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با موضوع مهندسی صنایع
و کارآفرینی برگزار میشود

در این شماره میخوانید:

شرایط و زمان برگزاری
آزمون مهندسی
آزموده PE

صفحه 5

تعریف شناسی مهندسی
صنایع

سی و ششمین
گردهمایی
انجمن مهندسی
صنایع ایران

صفحه 8

تقویم دورههای عمومی
فصل بهار انجمن
ایران
مهندسی صنایع

در جلسه هیئت مدیره
عنوان شد:

سی و ششمین گردهمایی انجمن
مهندسی صنایع بعد از ظهر روز 26
اردیبهشت ماه با موضوع مهندسی صنایع
و کارآفرینی برگزار میشود.
این گردهمایی با همکاری دانشگاه
علم و فرهنگ و در این دانشگاه برپا
خواهد شد .هدف اصلی این گردهمایی
تبادل نظر ،افزایش میزان اطالعات و ایجاد
ارتباط اعضای انجمن با کارشناسان حوزه
ادامه در صفحه 7
کارآفرینی است.

عملکرد و وضعیت مالی
انجمن در سال 85
بهبود یافته است
صفحه 2

چشمانداز فعالیتهای انجمن مهندسی صنایع ایران در سال 85

پيشرفت
آهنگ
كشورهاي توسعه يافته
امروز هنگامي شتاب
گرفت كه اين كشورها تمام امكانات مادي و معنوي
جامعه خود را در راه تربيت نيروي انساني متخصص
به كار گرفتند .حمايت از دانشمندان و نهادهاي علمي،
ايجاد فضاي مناسب براي پيشرفت علم ،افزايش مستمر

سرمايهگذاري در عرصه علمي و پژوهشي همراه با تدارك
زير ساختهاي الزم و برنامهريزي زيربنايي از ملزومات
اساسي پيشرفت علم است.
انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان یگانه نهاد
رسمی فعال در زمینه مهندسی صنایع از بدو تاسیس خود،
سهم بسزایی را در پیشبرد اهداف علمی مربوطه درحوزه
دانشگاه و صنعت کشور ایفا کرده است .این در حالی است
که طی سال های گذشته انجمن با مشکالت زیادی دست
و پنجه نرم کرده است که البته اغلب انجمن های علمی
در کشور با این مشکالت دست به گریبان اند .با این حال
بررسی عملکرد انجمن در سال گذشته نشان از پیشرفت
تامل برانگیز و حتی بیش از حد تصور دارد .گسترش
فعالیتها و فضای کاری انجمن به خصوص در زمینه
آموزش ،ایجاد زیرساختهای مدیریتی و راهبردی انجمن
در کنفرانس مهندسی صنایع ،انتشار مجله های علمی از
جمله مجله علمی پژوهشی و نشریه تخصصی  ،IEطراحی
آزمون مهندسی حرفه ای  PEاز جمله حرکت های رو به
نهاد علمی در سال گذشته بوده است .گسترش
جلوی این 
دفاتر انجمن در شهرستانها ،خود گویای این حرکت است،
درحالی که مشکالت مالی از عمده ترین مشکالت انجمن
در سالهای گذشته بوده است .انجمن فارغ از این مشکالت
به حرکت رو به جلوی خود ادامه داده است.
اگر بخواهیم نگاهی بنیانیتر به موفقیتهای انجمن
مهندسی صنایع ایران در سال  85بیندازیم پی به تصمیمات
حساس و سیاستهای درست هیئتمدیره میبریم .هیئت
مدیره انجمن در سالی که گذشت منظمترین و بیشترین

صفحه 11

جلسات را طی سالهای گذشته برگزار کرد.
انجمن در ششماهه دوم سال حدود  25دوره آموزشی
برگزار کرد که عمده ترین این دورهها مبانی تشریح الزامات
و مستندات  ،ISO9001:2000تشریح معیارهای مدل
سرآمدی  ،EFQMممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت
و آشنایی با نرمافزار  PRIMAVERAبود.
بیشتر این دوره ها در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن،
شرکت گسترش انفورماتیک ،دانشگاه های مختلف از جمله
خواجه نصیرالدین طوسی ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر و
دانشکده حفاظت و بهداشت کار برگزار شد.
همچنین پنج تور آموزشی در شرکت تیغاب ،نمایندگی
 3296شرکت سایپا در اصفهان ،شرکت ماستر و شرکت
سایپا یدک برپاشد و در مجموع  58نفر از عالقهمندان در
این تورها شرکت کردند.
علیرغم افزایش مبلغ حق عضویت آمار عضویت در
انجمن مهندسی صنایع ایران نیز حکایت از استقبال خوب

دانشجویان ،فارغالتحصیالن
و شرکتهای فعال در
حوزه مهندسی صنایع از
عضویت در انجمن دارد .به طوری که انجمن در سال
 ،85بیش از سالهای گذشته از حق عضویت درآمد کسب
کرده است .در این میان رابطان انجمن در دانشگاه ها نقش
بسزایی را در جذب دانشجویان به انجمن ایفا کردند.
انتشارات و اطالعرسانی بخش مهمی را در انجمن ایفا
میکند .این نهاد علمی مهندسی صنایع در سال  85در
زمینه انتشارات به نسبت سالهای گذشته موفق عمل کرد و
جهش قابل مالحظهای داشت .خبرنامه ،بولتن  IEو نشریه
علمی پژوهشی که طرح آن در سال گذشته به تصویب
است ،سه محصول

رسید و پیش شماره آن در دست انتشار
مهم در بخش انتشارات را تشکیل می دهند.
اما مهمترین و برجستهترین اقدام انجمن ،تشکیل
شورای سیاستگزاری کنفرانس مهندسی صنایع که در
تداوم برگزاری چهار دوره موفق کنفرانس مهندسی صنایع
دو دوره آن به صورت ملی و دو دوره آخر آن با دعوت
از چهرههای شاخص فعال جهانی مهندسی صنایع به شکل
بینالمللی برگزارشد ،بوده است.
انجمن برای برگزاری هرچه باشکوه تر و قدرتمندتر
پنجمین دوره این کنفرانس عزم خود را جزم کرده و با
خود و مدیریت کنفرانس
تغییرات اساسی در نحوه حضور 
سعی در متفاوت برگزارکردن آن درتیرماه امسال دارد .بر
این اساس هیئت مدیره با تشکیل یک تیم راهبردی با
نام شورای سیاست گزاری کنفرانس که اعضای آن با نظر
هیئت مدیره انتخاب میشوند ،نقش انجمن را به عنوان
متولی این برنامه پررنگتر نمود .همین موضوع موجب
تسریع و منظمتر شدن بخش های مختلف کنفرانس شده
و بدین ترتیب میتوان در انتظار برگزاری متفاوت پنجمین
کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع در تیرماه بود.
در این شماره از خبرنامه نگاهی دقیقتر به عملکرد
انجمن مهندسی صنایع ایران در سال  1385میاندازیم.

در جلسه هیئت مدیره عنوان شد:

عملکرد و وضعیت مالی انجمن در سال  85بهبود یافت
جلسات  47و  48هیئت مدیره انجمن مهندسی ایران
در محل دفتر انجمن برگزار شد.
در چهل و هفتمین جلسه که آخرین جلسه در سال
اسفند ماه سال تشکیل شد ،طرح

بود و روز دوشنبه 21
 85
برگزاری دوره پودمانی مهندسی صنایع با مشارکت پارک
علم و فناوری خراسان توسط نماینده انجمن در آن استان
مورد بررسی اعضا
که در این جلسه حضور داشت ارائه و 
قرار گرