برابر 63  سال 2003 

صاحبان صنايع ابراز د اشت. 
د كتر جلود اری افزود : توجه به اينكه اهد اف مورد  نظر 
اند ازه گيری، قابل د سترسی، واقع بينانه  بايد  مشخص، قابل 
است  چيزی  باشد ،  خاص  زمانی  د وره  يك  به  مربوط  و 
اهد افی  با چنين  لذا  كه عمومًا مورد  توجه قرار نمی گيرد ، 
چگونه می توان مزيت رقابت جهانی را د اشت. وی ياد آور 
شد : سهم ايران د ر تجارت جهانی د ر حال حاضر چهارصد م 
د رصد  است و اين د ر حالی است كه جمعيت ايران بيش از 

يك د رصد  جمعيت د نيا را تشكيل می د هد . 
با  ايران  صنايع  مهند سی  انجمن  مد يره  هيئت  عضو 
اشاره به نقش مثبت خصوصی سازی د ر اقتصاد  ايران گفت: 
يكی از موارد ی كه د ولت می بايست د ر برنامه چهارم بد ان 
د ست يابد  كوچك نمود ن حجم د ولت است  و اين د ر حالی 

است كه د ر سال 56 تعد اد  شركت های د ولتی 128 شركت  
و د ر سال 81 به 501 شركت رسيد ه است كه اين حجم 
تعد اد  يك ميليون و د ويست هزار نفر را د ر خود  جای د اد ه 
است. نكته قابل توجه اين است كه د ر كشور ژاپن عليرغم 
جمعيت د و برابری ايران، تنها 200 هزار نفر را شاغالن د ر 

بخش د ولت تشكيل می د هند . 
وی با اشاره به پروژه های نيمه تمام د ر كشور تصريح 
كرد : 9هزار پروژه علمی و پنجاه هزار پروژه عمرانی نيمه 
مد يريت  و  صنايع  مهند سی  د يد گاه های  عد م  بيانگر  تمام 
صحيح می باشند . براساس بررسی های انجام شد ه حد ود  85 
د رصد  از شركت های د ولتی د ارای استراتژی نمی باشند  و 
با توانمند سازی هايی نظير رهبری، خط مشی، منابع انسانی، 

شراكت ها و فرآيند ها چند ان آشنا نيستند . 
جلود اری با بيان اينكه منابع انسانی و طبيعی د و عامل 
فرصت آور است كه د ر ابتد ا بايد  رويكرد  ارزشی و سپس 
رويكرد های مهند سی، مد يريتی و اقتصاد ی را وارد  عرصه 
و  اقتصاد   قواعد   با  بايد   سازمان ها  امروزه  افزود :  نمود ، 
اصول بازی آشنا باشند  و آن را رعايت كنند . د ر اين مسير 
استراتژيك،  برنامه  تجاری،  طرح  نظير  ابزارهايی  و  متد ها 
اقد امات  و  نيازها  عنوان  به  كارخانه  امكان سنجی، طراحی 
اوليه يك سازمان ياد گيرند ه بايستی مورد  توجه قرار گيرد . 
وی د ر اد امه با ذكر اين موضوع كه كشور ژاپن از سال 
1950 و آمريكا از سال 1945 علم مهند سی صنايع را ايجاد  
نمود ند ، هد ف اين علم را كاهش خطای مد يران عنوان كرد . 
د ر اين همايش خانم د كتر شريعتی با اشاره به اينكه علت 

د رصد ی  نود   را رغبت  آرزوهای صنعتی  به  د ستيابی  عد م 
فارغ التحصيالن د انشگاهی به پشت ميزنشينی است، افزود : 
بخش های  مهم ترين  از  می بايست  كارد ان  به  كار  سپرد ن 

واگذاری مسئوليت و پست باشد . 
نمايند ه مرد م مشهد  د ر مجلس شورای اسالمی با بيان 
اينكه از چنين گرد همايی هايی، بايد  تعيين راهكارهای عملی 
برای رفع مشكالت اقتصاد ی، سياسی و اجتماعی استان و 
كشور باشد ، خواستار ارائه مصوبات و ارائه اين راهكار به 

شورای شهر و استاند اری و ساير نمايند گان شد . 
انجمن  نماهنگ  پخش  از  پس  و  همايش  اد امه  د ر 
مهند سی صنايع ايران-واحد  خراسان، د كتر توفيقی معاون 
پارك علم و فناوری خراسان و از حاميان انجمن به تشريح 
وضعيت صنعتی استان خراسان پرد اخت. وی گفت: استان 
خراسان وضعيت مناسبی را به لحاظ صنعتی ند ارد  و زمانی 
كه اين موضوع را با موارد ی مثل وسعت و جمعيت مقايسه 
كنيم وضعيت را كاماًل د رك خواهيم كرد . اين استان عليرغم 
تفكيك خراسان رضوی هنوز پرجمعيت ترين استان بعد  از 
تهران است و با وجود  اينكه خطوط مرزی به طول هزار و 
چهارصد  كيلومتر نيز از ويژگی های اين استان )سه استان( 
است، همين امر و مسائل ساير كشورها همچون افغانستان 

بر روند  حركتی و اتفاقات د رون استان تأثيرگذار است. 
و  علم  پارك های  اهميت  به  اشاره  با  توفيقی  د كتر 
از  بيش  االن  تا  ميالد ی  نود   د هه  ابتد ای  از  فناوری گفت: 
هزار و چهارصد  پارك علم و فناوری د ر د نيا تشكيل شد ه 
است. خوشبختانه د ر خاورميانه، ايران تنها كشوری است 
كه از سيزد ه پارك علم و فناوری بهره می برد  و بعد  از ما 
د وم  رتبه  د ر  پارك  پنج  ايجاد   با  سعود ی  عربستان  كشور 
قرار د ارد . پارك های علم و فناوری به عنوان چتری حمايتی 
ايد ه های نو و مباحث  افراد ی كه د ارای  برای شركت ها و 

تحقيق و توسعه می باشند  تشكيل شد ه است. 
گفتنی است پيش از اين همايش، د و گرد همايی د يگر 
يكی با حضور بيش از صد  نفر از د انشجويان د انشگاه امام 
سجاد  با محوريت معرفی انجمن و د انستنی های مهند سی 
صنايع و د يگری با حضور چهل نفر از مهند سان صنايع به 
منظور تباد ل نظر د رخصوص روند  حركتی انجمن مهند سی 

صنايع و فعاليت های آن برگزار شد .

اولین همایش انجمن مهند سی صنایع ایران- واحد  خراسان برگزار شد 
با حضور نمایند ه انجمن، معاون پارک علم و فناوری خراسان و نمایند ه مرد م مشهد  د ر مجلس شورای اسالمی:

براساس بررسی های انجام شد ه 
حد ود  85 د رصد  از شرکت های 

د ولتی د ارای استراتژی نمی باشند  و 
با توانمند سازی هایی نظیر رهبری، 
خط مشی، منابع انسانی، شراکت ها 

و فرآیند ها چند ان آشنا نیستند 
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-86 تحصيلی  سال  د  ر  انجمن  رابطان  جلسه  اولين 
با  نشست  اين  گرد  يد  .  تشكيل  ماه  آبان   24 چهارشنبه   85
حضور بيست نفر از رابطان انجمن به منظور هماهنگ شد  ن 

فعاليت های آنان با د  ستور جلسه زير برگزار گرد  يد  . 
گزارشی  خود  ،  معرفی  ضمن  رابطان  جلسه،  اين  د  ر 
كرد  ند  .  ارائه  را  خود    د  انشگاه  د  انشجويی  فعاليت های  از 
را  خود    آماد  گی  معرفی،  ضمن  جد  يد    رابط های  همچنين 

جهت پيگيری و اجرای برنامه های انجمن ابراز د  اشتند  . 
پس از ارائه گزارش عملكرد   رابط ها مهند  س صمد  زاد  ه، 
مد  ير د  اخلی انجمن مهند  سی صنايع ضمن معرفی اجمالی 
انجمن، به تشريح نحوه تشكيل، اهد  اف و فعاليت های اين 
نهاد   عملی – پژوهشی پرد  اخت و برنامه های آيند  ه انجمن 

را بازگو كرد  . 
مهند  س حيد  ری مد  ير آموزش انجمن ضمن تشكر از 
فعاليت رابط ها د  ر زمينه آموزش گفت: »پس از شروع به 
ما  هد  ف  امسال،  ماه  خرد  اد    از  آموزش  واحد    جد  ی  كار 
فارغ التحصيالن  و  د  انشجويان  به  كاربرد  ی  د  وره های  ارائه 
د  وره  نوع  د  و  ما  راه  اين  د  ر  تعريف شد  .  مهند  سی صنايع 
د  وره های  و  عمومی  د  وره های  نمود  يم:  تعريف  را  اصلی 

د  انشگاهی«.
كليه  از  نام  ثبت  د  وره های عمومی  »د  ر  د  اد  :  اد  امه  وی 
د  اوطلبان با برنامه ريزی و هماهنگی واحد   آموزش صورت 
می گيرد  . د  ر د  وره های د  انشگاهی كه با هماهنگی رابطان يا 
تشكل د  انشجويی د  انشگاه برگزار می شود  ، امور اجرايی و 
برنامه ريزی به عهد  ه د  انشگاه می باشد   و انجمن تنها مد  رس 
را معرفی می كند    برگزاری د  وره  مناسب و شايسته جهت 
و د  ر نهايت نيز گواهی نامه معتبر انجمن به حاضران ارائه 

می شود  «. 
غيرانتفاعی  نهاد    يك  انجمن  »چون  كرد  :  تصريح  وی 
انتقال  بلكه  د  رآمد  زايی  نه  د  وره ها  اين  اصلی  است، هد  ف 
د  انش كاربری و مهارت های مورد   نياز بازار كار به جامعه 
مهند  سين صنايع می باشد  . لذا عالوه بر تعريف كارگاه های 
تورهای  د  وره  پايان  از  پس  د  وره ها  د  ر  متعد  د    آموزشی 
مباحث  با  ملموس تر حاضران  آشنايی  نيز جهت  آموزشی 
كليه  از  وی  است«.  شد  ه  برگزار  كالس  د  ر  شد  ه  طرح 
رابطان خواست كه تالش خود   را جهت گسترش فعاليت 
آموزشی انجمن بيش از گذشته كنند   تا عالوه بر بهره مند  ی 
از اين برنامه ها به گسترش و توسعه انجمن نيز كمك كرد  ه 

باشند  . 
پس از آن مهند  س اهرامی د  بير شبكه مهند  سين صنايع به 
تشريح فعاليت های صورت گرفته شبكه از سال 82 تاكنون 
فعاليت های  توقف  از  تأسف  ابراز  ضمن  وی  پرد  اخت. 
شبكه، د  ليل اصلی اين توقف را مشكالت مالی بيان كرد  . 
از  كه  بود  جه  تخصيص  با  كه  كرد    اميد  واری  ابراز  اهرامی 
گسترد  ه تر  فعاليت های  شاهد    جوانان  ملی  سازمان  طرف 
مهند  س  اد  امه  د  ر  بود  .  خواهيم  صنايع  مهند  سين  شبكه 
صمد  زاد  ه ضمن مرور برنامه های هفته عضويت كه د  ر هفته 
آخر آذر ماه د  ر د  انشگاه های سراسر كشور برگزار می شود   
از رابطان د  رخواست كرد   با مطالعه د  قيق فايل های ارسالی، 
انجمن را به نحوی شايسته به د  انشجويان و اساتيد   د  انشگاه 

خود   معرفی نمايند  . 
كه  گرفت  صورت  پاسخ  و  پرسش  جلسه  اد  امه،  د  ر 
انجمن مهند  سی  فعاليت  عمد  ه سؤاالت د  رخصوص نحوه 
به  انجمن  آموزشی  مد  ير  و  د  اخلی  مد  ير  كه  بود    صنايع 
صمد  زاد  ه  مهند  س  ارتباط  اين  د  ر  د  اد  ند  .  پاسخ  سؤاالت 
انجمن نسبت  گفت: »می بايست د  يد  گاه رابطان و اعضای 
خد  ماتی  نهاد    يك  انجمن  يابد  .  تغيير  موجود    ساختار  به 
صرف نيست. يعنی قرار نيست كه اعضاء با پرد  اخت حق 
عضويت تنها  انتظار د  ريافت يك سری خد  مات معين مانند   
را  گرد  همايی ها  و  همايش ها  د  ر  حضور  عضويت،  كارت 
است.  مرد  می  و  د  اوطلبانه  نهاد    يك  انجمن  باشند  .  د  اشته 

انجمن با فعال شد  ن و مشاركت اعضای خود   رشد   و توسعه 
می يابد  . لذا ضروری است كه اعضای انجمن اين موضوع 
را د  رك كنند   كه جد  ای از انجمن نيستند   و می بايست د  ر 
فعاليت ها و برنامه های انجمن به طور د  اوطلبانه مشاركت 

د  اشته باشند  «.
پيوستگی  و  جلسات  تشكيل  د  رخصوص  وی 
د  ر  قبلی  گرفته  شكل  »ساختار  گفت:  انجمن  فعاليت های 
رفتن  با  و  بود    فرد  ی  تالش  و  فعاليت  به  وابسته  انجمن 
فرد  ، فعاليت و برنامه های انجمن كم رنگ و ضعيف می شد  . 
خوشبختانه د  ر هيأت مد  يره كنونی فعاليت ها و برنامه هايی 
شورای  تشكيل  انجمن،  فرآيند  های  مستند  سازی  جمله  از 
سياست گذاری كنفرانس و غيره زيرساخت های مناسبی را 

برای انجمن شكل د  اد  ه است. 
و  سراسری  د  انشگاه های  فعاليت  به  اشاره  با  وی 
تأسف  جای  بسيار  كرد  :  تصريح  انجمن  با  آن  همكاری 
د  ارد   كه د  انشگاه هايی كه خود   شروع كنند  ه و پيگير تأسيس 
تنها  را  آن  و  كشيد  ه اند    كنار  را  خود    حاال  بود  ه اند    انجمن 
و  اول  د  رجه  د  ر  د  انشگاه  د  وسوی  اين ضعف  گذاشته اند  . 
انجمن د  ر د  رجه د  وم می باشد  . وی اد امه د اد : تشكيل رانت ها 
متأسفانه به فضاهای علمی - آموزشی نيز كشيد ه شد ه است 
و اين امر بسيار خطرناك و تأسف بار است كه د انشگاه را از 
هد ف های اصلی خود  د ور می كند . اين رخد اد  حاصل اين 
د يد گاه است كه د انشگاه ها د انشجو محور نيستند  و د انشجو 
مد يران گروه ها  تا  است  می بينند . الزم  د انشگاه  از  را جد ا 
معاونت های  حمايت  با  صنايع  مهند سی  د انشكد ه های  و 
پژوهشی زمينه الزم را برای گسترش فعاليت های آموزشی 
از  آگاهانه  نيز  د انشجويان  همچنين  نمايند .  هموار  انجمن 

برنامه های آموزشی انجمن استفاد ه نمايند .
د  انشجويی  فعاليت های  از  انجمن  حمايت  مورد    د  ر 
بود  جه  افزايش  با  آنكه  جای  به  علوم  وزارت  متأسفانه 
به  كمك  برای  را  انجمن  د  ست  خود    مالی  كمك های  و 
شاخه های د  انشجويی باز بگذارد  ، با كاهش بود  جه انجمن ها 
ما را نيز د  چار مشكالت و مسائل مالی متعد  د   نمود  ه است. 
مد  ير آموزش انجمن نيز د  رخصوص د  وره های مختلف 
آموزشی انجمن گفت: هد  ف انجمن از برگزاری د  وره های 
آموزشی انتقال د  انش كاربرد  ی مهند  سی صنايع به حاضران 
است و د  ر اين راستا با برگزاری كارگاه ها و بازد  يد  ها د  ر 
اين جهت حركت كرد  ه ايم. انجمن حتی پا را از اين فراتر 
انجام يك  افراد   نمونه هر د  وره را جهت  گذاشته است و 
پروژه كاری و كسب مهارت های بيشتر به بازار كار معرفی 

می نمايد  . 
حد  اقل  می بايست  انجمن  كه  آنجا  از  حال  اين  با 
برگزاری  اد  اره خود   كسب كند  ،  د  رآمد  های الزم را جهت 
اين  كه  باشد    نيز  و سود  آور  اقتصاد  ی  بايستی  د  وره ها  اين 
برای  و  انجمن  توسعه  و  رشد    جهت  د  ر  نهايت  د  ر  سود   

اعضای آن هزينه خواهد   شد  . 
د  ر پايان اين جلسه، تاريخ جلسه آيند  ه رابطان، اولين 

چهارشنبه بهمن ماه اعالم شد  . 
اسامی حاضران د  ر جلسه )نام رابط/ د انشگاه(: 

سمانه حميد  ی و انسيه توفيق سعاد  تی، الزهرا )س(
محمد   نجفی نوبر، آزاد   اسالمی واحد   كرج

سيد  مسيح ميريها و آرش فروزان، آزاد   اسالمی قزوين
ايمان اصطهباناتی، آزاد   اسالمی واحد   سيرجان

امير توكلی، آزاد   اسالمی واحد   پرند  
و  علم  صاد  قی،  موسی  و  منصوری  مهد  ی  ساد  ات 

صنعت
محسن مراد  ی مقد  م، امام حسين )ع(

عليرضا د  هقان، آزاد   اسالمی واحد   مسجد   سليمان
محمد   د  لگشايی، آزاد   اسالمی واحد   كرمانشاه

عسل زرگران، آزاد   اسالمی تهران – شمال
علی كاشانی زاد  ه، سراسری قم

مرتضی شاه منصوری، حفاظت و بهد  اشت كار 
عطيه توكلی، آزاد   اسالمی واحد   فيروزكوه

رامين فرجی، علم و صنعت اراك 
اسامی غایبان د  ر جلسه:

سعيد   شاد  مهر، علم و صنعت بهشهر
سجاد   ابراهيمی، علوم و فنون مازند  ران

سمانه كوچك پور، كار قزوين
محمد   امين، آزاد   اسالمی واحد   شيراز

فؤاد   فعله گری، كرد  ستان
حامد   نبوی، آناهيتا خجند  ی، صنعتی شريف

فرزانه مراد  ی، آزاد   اسالمی واحد   خرم آباد  
نسترن حمزه زاد  ه، علم و فرهنگ )مرگز آموزش عالی 

جهاد   د  انشگاهی سابق(
نيلوفر ايزد  نيا، خواجه نصير طوسی

الهام ذلقی، آزاد   اسالمی واحد   زاهد  ان
سميرا فالح، صنعتی اميركبير

آزاد    منش مقد  م،  بستان  علی  صالح پور،  اميرحسين 
اسالمی واحد   ابهر

رهام روحانی ارد  شيری، آزاد   اسالمی واحد   اراك
اسالمی  آزاد    سراجيان،  عليرضا  آهنگرها،  سيد  مهران 

واحد   نراق
كامبيز شكوهی، فوالد   اصفهان

بابك اشيد  ری، صنعتی مالك اشتر
نيما اوشاعی، آزاد   اسالمی واحد   مسجد  سليمان

سيد  علی حجراتی، يزد  
پرهام كاويانی، حفاظت و بهد  اشت كار

شيد  ا شريف پور، شمال آمل
فريد  ه اسد  ی، آزاد   فيروزكوه

الهام پورقمری علمد  اری، تبريز

د  ر اولین جلسه رابطان انجمن مهند  سی صنایع تأکید   شد  :

فعالیت های آموزشی انجمن گسترش می یابد  
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كنفرانس  پنجمين  برگزاري  شاهد    تهران  بهار1386، 
بين المللي مهند  سي صنايع، توسط د  انشگاه علم و صنعت ايران 
و انجمن مهند  سي صنايع ايران خواهد   بود  . اين كنفرانس كه د  ر 
نوع خود   د  ر كشور و سطح منطقه منحصر بفرد   مي باشد  ، اكنون 
د  ر  را  است جاي خود    توانسته  بخوبي  سالها  اين  با گذشت  و 
صحنه علمي كشور تثبيت نمود  ه و راهگشاي اساتيد  ، محققين، 
اند  يشمند  ان، د  انشگاهيان و اهل صنعت د  ر د  ستيابي به جد  يد  ترين 

حوزه ها و كاربرد  هاي مرتبط با رشته مهند  سي صنايع باشد  .
جامعه  همت  و  تالش  سايه  د  ر  مهم  اين  كه  است  بد  يهي 
نيز  امسال  و  است  شد  ه  حاصل  كشور  صنايع  مهند  سي  بزرگ 
قصد   بر اين است تا با حفظ د  ستاورد   هاي قبلي، افقهائي جد  يد   از 
تازه هاي علمي و كاربرد  هاي نوين علوم مهند  سي صنايع د  ر پيش 
چشم محققين ارجمند   گشود  ه شود  . بر اين اساس و با توجه به 
سطح  د  ر  صنايع  مهند  سي  د  انش  حوزه  د  ر  علم  گسترش  روند   
يعني مد  يريت  تأثيرگذار كنوني  نوين و  بين المللي، د  و رويكرد   
د  انائي و توسعه انساني بعنوان شعار و رويكرد   اصلي كنفرانس 
امسال د  ر نظر گرفته شد  ه است تا د  ر كنار ساير مباحث مهم، د  ر 
اين حوزه، توجه اند  يشمند  ان گرامي را بيش از پيش به اهميت 
روزافزون سرمايه هاي معنوي د  ر سازمان و لزوم توسعه آنها براي 

د  ستيابي به اعتالي سازماني معطوف نمايد  .
متخصصين  و  محققين  گسترد  ه  مشاركت  با  اميد  واريم 
گرانقد  ر، اين واقعه مهم علمي كشور كه اين بار همكاری د  انشگاه 
علم و صنعت ايران رقم زد  ه مي  شود  ، بتواند   همچون چهار د  وره 
اميركبير  يزد  ،  شريف،  صنعتي  د  انشگاههاي  د  ر  كنفرانس  قبلي 
به  و تربيت مد  رس حد  اكثر بهره گيري علمي را براي مخاطبان 

ارمغان آورد  ه و تد  اوم اين راه رو به رشد   را سبب شود  .
اهد  اف کنفرانس

ميان  د  ر  پژوهش  روحيه  تشويق  و  تقويت  تد  اوم،   -
د  انشگاهيان و فارغ التحصيالن رشته مهند  سي صنايع

- تباد  ل د  ستاورد   هاي جد  يد   د  ر رشته مهند  سي صنايع ميان 
متخصصان واند  يشمند  ان د  اخلي و خارجي

- ايجاد   بستر مناسب براي بهره مند  ي از تجارب كاربرد  ي و 
حرفه اي رشته مهند  سي صنايع د  ر د  اخل و خارج از كشور

سازمان کنفرانس
- د  بير كنفرانس: د  كتر محمد  سعيد   جبل عاملي )عضو هيأت 

علمي د  انشگاه علم و صنعت ايران(
- د  بير كميته علمي: د  كتر ميربهاد  رقلي آريانژاد   )عضو هيأت 

علمي د  انشگاه علم و صنعت(
- د  بير كميته صنعت: د  كتر احمد   ماكوئي )عضو هيأت علمي 

د  انشگاه علم و صنعت ايران(
- د  بير اجرائي كنفرانس: د كتر ميرمحمد  صاد قی

کمیته علمي کنفرانس
- د  انشگاه علم و صنعت ايران: د  كتر رسول نور السناء، د  كتر 
علي اكبر  د  كتر  تيموري،  ابراهيم  د  كتر  سيد  حسيني،  سيد  محمد   

جاللي، د  كتر همايون الهيجانيان، د  كتر سيامك نوري
سيد   تقي اخوان نياكي،  د  كتر  شريف:  صنعتي  د  انشگاه   -
فرهاد    د  كتر  حجي،  رسول  د  كتر  مد  رس يزد  ي،  محمد    د  كتر 

قاسمي طاري
د  كتر سيد  محمد   معطر حسيني،  اميركبير:  د  انشگاه صنعتي   -

د  كتر بهرام امامي زاد  ه، د  كتر ابوالفضل قائمي
- د  انشگاه تربيت مد  رس: د  كتر محمد  رضا امين ناصري

محمد  جعفر  د  كتر  طوسي:  خواجه نصير الد  ين  د  انشگاه   -
تارخ، د  كتر محمد  رضا شهرياري

كامران  د  كتر  مقد  م،  توكلي  رضا  د  كتر  تهران:  د  انشگاه   -
رضائي

- د  انشگاه صنعتي اصفهان: د  كتر علي حاج شيرمحمد  ي
- د  انشگاه يزد  : د  كتر محمد   صالح  اولياء

- د  انشگاه الزهراء: د  كتر محمد  علي صنيعي منفرد  
- د  انشگاه امام حسين )ع(: د  كتر حسين فالح

- موسسه پژوهشي وزارت علوم: د  كتر عزيزا... معمارياني
مشكاتي  نجم الد  ين  د  كتر  كشور:  از  خارج  د  انشگاههاي   -
)د  انشگاه  منصوري  رضا  د  كتر   ،)California )د  انشگاه 
د  كتر   ،)IIIinois )د  انشگاه  فاضل  فرزانه  د  كتر   ،)California
)د  انشگاه  جرايد  ي  د  كتر   ،)Ryerson )د  انشگاه  ذوالفقاري 

)Viginia
محورهاي تخصصي کنفرانس

 محور ويژه
-مهند  سي صنايع، مد  يريت د  انائي و توسعه انساني

 محورهاي تخصصي اصلي
- مهند  سي كيفيت و قابليت اطمينان
)TQM (مد  يريت كيفيت فراگير   

   فن آوري كيفيت
)QFD( گسترش كاركرد   كيفيت   

محورهاي تخصصي پنجمین کنفرانس بین المللي 
مهند  سي صنایع

»مهند  سي صنایع، مد  یریت د  انایي و توسعه انساني«
 محور اصلي

1( مد  يريت و برنامه ريزي توليد   و عمليات
- توليد   ناب و چابك  

- مهند  سي معكوس/مجد  د  /همزمان   
- مد  لهاي برنامه ريزي و كنترل توليد    

- مد  لهاي زمانبند  ي توليد    
- كنترل موجود  ي  

- نگهد  اري و تعميرات  
2( تحقيق د  ر عمليات

- برنامه ريزي رياضي   
-  بهينه سازي  

- تصميم گيري چند   معياره   
- شبيه سازي  

- الگوريتم هاي حسي و تجربي  
- پيامد  هاي تصاد  في  

- تئوري آشوب  
3( مهند  سي كيفيت و روشهاي آماري

)TQM(مد  يريت كيفيت فراگير -  
- شش سيگما  

)QFD (گسترش كاركرد   كيفيت -  
 )SQC( كنترل كيفيت آماري -  

- فرآيند  هاي با كيفيت  
آن  آثار  و  شكست  عوامل  تحليل  و  تجزيه   -  

)FMEA(
- ..... و ساير تكنيكهاي آماري

 محور اصلي
4( فناوري اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي

- برنامه ريزي  و مد  يريت كالن اطالعات  
- مد  يريت د  انش  
- اقتصاد   د  يجيتال  

- كسب و كار الكترونيكي  
)ERP(برنامه ريزي منابع بنگاه -  

)CRM(مد  يريت ارتباط با مشتري -  
)Data Mining(د  اد  ه كاوي -  

5( مد  يريت پروژه
- امكانسنجي   

- مد  لهاي بلوغ پروژه   
- برنامه ريزي ، سازماند  هي و كنترل پروژه  

- تحليل اقتصاد  ي پروژه  
- مد  يريت پروژه هاي بزرگ  

- مد  يريت ريسك  
6( مد  يريت تكنولوژي

- برنامه ريزي و بومي سازي تكنولوژي  
- ارزيابي تكنولوژي  

- رقابت پذيري سازمان ها  
- مد  لهاي انتقال د  انش فني  
7( سيستمها و روشهاي هوشمند  

- سيستم هاي خبره  
- سيستم هاي عصبي و فازي  

- هوش مصنوعي  
- سيستم هاي تصميم يار  

توجه: محورهای تخصصی ذكر شد ه پيشنهاد ی كميته علمی 
می باشد  و پس از تصويب شورای سياست گذاری اطالع رسانی 

عمومی خواهد  شد .

مهند  سي صنایع، مد  یریت د  انایي و توسعه انساني
2 و3 خرد  اد   1386، تهران

انجمن مهند  سی صنایع ایران با همکاری د  انشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند  

پنجمین کنفرانس بین المللي مهند  سي صنایع

شغل  تصد  ی  جهت  ايران  صنايع  مهند  سی  انجمن  اعضای  بين  از  ره پرد  ار  شركت 
همكاری  به  د  عوت  پروژه خود    كنترل  و  برنامه ريزی  مد  يريت،  مشاوره  بخش  مد  يريت 
می نمايد  . عالقه مند  ان می توانند   با د  ر د  ست د  اشتن كارت عضويت معتبر انجمن پس از 
هماهنگی با شماره تلفن 88785397 د  اخلی 253 و ارسال سوابق كاری و تحصيلی خود   
به صند  وق الكترونيكی Dabbagh@rahparda.com به اين شركت مراجعه نمايند  . 

عنوان شغلی: مد  ير بخش مشاوره مد  يريت، برنامه ريزی و كنترل پروژه
مهارت های الزم 

1( مهارت های مد  يريتی، جهت هد  ايت و مد  يريت تيم مربوطه )حد  اقل 2 سال سابقه 
مد  يريتی( 

2( آشنايی كامل با مفاهيم و استاند  ارد  های مد  يريت پروژه و مهند  سی صنايع )حد  اقل 

5 سال سابقه مرتبط(
3( روابط عمومی قوی جهت برقراری ارتباط با مشتريان د  اخلی و خارجی مجموعه

4( مهارت كافی جهت برنامه ريزی پروژه های كالن )ترجيحًا د  ر زمينه عمرانی و يا 
نفت و گاز(

5( مهارت كافی جهت تعريف فرآيند  های كنترلی و هد  ايت پروژه ها
6( توانايی ارايه خد  مات مشاوره ای و مد  يريت پروژه های مربوطه

و   MSP شامل  كنترلی  نرم افزارهای  از  استفاد  ه  جهت  كاربرد  ی  مهارت   )7
 Primavera

8( ترجيحًا سابقه ارايه مطالب و مقاالت د  ر زمينه مد  يريت پروژه

د  عوت به کار شرکت ره پرد  از از اعضای انجمن

د  عوت به کار شرکت مهند  سین مشاور ایتسن از اعضای انجمن
صنايع  كارشناس  نفر  يك  به  صنعتی(  )مشاور  ايتسن  مشاور  مهند  سين  شركت 
فارغ التحصيل د  انشگاه سراسری و آشنا به نرم افزار پريماورا جهت كار د  ر سايت بند  ر امام 

نيازمند   است. افراد   واجد   شرايط می توانند   با شماره تلفن 88767681 )مهند  س رشيد  ی( 
تماس حاصل نمايند  .
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EFQM طرح موضوع
با توجه به شد  ت رقابت ميان بنگاه هاي اقتصاد  ي كشور 
و چالش هاي پيش روي آن ها كه عمد  تا ناشي از فرآيند   
جهاني شد  ن مي باشد  ، تالش براي مقابله و بهره برد  اري از 
اين وضعيت محيطي امري اجتناب ناپذير است. حضور د  ر 
بازارهاي جهاني و حتي بازارهاي د  اخلي مستلزم رقابت با 
رقباي قد  رتمند   د  ر صنايع مختلف مي باشد  . رقابت پذيري 
بنگاه هاي اقتصاد  ي كشور و به ويژه صنايع، نيازمند   برنامه 
ريزي صحيح و همه جانبه براي استقرار سيستم هاي نوين 
كيفيت  و  وري  بهره  سطح  برد  ن  باال  منظور  به  مد  يريتي 

محصوالت مي باشد  .
و  وري  بهره  ارتقاي  كه  د  اشت  توجه  بايستي  همواره 
كيفيت نيازمند   فضايي است كه د  ر آن عوامل متعد  د  ي بايد   
قوانين،  قبيل  از  عواملي  كنار  د  ر  كنند  .  ايفا  را  خود    نقش 
انساني،  منابع  توسعه  استاند  ارد  ها،  ها،  نامه  آئين  مقررات، 
نظام بازرسي فني و تاييد   صالحيت، استقرار سيستم هاي 
از سيستم  بايد    مد  يران،  ارزيابي عملكرد    و  مد  يريت  نوين 
هاي تشويقي و معرفي واحد  هاي برتر نام برد   كه » جايزه 
ملي بهره وري و تعالي سازماني » به عنوان يك ابزار موثر 
با  و  معاد  ن  و  وزارت صنايع  ابتكار  با  و  منظور  اين  براي 
به   1382 سال  از  ايران  وري  بهره  ملي  سازمان  هماهنگي 
اجرا د  ر آمد  ه است. تا كنون سه د  وره جايزه ملي بهره وري 
چهارمين  امسال  كه  گرد  يد    برگزار  كشور  د  ر  موفقيت  با 
تجربه برگزاری آن بود  . د  ر اين ميان جوايز ملي كه امروزه 
د  ر بسياري از كشورها، اعم از كشورهاي صنعتي و پيشرفته 
و يا د  ر كشورهاي د  ر حال رشد  ، تحت عناوين جوايز ملي 
بهره وري، كيفيت، تعالي سازماني و ... به واحد   هاي برتر 
اعطا مي گرد  د   را مي توان يكي از ابزارهاي بسيار موثر براي 

رشد   و تعالي سازمان ها باشد  .
اهد  اف بنیاد  ي جایزه ملي بهره وري

سازمان ها صرف نظر از حوزه فعاليت، اند  ازه، ساختار 
يا بلوغ سازماني و موفقيتشان، نيازمند   يك ساختار مد  يريتي 
مناسب هستند  . مد  ل تعالي سازماني، يك ابزار ويژه است كه 

توسط سازمان ها د  ر زمينه هاي زير بكار گرفته مي شود   :
- خود   ارزيابي به منظور تعيين موقعيت سازمان ها د  ر 
مسير تعالي، كمك به د  رك فاصله بين اهد  اف و واقعيت ها 

و ترغيب زمان ها به يافتن راه حل هاي بهبود  ،
- مبنايي براي ايجاد   زبان و تفكر مشترك د  ر تمامي 

ابعاد   سازمان و د  ر همه حوزه هاي عملكرد  ،
انجام  اقد  امات  وضعيت  د  رك  براي  چارچوبي   -

شد  ه، حذف د  وباره كاري ها و تشخيص انحرافات،
- ساختاري براي سيستم مد  يريتي سازمان.

بنياد  ي جايزه ملي بهره وري  با اين تفاسير اهد  اف 
فضاي  ايجاد    به صورت  توان  مي  را  سازماني  تعالي  و 
رقابتي براي تعالي سازمان ها، تشويق سازمان ها براي 
و  قوت  نقاط  شناخت  و  ارزيابي  خود    عمليات  انجام 
زمينه هاي قابل بهبود   و ايجاد   فضايي مناسي براي تباد  ل 

تجربيات موفق سازمان ها برشمرد  .

د  ر مسیر تعالي
شد  ن،  جهاني  پرشتاب  فرآيند    د  ر 
با چالش هاي  اقتصاد  ي كشور  بنگاه هاي 
فراواني روبرو هستند  . براي تحقق چشم 

اند  از جهاني شد  ن، قابليت رقابت د  ر بازارهاي جهاني امري 
 ، د  انائي  توسعه  شد  ن،  جهاني  روند    است.  ناپد  ير  اجتناب 
انفجار اطالعات ، نوآوري ها و خالقيت ها ، سازو كارهاي 
اقتصاد   جهاني را متحول و رقابت پذيري بنگاه ها را پيچيد  ه 
تر مي كند   . هم سو شد  ن با تحوالت جهاني د  ر توان مد  يران 
روابط  و  مناسبات  كه  مد  يراني  است.  نوآور  و  تحول گرا 
پيچيد  ه كنوني را د  رك نمود  ه و نظام هاي نوين مد  يريتي را 

د  ر سازمان خود   به اجرا بگذارند  . 
فرآيند    د  ر  اصلي  ابزارهاي  مد  يريت،  نوين  نظام هاي 
هاي توسعه هستند  . د  ر اين نظام ها بر استفاد  ه بهينه از منابع 

با  متناسب  جد  يد    منابع  كارگيري  به  و  شناسائي  موجود  ، 
نيازهاي مشتريان و ذينفعان تاكيد   مي شود  . 

مد  ل هاي تعالي سازماني به عنوان يك ابزار فراگير و با 
نگرش جامع به تمامي زواياي سازمان ها، به كمك مد  يران 
مي آيند   تا آنها را د  ر شناخت د  قيق تر سازمان خود   ياري 
كنند  . اين مد  ل ها براي سنجش و مقايسه عملكرد   سازمانها 
به كار مي روند   و ضمن اينكه سازمان را قاد  ر مي سازند   تا 
ميزان موفقيت هاي خود   را د  ر اجراي برنامه ها د  ر مقاطع 
نيز  را  امكان  اين  قرار د  هند  ،  ارزيابي  زماني مختلف مورد   
به  ها  با ساير سازمان  را  تا عملكرد   خود    كنند    فراهم مي 

ويژه بهترين آنها مقايسه كنند  .
د  ستيابي  د  ر  آنها  توانايي  ميزان  به  سازمان ها  تعالي   
شد  ن  برآورد  ه  راستاي  د  ر  سازمان  كه  اهد  افي  و  نتايج  به 
به  نيازهاي ذينفعان تعريف و برنامه ريزي نمود  ه است و 

تالشي كه د  ر جهت حفظ ، تد  اوم و بهبود   نتايج به عمل مي 
آورند  ، بستگي د  ارد   . 

نيست،  وتئوريك  نظري  برد  اشت  يك  سازماني  تعالي 
بلكه به د  ست آورد  ن و ارائه نتايج قابل لمس و قابل مشاهد  ه 
اي است كه مبتني بر شواهد   آشكار بود  ه و پايد  اري و د  وام 
د  اشته باشد   . يك سازمان هنگامي به برتري د  ست مي يابد   

كه توجه خود   را به تمامي ابعاد   معطوف سازد  . 
حقوقی  برجسته  عضو  سايپا  شركت  نمونه  عنوان  به 
با  تعالي،  و  سرآمد  ی  سوي  به  حركت  مسير  د  ر  انجمن 
توسعه  به  ذينفعان خود  ،  كليه  انتظارات  و  نيازها  شناسائي 
متوازن رضايتمند  ي كليه ذينفعان به عنوان ابزاري جهت نيل 

به چشم اند  از ترسيم شد  ه خود   نگريسته است. 
به  را  كه سازمان  است  راهي  تعالي  مسير  د  ر حقيقت 
چشم اند  ازشان رهنمون مي كند  . سايپا اين راه را از سال 
1375 شروع كرد  ه است، د  ر ابتد  ا، چشم اند  از و ماموريت 
خود   را تعريف نمود  ه و سپس با تهيه سه برنامه استراتژيك 
) اولين برنامه تا سال 81 ، د  ومين برنامه تحت عنوان راه 
سايپا از سال 81 تا 85 و د  ر نهايت برنامه سوم با نام سمت 
نود   از سال 86  تا 90 ( گامهاي موثرتري د  ر اين راه برد  اشته 
است. متعاقب آن با هد  ف گذاري هايي كه انجام شد   اقد  ام 
به استقرار سيستم هاي مد  يريت كيفيت ، مد  يريت زيست 
محيطي و مد  يريت ايمني كرد  . د  ر همين راستا و به منظور 
د  رسطح  آن  توسعه  و  بهبود    فعاليت هاي  نمود  ن  نهاد  ينه 
اي  كارخانه  مد  يريت  سيستم  از  برد  اري  الگو  با  سازمان 
پيشنهاد  ات  سيستم   ، كايزني  مختلف  هاي  طرح   ، نيسان 
 CFT )Cross گروه هاي كيفيت و تيمهاي حل مساله ،
د  ر  ها  طرح  اين  كارگرفت.  به  را   )functional team
برنامه 5 ساله د  وم )راه سايپا( به صورت منسجم تر د  نبال 
با شركت نيسان  نامه مشترك  شد  ه و د  ر قالب يك تفاهم 
 )NPMS( ژاپن نيز ، سيستم مد  يريت كارخانه اي نيسان
د  ر شركت جاري گرد  يد   . برنامه ريزي هوشين، برنامه ريزي 
توسعه منابع انساني ، طرح پرورش مد  يران آيند  ه، سيستم 
برنامه ريزي جامع توليد ، سيستم ERP و بسياري از سيستم 
هاي د  يگر كه د  ر سايپا جاري مي باشند  ، همگي د  ر راستاي 

حركت به سمت تعالي به كار گرفته شد  ه اند  .
سايپا با بهره گيري از مد  ل تعالي و سرآمد  ي د  ر كليه 
اي  مالحظه  قابل  د  ستاورد  هاي  به  مد  ل  اين  معيارهاي 
د  ست يافته است و د  ر حالي كه د  ر اولين حضور خود   
د  ر جايزه ملي بهره وري )سال 1382( موفق به د  ريافت 
گواهينامه تعهد   به تعالي گرد  يد  ، د  ر سال هاي 83 و 84  
توانست تقد  يرنامه تعالي را د  ر همين جايزه بد  ست آورد  .  
همچنين د  ر د  وبار حضور خود   د  ر جايزه ملي كيفيت د  ر 
سال 84 موفق به كسب تقد  يرنامه اشتهار د  ر سرآمد  ي و 
د  ر سال 85 به عنوان اولين خود  روساز موفق به كسب 
تند  يس برنزين از همين جايزه شد   اين اميد   را د  ارد   تا به 

جایزه ملی کیفیت

چالش های پیش رو

مطالعه شواهد   و تجربیات به 
د  ست آمد  ه از به کارگیري جوایز 
سرآمد  ي د  ر کشورهاي مختلف 
حاکي از آن است که همواره 
جوایز سرآمد  ي منجر به رشد   

سازمان ها شد  ه است

زرین

سیمین

برنزین

زرین

سیمین

برنزین

زرین

سیمین

برنزین

عالی
ح ت

طو
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تند  یس
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لوح

اقد  امات گذشته،
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عنوان يكي از شركت هايي كه هميشه د  ر زمره چند   شركت 
عنوان  به  بتواند    است  بود  ه  مطرح  ملي  جوايز  د  ر  پيشرو 
از  تند  يس سيمين و زرين  ايراني، به كسب  اولين شركت 

جوايز ملي نائل آيد  .
بستر سازي سايپا براي حضور موثر و فعال د  ر جايزه 
جايزه  اجراي  طريق  از  سازماني  تعالي  و  وري  بهره  ملي 

تعالي گروه سايپا د  نبال مي شود  . 
جهاني  معتبر  ارزيابي  يكپارچه  نظام  يك  وجود    عد  م 
د  ر سطح گروه، ند  اشتن انگيزه كافي د  ر ميان برخي شركت 
ملي،  جوايز  د  ر  حضور  منظور  به  مجموعه  زير   هاي 
توانمند  سازي شركت هاي زير مجموعه به منظور حضور 
د  ر فرآيند   ارزيابي جوايز ملي و ايجاد   انگيزه و تحرك د  ر 
” خود  ورساز  تحقق هد  ف  راستاي  د  ر  شركت هاي گروه 
جهاني شد  ن گروه سايپا ” با استفاد  ه از مفهوم تعالي سازماني 

از ضرورت های تعيين جايزه تعالی گروه سايپا است.
نهاد  ينه  د  ر.  سايپا  گروه  تعالي  جايزه  اهد  اف  همچنين 

كرد  ن فرهنگ سرآمد  ي، قابليت حضور د  ر جوايز ملي، 
اشتراك گذاري تجارب و بهينه كاوي، قابليت مقايسه و 
بهبود  ، خالصه  هاي  فرصت  شناسايي  و  سالم  رقابت 

می شود  .
سال چهارم؛ چیرگی روابط بر ضوابط

جايزه ملي كيفيت ايران كه د  ر سال جاري، براي 
بزرگترين چالش  با  برگزار شد  ،  پياپي  سال  چهارمين 
خود   د  ر طي اين سال ها مواجه گرد  يد  . از آنجايي كه 
انتظار مي رود  ، نتايج  ارزيابي هاي اين مد  ل به عنوان 
مبنايي براي افزايش ميزان رضايت ذينفعان سازمان ها 
قرار گيرد  ، لذا برخورد  هاي غيرحرفه اي، مانع از د  ستيابي 
انتظار گرد  يد  ه و  سازمان ها را د  ر طي  نتايج مورد    به 

مسير به سمت تعالي با مشكل مواجه مي سازد  .  
به  از  آمد  ه  د  ست  به  تجربيات  و  شواهد    مطالعه 
كارگيري جوايز سرآمد  ي د  ر كشورهاي مختلف حاكي 
از آن است كه همواره جوايز سرآمد  ي منجر به رشد   
سازمان ها شد  ه است. از جمله اين كشورها مي توان به 

كشورهايي چون مالزي و ژاپن اشاره نمود   كه هم اكنون از 
منظر بهره وري د  ر زمره كشورهاي سرآمد    د  ر سطح جهان 
مي باشند  . ليكن د  ر كشور ما، با برخورد  هاي غيرحرفه اي كه 
د  ر طي برگزاري چهارمين د  وره جايزه ملي كيفيت صورت 
گرفت، بيم آن مي رود   كه فرآيند   ارزيابي كه بايد   به عنوان 
مبنايي جهت بهبود   سازمان ها به كارگرفته شود  ، به  مسيري 
جهت ارائه نقطه نظرات شخصي بر مبناي مد  ل هاي ذهني 
كه متفاوت با مد  ل هاي آزمود  ه شد  ه د  ر سطح جهان است، 

تبد  يل شود  .
افتاد    اتفاق  اين د  وره جايزه  براي بررسي آنچه كه د  ر 
بهتر آن است كه ماموريت برخي برگزار كنند  گان جوايزملي 

و بين المللي را بررسي مي كنيم: 
از  هد  ف  همواره  جهان،  معروف  جوايز  ماموريت  د  ر 
لذا  ارائه جوايز، كمك به رشد   سازمان ها ذكر شد  ه است. 
به منظور حد  اكثر نمود  ن  اثربخشي اين جوايز د  ر راستاي  
و  ارزيابي  فرآيند    شد  ه،  ذكر  هاي  ماموريت  به  د  ستيابي 

ساختاري آزمود  ه شد  ه  براي حصول  به اين مهم د  ر سطح 
كشورهاي جهان مورد   توافق قرار گرفته است . 

فرآيند   ارزيابي بر اساس معيارهاي مد  ل مورد   تائيد   هر 
كشور به اجرا گذارد  ه مي شود   و نهايتا با اجماع ارزيابان 

امتياز هر سازمان مشخص مي گرد  د  . 
 ساختار ارزيابي جوايز ملي و بين المللي،  شامل تيم 
ارزيابي، كميته د  اوري، كميته علمي و شوراي سياست گذاري 
مي باشد   و نتايج ارزيابي به ترتيب د  ر هر مرحله توسط  هر 
گرفته  قرار  بررسي  مورد    ها  كميته  يا  ها  تيم  اين  از  يك 
اكنون  هم  گرد  د  .  مي  اعالم  و  توافق  نهايي  نتيجه  نهايتا  و 
مي شود    پيروي  از همين ساختار  نيز  ايران  ملي  د  ر جوايز 
نتايج  كه  شد  ه  آن  باعث  همواره  ساختار  اين  از  تبعيت  و 
ارزيابي با د  قت بسيار بااليي تعيين شود   و جوايز از گزند   
هر گونه تحريف د  ر امان بمانند  . د  ر واقع اين فرآيند   ارزيابي 

با د  قت باالي خود   اعتبار بخش اين  جوايز مي باشد  .
كيفيت  ملي  جايزه  جاري  سال  ارزيابي  د  ر  متاسفانه 
شد  ه،  مطرح  ساختار  و  فرآيند    كارگيري  به  عليرغم  
د  ر اعالم نتايج مطابق آنچه كه معمول مي باشد   عمل 

نگرد  يد  . 
شواهد   امر نشان می د  اد   كه د  ر اين جايزه  نظرات 
شخصي مبناي تصميم گيري قرار گرفت كه اين قطعًا 

موجب مخد  وش شد  ن اعتبار جايزه می شود  .
اميد   است با بازنگري اقد  امات صورت گرفته و با 
نگاهي مجد  د   به ماموريت جوايز ملي، اين فرآيند   را د  ر 
مسير اصلي خود  ش هد  ايت نماييم تا سازمان ها بتوانند   
با انگيزه و  د  ر سال هاي آتي مسير به سمت تعالي را 

سرعت بيشتري طي نمايند  .
فرآیند   پیاد  ه سازي جایزه تعالي گروه سایپا

سطح  د  ر  جايزه  پياد  ه سازي  فرآيند    نمود  ار،  د  ر 
شركت هاي گروه مالحظه مي گرد  د  .

انتخاب شرکت هاي برتر
سطوح تعالي و انتخاب شركت هاي برتر با توجه 

به شكل تعيين شد  .

متد  ولوژي انتخاب شرکت هاي برتر
امتیاز 

شرکت های
امتیاز 

شرکت های

مجموعه جواب

انتخاب نهایی

رتبه بند  ی

همگن سازی

انتخاب 
شرکت های

15 شرکت

9 شرکت

طبق سطوح سرآمد  ی

با توجه به حد  اقل امتیاز هر

انجمن مهند     سي صنايع ايران يك نمونه لوح 
عضويت انجم��ن را براي اعض��اي انجمن آماد     ه 
كرد     ه اس��ت. اين گواهينامه كه ط��رح اوليه آن د     ر 
جلس��ه هيئت مد     يره به تصويب رس��يد     ه است، با 
ظاهري زيبا و ش��كيل براي نصب د     ر د     فتر كار يا 
قرار گرفتن روي ميز كار و به د     و زبان فارس��ي و 

انگليسي تهيه شد     ه است. 

قيمت اين لوح شكيل و زيبا كه به د     رخواست 
اعضاي انجمن، براي آنان صاد     ر ش��د     ه اس��ت د     ر 
جد     ول زير آمد     ه اس��ت. ل��وح عضويت تنها برای 
اشخاصی صاد    ر می گرد    د     كه عضويت آنان معتبر 
باشد    . اش��خاصی كه لوح عضويت د    ريافت كرد     ه 
اند    ، 50 د    رصد     تخفيف د    ر حق عضويت س��االنه 

برای آنها د    ر نظر گرفته می شود    .  

قیمت )ریال(رمد      ت اعتبار نوع عضویت
402/000/000 ماهحقوقي
36800/000 ماهپيوسته 
24500/000 ماهوابسته

18150/000 ماه د     انشجويي 

لوح عضویت انجمن مهند     سي صنایع ایران

نام خانواد           گینامرد           یف
حائريرضا1
نوحيسيد  رضا 2
بلوكي مقد محسين3
تكبيريسعيد 4
معمارانمحمد 5

اعضای جد ید ی که لوح عضویت انجمن را د  ریافت کرد  ند  :
مراد يبابك6
يغويان قله سريآرمن7
شعبانيوحيد 8
مهد ي نيامحسن9
صفار سحرخيزفرهاد 10
د لگشاييمحمد 11

رامزيشاهرخ12
حيد ري نژاد قاسم13
پرهيزگارطيبه14
چهارسوقيسيد كمال15
بهمنبهنام16
اشيد ريبابك17



سال هشتم ● شماره 49 ● آذر 81385

 

د  ومين كنفرانس لجستيك و زنجيره كه روز يكشنبه 28 
آبان د  ر مركز همايش های رازی تهران گشايش يافته بود  ، 

د  وشنبه 29 آبان به كار خود   پايان د  اد  . 
افتتاحيه  مراسم  د  ر  بازرگانی  وزير  ميركاظمی  مسعود   
بد  ون  بازرگانی  بخش  به  نگاه  اينكه  بيان  با  كنفرانس  اين 
باشد    رقابت پذير  نگاهی  نمی تواند    تأمين  زنجيره  به  توجه 
گفت: نظام های فشاری بر بازار بين المللی پاسخگو نيست و 
بايد   اين نظام ها به نظام های كشش تبد  يل شود  . وی افزود  : 
هر چند   می توان با انحصار د  ر د  اخل به توليد   پرد  اخت اما 

اين شيوه د  ر بازار بين المللی پاسخگو نيست. 
ميركاظمی د  ر بخش د  يگری از سخنان خود   با انتقاد   از 
هزينه های تحميل شد  ه بر مشتری ياد  آور شد   با استفاد  ه از 
تا   20 كشور مصرف كنند  ه  د  ر  لجستيكی  غلط  سيستم های 
البته  25 د  رصد   بهايی بيش از قيمت تمام شد  ه می پرد  ازد  . 
با شيوه های جلوگيری از خواب سرمايه می توان اين بها را 
بيش از بيست د  رصد   كاهش د  اد  . وزير بازرگانی گفت: د  ر 
شرايط كنونی روش های سنتی د  و سه د  هه اخير پاسخگو 
تنها سازمان های منعطف كه می توانند   بر حسب  نيست و 
نياز مشتری د  ر سازمان های خود   تغييراتی را ايجاد   كنند   د  ر 
بازار موفق خواهند   بود  . وی اظهار د  اشت: اين نكته ضروری 
است زنجيره های تأمين به عنوان محور برنامه ريزی توسعه 
سياست گذاری ها  برنامه ريزی ها،  د  ر  لجستيكی  شبكه های 
اجرا شود  . وی اضافه كرد  : ماد  امی كه بود  جه وزارتخانه ها و 
سازمان ها به د  ارايی محصوالت تبد  يل شود   و هيچ ارزش 
بود  جه  كمبود    بحث  نكند    ايجاد    مشتريان  برای  افزود  ه ای 
مطرح بود  ه و تنها با توسعه زنجيره تأمين، توليد   به موقع و 

با توجه به نياز مشتری می توان به اين مشكل فايق آمد  . 
برای  بود  جه  صرف  تنها  د  اشت:  اظهار  ميركاظمی 
د  ر  رقابت  و  شد  ه  د  رآمد    افزايش  به  منجر  زيرساخت ها 
غيرچابك  تأمين  زنجيره  وجود    با  بين المللی  عرصه های 
ظرفيت های  از  حد  اكثری  استفاد  ه  وی  نيست.  امكان پذير 

حمل و نقل را از د  يگر مزيت های بهره گيری از شيوه های 
لجستيكی برشمرد   و گفت: براساس تحقيقی كه د  ر كشور 
انجام گرفته د  ر مقابل هر هزار تن بار متوسط ماشين های 
باربری 1200 تن ظرفيت خالی جابه جا می شود  . وی يكی 
از عمد  ه د  اليل اين مشكالت را ايجاد   نكرد  ن سازمان های 

بزرگ لجستيكی د  ر كشور برشمرد  . 
مراسم اختتاميه اين كنفرانس علمی با تأكيد   بر اهتمام و 
توجه اساسی به اهميت، ضرورت و نقش لجستيك و زنجيره 
تأمين د  ر توسعه كشور و تحقق اهد  اف آرمانی كمال جويی 
و  فعال  تعامل  بسترسازی  از طريق  رفاه عمومی جامعه  و 
....... حوزه های سياست گذاری، اجرايی، پژوهشی، معرفی 
آثار پژوهشی آموزشی و ارايه نظرات مسئوالن، خبرگان و 
پژوهشگران مؤثر د  ر لجستيك و زنجيره تأمين برگزار شد  .

چشم اند  از  سند    اهد  اف  تحقق  راستای  د  ر  همچنين 
و  لجستيك  نقش  و  ضرورت  اهميت،  نيز  و  ساله  بيست 
برگزاری  ستاد    كشور،  توسعه ای  اهد  اف  د  ر  تأمين  زنجيره 
ايران، استاد  ان و صاحبنظران  كنفرانس و انجمن لجستيك 
زنجيره  و  لجستيك  كنفرانس  د  ومين  بيانيه  شركت كنند  ه، 

تأمين تنظيم شد  ه د  ر د  ه بند   را به شرح زير اعالم كرد  : 
از  حمايت  د  ر  مقررات  و  قوانين  هماهنگ سازی   )1
زنجيره های  تشكيل  تسهيل  جهت  سپاری  برون  الزامات 

تأمين كارآمد   و اثربخش.
2( توسعه منابع سخت افزاری، نرم افزاری و سازمان های 
متخصص د  ر ارايه خد  مات لجستيك جهان تراز و تخصيص 

اعتبارات و تسهيالت الزم از سوی مراجع ذيربط.
3( توسعه رشته های علمی د  ر زمينه لجستيك و زنجيره 

تأمين د  ر سطح كارد  انی، كارشناسی و كارشناسی ارشد  . 
4( برنامه ريزی ساالنه براساس برنامه پنج ساله چهارم 
توسعه با توجه به نقش كليد  ی لجستيك و زنجيره تأمين د  ر 

د  ستيابی به اهد  اف چشم اند  از بيست ساله كشور.
تسهيل  جهت  الزم  زيرساخت های  توسعه   )5

راستای  د  ر  خد  مات  و  كاال  و  اطالعاتی  مالی،  جريان های 
توسعه بازرگانی د  اخلی و خارجی.

همكاری  از  ناشی  مؤثر  تجربيات  از  بهره گيری   )6
اين  گسترش  و  لجستيك  زمينه  د  ر  صنعت  و  د  انشگاه 
همكاری به منظور ارتقای رقابت پذيری زنجيره های تأمين 

د  ر راستای تقويت اقتصاد   ملی.
7( باز مهند  سی فرآيند  های لجستيكی و نظام بازرگانی 
بهينه سازی  باالخص شبكه های توزيع د  ر كشور به منظور 
موجود  ی ها و گرد  ش نقد  ينگی و افزايش قابليت اطمينان، 
انعطاف پذيری و سرعت ارايه خد  مات و كاهش قيمت تمام 

شد  ه كاال و خد  مات.
و  اعتماد  سازی  فرهنگ  و  د  انش  ترويج  و  توسعه   )8
روابط  ايجاد    منظور  به  تأمين  زنجيره های  شركا  همياری 
برند  ه- برند  ه جهت افزايش كارايی و اثربخشی زنجيره های 

تأمين.
9( حمايت از انجمن لجستيك ايران د  ر راستای توسعه 
د  انش و كاربرد   لجستيك و مد  يريت زنجيره تأمين توسط 

بخش خصوصی، عمومی و د  ولتی.
منظور  به  اجتماعی  و  د  ولتی  نهاد  های  تشكيل   )10
توسعه مفاهيم لجستيك و نهاد  ينه سازی كاربرد   آن د  ر كشور 
سياست گذاری  عالی  شورای  چون  نهاد  هايی  جمله  از  آن 
لجستيك، كميسيون تخصصی لجستيك د  ر مجلس شورای 
اسالمی، مركز ملی لجستيك و زنجيره تأمين د  ر نهاد   رياست 

جمهوری و تعيين روز ملی لجستيك د  ر تقويم ساالنه.
لجستيك  انجمن  همت  به  كنفرانس  اين  است  گفتنی 
محمدرضا  دكتر  كنفرانس  اين  د بير  و  شد  برگزار  ايران 
جوكار، عضو هيئت مد يره انجمن مهند سی صنايع ايران و 
اين  اختتاميه  بود ند. وی د ر مراسم  ايران  انجمن لجستيك 
د ر  لجستيكی  تخصصی  سازمانهای  وجود   عد م  كنفرانس 
كشور را يكی از معضالت گسترش زنجيره های تامين كارا 

و موثر د ر كشور د انست.

استفاد  ه از استراتژی مناسب و تكنيك حل مسأله بارها 
و بارها د  ر نظام جمهوری اسالمی و پس از انقالب اسالمی 

مورد   استفاد  ه قرار گرفته و نتيجه د  اد  ه است. 
سخنرانی  د  ر  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  رييس 
با  استراتژی ها و تكنيك های حل مسأله  گشايش همايش 
بيان مطلب فوق افزود  : پس از جنگ تحميلی با توجه به 
انتخاب  جامعه،  د  ر  حاكم  شرايط خاص  و  امكانات  نبود   
آن  د  ر  بود  .  مهم  بسيار  مشكالت  با  مواجهه  د  ر  د  رست 
مقطع به اين نتيجه رسيد  يم كه وقت آن است برای بيست 
سال آيند  ه برنامه ای مشخص د  اشته باشيم كه بر محور آن 

حركت كنيم. 
بيان  با  رفسنجانی  هاشمی  والمسلمين  حجت االسالم 
اينكه د  ر حال حاضر كشورمان د  ر بسياری از جنبه ها توسعه 
پيد  ا كرد  ه است. گفت: هر سال فارغ التحصيالن بسيار خوبی 
از د  انشگاه ها تحويل جامعه می شود  . جوانان ما با تكيه بر 
استاد  ان استخوان د  ار به ميد  ان آمد  ه اند   و بسياری از كارها را 
د  ر د  ست گرفته اند  . د  ر كنار آن د  ر صنايع راه، بند  رها، نفت، 
گاز، توليد  ات مواد   شيميايی و كشاورزی پيشرفت های قابل 
توجهی د  اشتيم. همچنين چشم اند  از بيست ساله د  ر زمان 

خوبی تهيه و اجرا شد  ه است. 
افزود  : از سوی د  يگر نفتی كه د  ر  هاشمی رفسنجانی 
سال های قبل ارزان فروخته می شد   امروز اهميت بيشتری 
شد  ه  كشور  برای  خوبی  مالی  پشتوانه  اگرچه  كرد  ه  پيد  ا 
با كشورهای د  يگر ساالنه حد  ود   صد    است و د  ر مقايسه 
ميليارد   د  الر به اقتصاد   كشورمان تزريق می كند   اما اين د  ر 
حالی است كه تركيه، كشور همسايه ما، اين ميزان د  رآمد   
را از طريق صاد  رات به د  ست می آورد  . ما امروز اين پول 

را د  ر واقع از جيب خود  مان برمی د  اريم و اينگونه به نسل 
آيند  ه خود   ظلم می كنيم.

كشور  ساله  بيست  چشم اند  از  سند    به  اشاره  با  وی 
انرژی  از هد  ر رفتن  اين سند   جلوگيری  تصريح كرد  : د  ر 
هر  بايد    ما  برنامه   اين  طبق  همچنين  است.  شد  ه  لحاظ 
سال حد  ود   هشت د  رصد   رشد   اقتصاد  ی د  اشته باشيم، اما 
كه  نيمی  و  سال  يك  د  ر  كه  هستيم  اين  شاهد    متأسفانه 
از شروع اجرايی شد  ن اين سند   می گذرد   از شش د  رصد   
پيشرفتی كه د  اشتيم هم عقب تر رفته ايم. وی اد  امه د  اد  : قرار 
بود   طبق سند   چشم اند  از سالی د  ه د  رصد   وابستگی هايمان را 
به نفت كاهش د  هيم ولی حاال اين موضوع برعكس شد  ه و 
ما عماًل بيش از د  ه د  رصد   وابستگی به نفت پيد  ا كرد  ه ايم، 
چنانكه اكنون بيش از چهل ميليارد   د  الر بود  جه خود   را از 

نفت می نويسيم و بقيه را از ذخاير ارزی برمی د  اريم. 
وی اد  امه د  اد  : اگر الزامات سند   چشم اند  از قانونی شود  ، 
از  را  مسائل  می توانيم  و  می شود    انجام  كارها  راحتی  به 
طريق آن حل كنيم. هاشمی رفسنجانی با بيان اينكه سند   
د  ر  آن  بزرگی است كه مشابه  بسيار  كار  ايران  چشم اند  از 
آنها  هم  قبل  رژيم  د  ر  گفت:  است،  ند  اشته  سابقه  كشور 
تا  ند  اد    كفاف  عمرشان  اما  بود  ند  ،  رسيد  ه  مسأله  اين  به 
به  اين  از  كارهايی كه  اميد  واريم  ما  بشوند  .  كار  اين  وارد   
بعد   می خواهد   انجام شود   با محوريت چشم اند  از باشد   تا 

سعی ها و خطاها تا عمق استراتژی های ما نرود  . 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با مهم، كاربرد  ی 
و كارساز خواند  ن اين همايش اظهار د  اشت: ايمان و عمل 
صالح و سپس جنبش نرم افزاری و استراتژی و امروز نيز 
كشف و حل مسأله، همه يك هد  ف را د  نبال می كنند   كه 

اگر بتوانيم اين امر را د  ر بين مد  يران جامعه جا بيند  ازيم و 
آن را به فرهنگ تبد  يل كنيم، كار بزرگی انجام د  اد  ه ايم و 

اين كنفرانس می تواند   مبد  أ اين كار باشد  . 
وی با اشاره به برد  اشت های متفاوت از مفهوم جنبش 
بتوانيم  اينكه  يعنی  نرم افزاری  جنبش  افزود  :  نرم افزاری 
را  مسائل  كه  حد  ی  د  ر  ببريم  پيش  د  رستی  به  را  جامعه 
خوب كشف و بعد   حل كنيم. اين تنها به مسائل سياسی 
ما مرتبط نمی شود  ، بلكه د  ر همه جريان زند  گی نقش د  ارد  . 
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: وقتی امروز 
بحث سند   چشم اند  از 20 ساله را مطرح می كنيم، د  ر واقع 
بايد   بد  انيم اكنون د  ر كجا هستيم و می خواهيم بيست سال 
د  يگر كجا باشيم و چگونه می خواهيم به آنجا برسيم؛ د  ر 

واقع يك جامعه سالم اينگونه عمل می كند  . 
وی د  ر اد  امه با اشاره به تد  وين برنامه  های د  رازمد  ت 
علت های  از  يكی  افزود  :  توسعه  حال  د  ر  كشورهای  د  ر 
تد  وين برنامه های د  رازمد  ت آن است كه بشرين د  ر عرصه 
برنامه ريزان  و  مد  يران  به سرعت  و  د  ارد    قرار  د  موكراسی 
برنامه  د  اشتن  بنابراين  می كنند  ،  تغيير  انتخابات  واسطه  به 

د  رازمد  ت بسيار طبيعی است. 
هاشمی رفسنجانی اد  امه د  اد  : د  نيا اين مشكل را امروز 
خوب د  رك كرد  ه و می د  اند   اين تغييرات و جابه جا شد  ن ها 
آسيب های زياد  ی به كشورها وارد   می كند  ، كارها د  ر وسط 
راه باقی می ماند   و فعاليت های جد  يد   د  يگری شروع می شود   
كه هزينه های زياد  ی را بر ملت ها تحميل می كند  ، همچنين 
و  سعی  همين  كه  می آيد    پيش  خطا  و  سعی  آن  كنار  د  ر 
خطاها، آسيب های زياد  ی می رساند   و بسياری از انرژی ها 

و سرمايه ها را تلف می كند  .

وزیر بازرگانی د  ر کنفرانس لجستیک و زنجیره تأمین تأکید   کرد  :
ضرورت استفاد  ه از زنجیره تأمین د  ر سیاست گذاری های کشور

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام د  ر کنفرانس استراتژی ها و تکنیک های حل مسأله عنوان کرد  :

جنبش نرم افزاری، کشف و حل مسأله باید   به یک فرهنگ تبد  یل شود  
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پیشینه تاریخی و تاریخچه تأسیس 
د  ر  گهر  گل  آهن  سنگ  معد  نی  منطقه 
باريت  ايران  وسيله شركت  به   1348 سال 
مورد   شناسايی قرار گرفت و د  ر سال 1353 
ايران  فوالد    صنايع  ملی  شركت  تملك  به 
د  رآمد  . پيشينه تاريخی استخراج اين معد  ن 
حد  اقل به 900 سال پيش می رسد  . محد  ود  ه 
معد  نی  گهر شامل شش حوزه  معد  نی گل 
است كه د  ر مجموع حوزه ای به وسعت 40 
كيلومتر مربع را د  ربرمی گيرد  . ذخيره سنگ 
گهر  گل  محد  ود    معد  نی  حوزه های  آهن 
1135 ميليون تن برآورد   شد  ه است. د  ر حال 
حاضر، حوزه معد  نی شماره 1، كه متعلق به 
شركت سنگ آهن گل گهر می باشد  ، با 185 
ميليون تن ذخيره قابل استخراج د  ر مرحله 

بهره برد  اری است.
هد  ف از تأسیس شرکت سنگ آهن 

گل گهر )سهامی عام(
و  سرمايه گذاری  سياست  راستای  د  ر 
و  صنعتی  زمينه های  د  ر  بانك ها  مشاركت 
معد  نی، شركت سنگ آهن گل گهر )سهامی 
فوالد    ملی  شركت  مشاركت  با  خاص( 
ايران و بانك سپه تأسيس شد   و د  ر تاريخ 
سيرجان  د  ر   409 شماره  به   ،1370/12/15

به ثبت رسيد  .
معد  نی  ماشين آالت  تعد  اد    و  نوع 
برقی  شاول  د  ستگاه   4 مجتمع  اين 
د  ستگاه   14 كاميون   ،P&H1900AL
د  ستگاه   13 كاميون   ،5B&EUCLID R
TEREX TR100، د  ستگاه د  ريل حفاری 
 INGERSOLLRAND د  ستگاه   3
د  ستگاه   2 لود  ر  ويل   ،DMH
 2 ويلد  وزر   ،MICHIGAN L480
بلد  وزر   ،280C  MICHIGAN د  ستگاه 
 ،KOMATSU D355A د  ستگاه   4
گريد  ور 2 د  ستگاه O&K G350، چكش 
هيد  روليكی 1 د  ستگاه O&K RH30C و 

1 د  ستگاه VOLVO است.
فوالد    مجتمع های  حاضر،  حال  د  ر 
تن  ميليون   5/5 ساالنه  اهواز  و  مباركه 
پيش  كه  د  ارند    نياز  آهن  سنگ  كنسانتره 
طريق  از  نياز  اين  شركت،  اين  تأسيس  از 
وارد  ات تأمين می شد  . اما با بهره برد  اری از 
به 50  نزد  يك  مجتمع سنگ آهن گل گهر 
د  رصد   از وارد  ات كنسانتره سنگ آهن كاسته 
شد  ه است. اين مجتمع د  ر حال حاضر يكی 
از توليد  كنند  گان بزرگ كنسانتره سنگ آهن 

د  ر كشور می باشد  .

روش استخراج
يك  شماره  معد  ن  د  ر  استخراج  روش 
روباز بود  ه و برای به د  ست آورد  ن خوراك 
مناسب جهت ارسال به كارخانه تغليظ سينه 
كارهای مختلف معد  ن به طور همزمان مورد   

استخراج قرار می گيرند  .
ظرفیت و مشخصات تولید  

ميزان  به  آهن  سنگ  استخراج  الف: 
9/2 ميليون تن د  ر سال، ب: توليد   كنسانتره 
سنگ آهن به ميزان 4/3ميليون تن د  ر سال، 
ج: تركيب شيميايی محصول )براساس نياز 
مشتری(: حد  اقل 67/5 د  رصد   آهن، حد  اكثر 
 0/050 حد  اكثر  گوگرد  ،  د  رصد     0/170
پايان  تا  بهره برد  اری  آغاز  از  فسفر.  د  رصد   
ميليون تن  به 27  نزد  يك  ماه 1383  اسفند   
توليد    مجتمع  اين  د  ر  آهن  سنگ  كنسانتره 
و از طريق راه آهن و كاميون برای مجتمع 
ارسال  اهواز  فوالد    مجتمع  و  مباركه  فوالد   
قابل  مقد  ار  نيز  اين  بر  عالوه  است.  شد  ه 
بحرين   GIIC كمپانی  به  تاكنون  توجهی 
خط  است.  شد  ه  فروخته  چين  كشور  و 
سوم تغليظ شركت د  ر شهريور ماه 1381 با 
هزينه ارزی 33 ميليون د  الر و هزينه ريالی 
محترم  رياست  توسط  ريال  ميليارد     158

جمهوری اسالمی ايران افتتاح گرد  يد  .
آشنایی عمومی با روش تولید   کنسانتره 

سنگ آهن
آهن  سنگ  كنسانتره  مجتمع  اين  د  ر 
د  ستگاه های  وسيله  به  مغناطيسی  روش  با 
توليد    پايين  شد  ت  با  مغناطيسی  جد  اكنند  ه 
د  رصد     65 از  بيش  اين روش  د  ر  می شود  . 
مغناطيسی  جد  ايش  طريق  از  محصول 
خشك و مابقی از طريق جد  ايش مغناطيسی 

تر به د  ست می آيد  .
میزان مصرف انرژی

آب صنعتی 3500 متر مكعب د  ر روز، 
د  يماند   40 مگاوات، گازوييل 20 هزار ليتر 
د  ر روز، مازوت 100-90 هزار ليتر د  ر روز. 
مسائل  كليه  انرژی  مد  يريت  راستا  اين  د  ر 
و  برق  )آب،  انرژی  حامل های  پيرامون 
مصرف  و  انتقال  تا  تأمين  از  را  سوخت( 
به عهد  ه د  اشته و هد  ف اصلی اين مد  يريت 
مصرف  د  ر  صرفه جويی  و  بهينه سازی 

حامل های انرژی است.
حفاظت محیط زیست

جمله  از  زيست  محيط  از  حفاظت 
گهر  گل  شركت  اجرايی  مهم  برنامه های 
محسوب می شود  . با وجود   اينكه مجموعه 

مجتمع  نزد  يك ترين  تا  گهر  گل  معد  نی 
د  ارد  ،  فاصله  كيلومتر   50 حد  ود    جمعيتی 
مراحل  كليه  د  ر  حفاظتی  استاند  ارد  های 
توليد   و موارد   جنبی آن مراعات شد  ه است، 

از جمله: 
1( ايستگاه های غبارگير الكترواستاتيك: 
قد  رت د  ريافت غبار د  ر حد   64000 كيلوگرم 

د  ر ساعت با راند  مان جذب 99/9 د  رصد  .
2( ايستگاه تصفيه بهد  اشتی: با ظرفيت 
متر   120 خروجی  و  روز  د  ر  ليتر   1000
مورد    بهد  اشتی  شد  ه  تصفيه  آب  مكعب 

مصرف عمومی و فضاهای سبز مجتمع.
3( فضای سبز: با زيرمجموعه ای بيش 
اصله   25000 جنگل كاری،  هكتار   10 از 
د  رخت و 2000 متر مربع فضای گل كاری.

خصوصی سازی
عملكرد   روشن و قابل تقد  ير »سازند  گان 
و پيمانكاران« د  ر حيات اقتصاد  ی كشور و 
تأثيرات آشكار و مثبت كاركرد   اين نيروهای 
فعال و پويا د  ر اجرای سياست های د  ولت 
جمهوری اسالمی پيوسته مورد   توجه بود  ه 

است.
واگذاری كار به سازند  گان و نيروهای 
مد  يريت  مد  نظر  همواره  د  اخلی  اجرايی 
شركت گل گهر بود  ه و د  ر اين راستا ضمن 
و  خصوصی سازی  خد  ماتی،  بار  كاهش 
تعد  يل حجم د  ستگاه های د  ولتی و هزينه ها، 
چه  هر  اجرای  برای  كافی  انگيزه  همواره 
سريع تر كارها و افزايش قابل توجه بازد  هی 

را فراهم ساخته است.
برنامه های آتی

1( پروژه احد  اث كارخانه گند  له سازی
2( پروژه بازيافت كنسانتره هماتيتی از 

باطله خشك و تر كارخانه تغليظ 
3( پروژه بهره برد  اری از معد  ن شماره3 

HPGR 4( پروژه آسيای
نيروگاه  ظرفيت  افزايش  پروژه   )5

اضطراری
6( پروژه بازاريابی هماتيت ريزد  انه 

7( پروژه نوار 104B از د  يگر برنامه های 
آتی شركت گل گهر است.

اقد  امات رفاهی
مشاركت  خانه سازی،  و  مسكن  تأمين 
احد  اث  سيرجان،  فرود  گاه  احد  اث  د  ر 
سيرجان،  شهرستان  د  ر  مد  رسه  باب  د  و 
احد  اث مهمانسرا، محوطه سازی و احد  اث 
د  ر  كود  كان  بازی  پارك های  و  سبز  فضای 
شهرك گل گهر، احد  اث مجموعه ورزشی، 
مسافرت پرسنل با خانواد  ه و مشاركت د  ر 
طرح های خد  مات شهری از اقد  امات رفاهی 

انجام شد  ه توسط اين شركت است. 
شركت  كاركنان  برای  مسكن  تأمين 
بود  ه  مد  يريت  خاص  توجه  مورد    همواره 
مسكونی  واحد     126 حاضر  حال  د  ر  و 
اختيار  د  ر  و  احد  اث  گهر  گل  شهرك  د  ر 

كارشناسان گذارد  ه شد  ه است. 
همچنين  گهر  گل  آهن  سنگ  شركت 
جهت  هوايی  ارتباطی  پل  ايجاد    زمينه  د  ر 
و  توليد  ی  و  بازرگانی  فعاليت های  توسعه 
نيز رفاه عمومی مرد  م سيرجان با مشاركت 
فرود  گاه  احد  اث  به  اقد  ام  استان،  مقامات 
سيرجان نمود   كه اين حركت بنياد  ی اكنون 
قرار  بهره برد  اری  مورد    و  رسيد  ه  ثمر  به 

گرفته است. 
شركت د  ر راستای مشاركت و همكاری 
د  ر جهت افزايش بنيه فرهنگی شهر سيرجان 
تاكنون اقد  ام به ساخت 2 باب مد  رسه نمود  ه 
است، كه اين د  و مد  رسه به اد  اره آموزش و 

پرورش سيرجان واگذار شد  ه است. 
اطالعات عمومی

سيرجان،  كرمان،  استان  موقعيت: 
كيلومتر 50 جاد  ه سيرجان، شيراز

ارتفاع از سطح د  ريا: 1750 متر 
ميزان بارند  گی د  ر سال: 120 ميليمتر 

د  رجه حرارت: حد  اكثر 40+ سانتيگراد   
حد  اقل 10- سانتيگراد  

د  ر  كيلومتر   65 حد  اكثر  باد  :  سرعت 
ساعت

شرکت سنگ آهن
گل گهر

از اعضای حقوقی برجسته انجمن مهند سی صنایع ایران

معرفی



سال هشتم ● شماره 49 ● آذر 101385

 

اعضای حقیقی جد    ید     انجمن مهند    سی صنایع ایران
نام خانواد         گینامرد         یف

آريائياميرپد  رام  1

احمد  يحميد  رضا2

اسد  ي شهيرميرحامد  3

اشرفيمحمد  رضا4

اصطهباناتيايمان5

افتخاريسونا6

افسرطالبهزاد  7

افضليمحمد  8

الراجيعليرضا9

بستان منش مقد  معلي10

بني شاه آباد  يپويان11

بهرامي هيد  جيانسيه12

پرند  هآرش13

پيرهاد  يمرضيه14

تقويسيد  حميد  رضا15

تقي زاد  ه ابهريمهيار16

توكليعطيه17

جعفرنژاد  ساناز18

جعفري گلويكراحله19

جالد  تنگين20

حجارانفاطمه21

خوشبخت بهرمانيد  امون22

د  ياني د  رد  شتيمجيد  23

رئيسيمصطفي24

رزاقينوشين25

رسوليثميال26

رسولي خورجستانرسول27

رسولي نژاد  زينب28

زمانيعاد  له29

سازگاري ارد  كانيعليرضا30

سعاد  تخانيسهيل31

شفيعيزهره32

شكرآبيسيد  محمد  حسين33

شمساسحاق34

شيخهامحسن35

صاد  قيبهروز36

صاد  قيموسي37

صالحي راد  مصطفي38

طالبيميثم39

طياريمريم40

عبد  ي كلك آباد  يمريم41

عطاييخشايار42

عيسيخد  يجه43

غمگين زاد  هآرمان44

فضايليمحمد  45

فيض مهد  ويمحمد  معين46

قد  يميقاد  ر47

قهرمانيسعيد  48

كاشاني زاد  هعلي49

كرد  بچه فراميركامبيز50

لطفياسالم51

لواسانيسيد  محمد  52

محرابيحسين53

محمد  امين زاد  هرحيم54

مظفريمهد  ي55

ملبوس باف اصفهانيمژد  ه56

ملك نهاوند  يروزبه57

مهد  يجواحمد  58

موحد  كياصاعد  ه59

ميرزائي اميرآباد  يناهيد  60

ميرزا احمد  يان شهربابكيالهام61

ميرزانيا   نوخند  انزهرا62

نجفيمسعود  63

نصري كارالد  انيمرتضي64

نظامياميررضا65

نظرياحسانه66

نعيمي پورنعيم67

همرنگكيوان68

اعضای حقوقی جد     ید      
انجمن مهند     سی صنایع ایران

شرکت جهاد   نصر اصفهان
زمينه فعاليت: مد  يريت و اجراي 

پروژه هاي عمراني شامل راه، تونل، پل، 
آبياري تحت فشار 

تلفن و نمابر: 0311-3246419  
3246570-3

مد  يرعامل: جالل سبحاني
نمايند  ه: غالمرضا سفيد  گر نائيني 

و عليرضا توكلي محمد  ي
www.nasrisf.com
info@nasrisf.com

شرکت سرمایه گذاري پارسیان
زمينه فعاليت: سرمايه گذاري

تلفن و نمابر: 22257404-22257305
مد  يرعامل: حميد  رضا حقيقت پژوه
www.parsian-invest.com

مهند  سی  نقش  عنوان  با  صنايع  مهند سی  نقش  همايش  اولين 
صنايع د  ر صنعت استان خوزستان 9 آذر د  ر د  انشگاه آزاد   اسالمی 

واحد   مسجد   سليمان برگزار شد  . 
اين همايش يك روزه كه ملك محمد  ی رياست د  انشگاه  د  ر 
آزاد   واحد   مسجد   سليمان، نمايند ه د  بير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام جناب و تنی چند   از مد  يران صنايع نفت وگاز، پتروشيمی و 
نيرو حضور د  اشتند  ، د  ر رابطه با استفاد  ه صحيح از اصول مهند  سی 
صنايع، نزد  يك كرد  ن فضای د  انشگاه با صنعت با تأكيد   بر صنايع 

نفت و گاز مباحثی مطرح شد  .
 د  ر اين همايش ميزگرد  ی با نمايند  گانی از شركتهای نفت، گاز، 
نيكسر  توسعه  و  برق  و  آب  لوله سازی،  نورد  ،  فوالد  ،  پتروشيمی، 
بررسی  عنوان  با  د  انشگاه  استاد ان   از  چند    تنی  و  جانبی  صنايع  و 
ارائه  و  استان خوزستان  د  ر صنعت  مهند  سی صنايع  فعلی  جايگاه 

راهكارهای ارتقای جايگاه فعلی آن برگزار شد  . 
از مجموع 75 مقاله رسيد  ه به اين همايش، 27 مقاله به صورت 

شفاهی و سی مقاله به صورت پوستری ارائه شد  .
د  ر مراسم افتتاحيه همايش پس از سخنرانی رياست د  انشگاه، 
نمايند  ه د  بير مجمع تشخيص مصلحت نظام پيام محسن رضايی را 

قرائت كرد   . پس از آن د  كتر محمد  ی مد  ير شركت خد  مات پشتيبانی 
و ترابری مناطق نفت خيز جنوب و د  كتر حجازی د  بير كميته علمی 

همايش به ايراد   سخنرانی پرد  اخت.
د  بير همايش مهند  س حيد  ر قلی باقری بود . همچنين مهند  س 
... فتاحی نيا، مهند  س عليرضا آقابيگی، مهند  س سعيد   قانع،  ا  ماشا 
كائد  ی،  مجيد    د  هقانی،  عليرضا  زركانی،  جاسمی  ميالد    مهند  س 
حجازی،  رضا  سيد    د  كتر  و  كنند ه  برگزار  كميته  مك وند  ی  مهران 
د  كتر ناد  ر شتاب بوشهری، د  كتر احد   نظری كميته علمی همايش را 

تشكيل می د اد ند .
انجمن  امام،  بند  ر  پتروشيمی  شركت  سوی  از  همايش  اين 
گاز  شركت  بلند  ،  بيد    پااليش  گاز  شركت  ايران،  صنايع  مهند  سی 
استان خوزستان، شركت توليد   و بهره برد  اری سد   و نيروگاه شهيد   
عباسپور، شركت مد  يريت توليد   و بهره برد  اری سد   و نيروگاه مسجد   

سليمان حمايت شد .
گفتنی است گروه مهند  سی صنايع د  انشگاه آزاد   اسالمی واحد   
د  انشكد  ه  اولين  كه  شد    تأسيس   1374 سال  د  ر  سليمان  مسجد   
می باشد  .  استان  د  ر  د  ولتی  و  آزاد    د  انشگاه های  د  ر  مهند  سی صنايع 
مهند  سی صنايع با گرايش برنامه ريزی و تحليل سيستمها از ابتد  ا د  ر 
اين د  انشگاه ارائه شد   و از سال 1382 نيز د  ر گرايش توليد   صنعتی 

به تربيت كارشناسان اين رشته پرد  احت.
 عالقمند  ان می توانند   اطالعات كامل تر را از سايت كنفرانس به 

آد  رس www.iiekhz.com د  ريافت كنند  .

با حمایت انجمن مهند سی صنایع ایران 
برگزار شد :

همایش نقش مهند سی صنایع 
د ر صنعت استان خوزستان
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نام د  وره آموزشیرد  یف
مد  ت 
د  وره 

)ساعت(

هزینه ثبت نام 
هد  ف د  ورهاسفند  بهمند  ی)ریال(

1)*( Primavera و كاربرد   آن د  ر مد  يريت پروژه15تا17-12تا24660/00014نرم افزار  Primavera آشنايي با نر افزار
2)*( MSP  و كاربرد   آن د  ر مد  يريت پروژه-17تا19-24660/000نرم افزار MSP2003 آشنايي با نرم افزار

آشنايي كلي و كاربرد  ي با متد  ولوژي شش سيگما و نحوه استفاد  ه از آن د  ر سازمان  با هد  ف صرفه جويي مالي --13و16650/00014آشنايي با شش سيگما3
و افزايش راند  مان

4)VE( آشنايي با تاريخچه و مفاهيم پايه اي مهند  سي ارزش، تشريح مراحل اجرايي، معرفي روش ها ي مورد   استفاد  ه 23و24--16650/000مهند  سي ارزش
د  ر تحليل و ارتقاي ارزش

تشريح معيارهاي مد  ل سرآمد  ي 5
EFQM16650/000 7 اصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز --6 و ،EFQM آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مد  ل تعالي سازماني

كيفيت د  ر ايران

سمينارآشنايي با مد  ل تعالي 6
EFQM8200/000--10 اصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز ،EFQM آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مد  ل تعالي سازماني

كيفيت د  ر ايران
7EFQM به عنوان يكي از اعضاء تيم ارزيابي-4 و5-16650/000تربيت ارزياب RADAR تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق

خود   ارزيابي بر اساس مد  ل تعالي 8
EFQM16650/000-25آشنايي با روش ها و اصول خود   ارزيابي سازمان  براساس پرسشنامه، كارگاهي و پروفرما و روش هاي تلفيقي21و2422و

تد  وين اظهارنامه بر اسا س مد  ل 9
EFQM آشنايي با  ساختار بند  ي تيم ها، جمع آوري اطالعات توانمند   سازها و نتايج  و چگونگي تهيه اظهارنامه بر -8320/00028تعالي

EFQM اساس  مد  ل

مد  يريت و برنامه ريزي 10
آشنايي با مد  يريت استراتژيك وجايگاه آن د  ر سازمان و معرفي مراحل اصلي مد  يريت استراتژيك26-8320/000استراتژيك

11)BSC( حوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد   يك سيستم همگن اند  ازه گيري عملكرد   سازمان--16650/000كارت امتيازد  هي  متوازن

مباني، تشريح الزامات و مستند   12
16949:2002 ISO/TS 26تا28 24750/000سازي-

آشنايي با مباني و واژگان استاند  ارد   مشخصات فنيISO/TS 16949:2002، رويكرد   فرآيند  گرايي، تشريح  
الزامات استاند  ارد   ISO/TS ونحوه مستند  سازي استاند  ارد   فني، معرفي الزامات خود  رو سازان و ابزارهاي 

كيفيت و مراحل استقرار استاند  ارد   مشخصات فني

مميزي د  اخلي سيستم مد  يريت 13
)*( ISO19011آشنايي با تكنيك هاي مميزي د  اخلي د  رسيستم مد  يريت كيفيت و نحوه انجام مميزي د  ر سازمان17تا19-24600/000كيفيت براساس

14
مباني، تشريح الزامات، 

مستند  سازي ومميزي د  اخلي 
OHSAS18001

آشنايي با مباني، تشريح  الزامات استاند  ارد   ونحوه مستند  سازي ومميزي د  اخلي  استاند  ارد   مد  يريت ايمني و 28تا24750/000-30
بهد  اشت حرفه اي  و مميزي د  اخلي آن، معرفي ابزارهاي ارزيابي ريسك، مراحل استقرار اين سيستم

مباني، تشريح الزامات و مستند   15
14001:2004 ISO آشنايي با مباني، تشريح  الزامات استاند  ارد   و نحوه مستند  سازي سيستم  مد  يريت زيست محيطي و مراحل --24750/000سازي

استقرار اين سيستم

اند  ازه گيري رضايت مشتري 16
)CSM(8320/000--آشنايي با اند  ازه گيري رضايت مشتري و جايگاه و ساختار سيستم آن و چگونگي اجرايي نمود  ن آن د  ر سازمان

17
5S 5  و مراحل استقرار آن د  ر سازمان--8320/000آشناييS آشنايي با مفاهيم

5S 5 بصورت كاربرد  ي  بهمراه كارگاه آموزشي--8320/000كارگاه آموزشيS آشنايي با

 تخفيفات: اعضاء انجمن 15د  رصد  ، د  انشجويي10 د  رصد  ، متقاضيان  بيش از سه د  وره 10د  رصد  . )مبلغ د  وره هاي ستاره د  ار )*( با احتساب40 د  رصد   تخفيف ويژه آورد ه شد ه است(
 شهريه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذيرايي و صد  ور گواهينامه مي باشد  .

 محل برگزاري د  وره ها شهر تهران مي باشد   و محل د  قيق د  وره متعاقبا اعالم مي گرد  د  .
 افراد  ي كه د  ر 4 د  وره متوالي شركت نمايند   بعنوان د  انش پژوه انتخاب  شد  ه و مي توانند   از كليه د  وره هاي عمومي با 50 د  رصد   تخفيف استفاد  ه نمايند  .

 متقاضياني كه تمايل به شركت د  ر د  وره هاي آموزشي انجمن د  ر روز جمعه د  ارند  ، جهت پيش ثبت نام با واحد   آموزش تماس گيرند  .
 شركت كنند  گاني كه د  وره آموزشي را با موفقيت طي نمايند   گواهینامه آموزشي بین المللي انجمن مهند  سي صنایع ایران به زبان انگليسي را د  ريافت مي نمايند  .

 نحوه ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر : تماس با واحد   آموزش انجمن :4-66706051  د  اخلي 256و 257 يا د  فتر مركزي انجمن : 88242588
 مراحل ثبت نام: 

- واريز كرد  ن مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919 بانك تجارت شعبة د  انشگاه تربيت مد  رس به نام انجمن مهند  سي صنايع ايران يا پرد  اخت به صورت نقد  ي   
-  ارسال فيش واريزي به نمابر شماره: 4-66706051 د  اخلي 257 يا 88242588.  

تقویم د  وره های عمومی فصل زمستان انجمن مهند  سی صنایع ایران

انجمن مهند  سي صنايع ايران با همكاري انجمن مهند  سي صنايع د  انشگاه صنعتي مالك اشتر د  وره آموزشي مميزي د  اخلي سيستم مد  يريت كيفيت بر اساس ISO19011:2002 بصورت 
كاربرد  ي، همراه با كارگاه آموزشي را برگزار مي نمايد  :

د  وره آموزشي ممیزي د  اخلي سیستم مد  یریت کیفیت بر اساس ISO19011 د  ر د  انشگاه صنعتي مالک  اشتر

 محل برگزاري د  وره آموزشي د  ر شاهين شهر اصفهان ،د  انشگاه صنعتي مالك اشتر مي باشد  .
 براي شركت كنند  گاني كه د  وره آموزشي فوق را با موفقيت طي نمايند   گواهینامه معتبر انجمن مهند  سي صنایع ایران صاد  ر خواهد   شد  .

 د  انشجويان واعضاء انجمن با تخفيف مي توانند   د  ر د  وره شركت نمايند  .
 نحوه ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر: تماس با واحد   آموزش انجمن: 4-66706051  د  اخلي 256و 257  يا تماس با آقاي بابك اشيد  ري  09121169117

  مراحل ثبت نام: 
- واريز مبلغ شهريه به حساب جاري 0143369919 بانك تجارت شعبة د  انشگاه تربيت مد  رس به نام انجمن مهند  سي صنايع ايران.  

- ارسال فيش واريزي به نمابر شماره:4-66706051 د  اخلي 257   
 شهريه فوق شامل: جزوه آموزشي، پذيرايي و صد  ور گواهينامه معتبر مي باشد  .

هزینه ثبت نام مد     ت د     ورهنام د     وره آموزشي
هد     ف د     وره زمانهر نفر )ریال(

مميزي د  اخلي سيستم مد  يريت 
ISO19011 كيفيت براساس

3 روز
12، 13 و 14 اسفند  500،000)24 ساعت(

شنبه، يكشنبه و دوشنبه
آشنايي با تكنيك هاي مميزي د  اخلي د  رسيستم مد  يريت كيفيت و 

نحوه انجام مميزي د  ر سازمان
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شرکت آذرنگار شرق
)021 -88970214-5(
www.azarnegar.ir

همکاران این شماره:
نسترن حمزه زاد     ه، علیرضا 
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حامیان انجمن مهند           سی 
صنایع ایران

اولين سمينار انتقال تجربه های مد    يران كيفيت و تعالی سازمانی به 
همت انجمن مهند    سی صنايع ايران، د    ر خرد   اد   ماه سال 86 و با هد    ف 

ايجاد     فضای بهينه كاوی د    ر ايران برگزار می شود    . 
انتقال تجربه ها و برنامه های اثربخشی سازمانی د    ر زمينه های آهن 
و فوالد    ، برق و نيرو )توليد    ، توزيع، سازند    گان و ...(، خد    مات عمومی، 
مرتبط  خد    مات  و  صنايع  و  پتروشيمی  و  گاز  نفت،  خود    روسازی، 
و  محورها  است.  سمينار  اين  د    ر  بحث  مورد      تخصصی  زمينه های  از 
استراتژی ها،  رهبری،  شامل  تجربه ها  و  مقاله  تد    وين  زيرمجموعه های 
كاركنان، مشاركت های برون سازمانی، مد  يريت منابع، فرآيند  ها، روابط 

با مشتريان و بهينه كاوی )Benchmarking( است.
اشخاص معرفی شد    ه از طرف سازمان ها و اشخاص مستقل می توانند     
چكيد    ه مقاالت خود     را برای شركت د    ر سمينار به د    فتر آموزش انجمن 
ارسال كنند    . چكيد    ه مقاله ها يا تجربه ها می بايست حد    اكثر د    ر 2 صفحه 
د    ر   word XP يا   word2000 محيطه  د    ر  نازنين   14 فونت  با   A4

ساختار زير تهيه شود    : 
صفحه اول: 

الف- د    ر ابتد    ا مشخصات تهيه كنند    ه به شرح ذيل آورد    ه شود    : 
1- نام سازمان

همكاری  مد    ت  و  همراه سمت  به  مقاله/تجربه  تهيه كنند    ه  نام   -2
آنان با سازمان

3- تاريخ و محل تولد    
4- آخرين مد    رك تحصيلی و نام د    انشگاه / مؤسسه

برق و  مقاله/ تجربه )آهن و فوالد    ،  ب- زمينه تخصصی چكيد    ه 
نيرو، خد    مات عمومی، خود    روسازی، نفت و گاز و پتروشيمی، صنايع 

و خد    مات مرتبط(
ج- محور و زيرمجموعه انتخابی

به عنوان مثال: محور رهبری، انتخاب سبك رهبری
د    - موضوع و متن چكيد    ه مقاله / تجربه

صفحه د    وم: 
نيمه نخست صفحه اد    امه متن چكيد    ه مقاله / تجربه

د    ر نيمه د    وم تأثير موارد     ذكر شد    ه به صورت كمی و يا توضيحات 
كتبی ذكر می شود    .

ارايه د    هند    ه مقاالت يا تجربه ها می بايست چكيد    ه مقاله خود     را از 
طريق صند    وق الكترونيكی SEFQM@iiie.ir د    ر اختيار واحد     آموزش 
انجمن قرار د    اد    ه و يا متن كاغذی و CD فايل آن را به تهران، صند    وق 
پستی 435-14465 ارسال كنند     و يا حضوراً بسته را به آد    رس تهران، 
خيابان انقالب، حد     فاصل خيابان استاد     نجات اللهی، شماره 880، طبقه 

سوم، د    فتر آموزش انجمن مهند    سی صنايع ايران تحويل د    هند    . 
الزم به ذكر است مهلت ارسال چكيد    ه اين مقاله ها و يا تجربيات تا 
اول اسفند   ماه امسال است. د    ر روزهای برگزاری سمينار د    ر هفته آخر 

خرد   اد   ماه 86، از ارسال كنند    گان مقاله ها و تجربه های برتر تقد    ير ويژه 
به عمل خواهد     آمد    .

حامیان سمینار
الف – حامیان علمی

د    انشگاه ها و مؤسسات معتبر علمی – آموزشی می توانند     به عنوان 
حامی علمی د    ر سمينار شركت نمايند    . پس از د    ريافت د    رخواست اين 
مؤسسات و بررسی و تأييد     اعتبار آن توسط كميته علمی از نام يا لگوی 

آنان د    ر بروشورها و تبليغات سمينار استفاد    ه خواهد     شد    . 
ب – حامیان سرآمد    

مبلغ 10/000/000  پرد    اخت حد    اقل  با  كه  و سازمان ها  شركت ها 
ريال از برگزاری سمينار حمايت نمايند     به عنوان حامی مالی سرآمد     د    ر 

سمينار معرفی می گرد    ند    . 
مزايا حمايت سرآمد    : 

 نام و لگوی حاميان سرآمد     به ترتيب ميزان حمايت مالی آنان د    ر 
بروشورها و تبليغات سمينار قرار می گيرد    . 

سرآمد      حامی  كاركنان  و  كارشناسان  مد    يران،  رايگان  حضور   
ميليون  يك  هر  ازای  )به  مالی  حمايت  ميزان  به  توجه  با  سمينار  د    ر 
تومان حد    اكثر 10 نفر(. د    ر صورت تمايل به شركت تعد    اد     بيشتری از 
از تخفيفات  افراد     معرفی شد    ه  كاركنان حامی سرآمد     د    ر سمينار كليه 

ويژه برخورد    ار می گرد    ند    . 
 د    ر اختتاميه سمينار طی مراسم ويژه ای با اهد    ای لوح سپاس از 

كليه حاميان سرآمد     تقد    ير به عمل می آيد    . 
برگزاری  سالن  د    ر  سرآمد      حاميان  تبليغات  تمايل  صورت  د    ر   

نصب و يا بين شركت كنند    گان توزيع می گرد    د    . 
ج – حامیان مالی )معمولی(

حد    اكثر  تا   5/000/000 پرد    اخت  با  كه  سازمان ها  و  شركت ها 
10/000/000 ريال از برگزاری سمينار حمايت نمايند     به عنوان حامی 

مالی د    ر سمينار معرفی می گرد    ند    .
مزايا حمايت مالی: 

 نام حاميان مالی به ترتيب ميزان مبلغ پرد    اختی د    ر بروشورها و 
تبليغات سمينار قرار می گيرد    .

حضور رايگان مد    يران، كارشناسان و كاركنان حامی مالی د    ر سمينار 
با توجه به ميزان حمايت مالی )حد    اكثر 7 نفر(. د    ر صورت تمايل به 
شركت تعد    اد     بيشتری از كاركنان حامی مالی د    ر سمينار، افراد     معرفی 

شد    ه از تخفيف برخورد    ار می گرد    ند    . 
 د    ر پايان سمينار با اهد    ای لوح از كليه حاميان مالی د    ر سمينار 

تقد    ير به عمل می آيد    .
حمايت،  ميزان  يا  نحوه  كرد    ن  مشخص  با  می توانند      عالقه مند    ان 
مد    ارك و د    رخواست خود     را به نمابر 88242588 )021( يا صند    وق 

الكترونيكی sponsors@iiie.ir ارسال نمايند    .

انجمن مهند    سی صنایع ایران برگزار می کند    :
اولین سمینار انتقال تجربه های مد    یران کیفیت و تعالی سازمانی

کنفرانس بین المللی مهند  سی 
صنایع د  ر هنگ کنگ

 20 صنايع  مهند  سی  بين المللی  كنفرانس 
با 29 اسفند   1385  تا 25 مارس 2006 مطابق 
هنگ كنگ  كشور  د  ر   1386 فرورد  ين  پنجم  تا 

برگزار می شود  .
سطح  برد  ن  باال  هد  ف  با  كنفرانس  اين 
با  د  انش و آگاهی تخصصی شركت كنند  گان و 
علوم  برگزيد  ه های  تخصصی،  نوآوری  بررسی 
و فنون مهند  سی صنايع، معرفی عوامل انسانی 
ياد  گيری سازمانی  از علم،  ارايه موارد  ی  نيز  و 
و مباحث تئوری و كاربرد  ی مهند  سی و علوم 

كامپيوتر برپا می شود  .
امكان  كنفرانس  اين  د  ر  مزايای حضور  از 
تعد  اد    با  شركت كنند  گان  نظر  تباد  ل  و  مالقات 
هزينه  است.  جهان  كشور  سی  از  نفر   400
ثبت نام د  ر اين كنفرانس 27/000/000 ريال و 

مهلت آن تا تاريخ 85/10/28 است. 
برای كسب اطالعات بيشتر د  ر اين رابطه با 

شماره تلفن 5-88557681 تماس بگيريد  .

کنفرانس بین المللی نگهد  اری 
و تعمیرات د  ر تیر ماه  

برگزار می شود  
و  نگهد  اری  بين المللی  كنفرانس  چهارمين 
تعميرات 24 و 25 تير ماه 1386 به همت انجمن 
نگهد  اری و تعميرات ايران و با همكاری مراكز 

علمی، پژوهشی و صنعتی برگزار می شود  . 
چون  اهد  افی  با  روزه  د  و  كنفرانس  اين 
معرفی مباحث و روش های نوين و نگرش های 
تباد  ل  تعميرات،  و  نگهد  اری  زمينه  د  ر  جد  يد   
تجارب، ارتقای سطح علمی مد  يران و محققان 
و  توسعه  مشكالت  و  چالش ها  با  آشنايی  و 
و  نگهد  اری  نوين  كارهای  و  كارگيری ساز  به 

تعميرات برپا می شود  . 
تجارب اثربخش د  ر نگهد  اری و تعميرات 
عيوب،  ريشه يابی  بر  مبتنی  نت  راهبرد    )نت(، 
تشخيص  وضعيت،  مراقبت  اقتصاد  ی  راهبرد   
شاخص های  ماشين آالت،  عيوب  پيش بينی  و 
كليد  ی عملكرد   و سنجش نت و توسعه منابع 

تخصصی  محورهای  جمله  از  نت  د  ر  انسانی 
اين كنفرانس است. 

گفتنی است مهلت د  ريافت اصل مقاله ها، تا 
پايان بهمن ماه سال جاری می باشد  . 

بيشتر  اطالعات  كسب  برای  عالقه مند  ان 
می توانند   با شماره 88369741 تماس بگيرند  .
برگزاری مراسم نهمین جایزه 

ترویج علم ایران
علم  ترويج  جايزه  نهمين  اهد  ای  مراسم 
پارك  همايش های  تاالر  د  ر  ماه  د  ی   27 ايران 

علم و فناوری د  انشگاه تهران برگزار می شود  . 
انجمن ترويج  به همت  اين مراسم كه  د  ر 
از  قد  رد  انی  منظور  به  می شود  ،  برپا  ايران  علم 
تشويق  و  علم  ترويج د  هند  گان  كوشش های 
ارتقای  برای  زمينه سازی  و  فعاليت  به  عموم 
بينش و تفكر علمی از افراد   يا سازمان هايی كه 
بهترين و مؤثرترين فعاليت ها را برای همگانی 
كرد  ن علم، گسترش اند  يشه و فرهنگ علمی د  ر 

ايران انجام د  اد  ه اند  ، تقد  ير می شود  . 

شرکت سنگ آهن گل گهر


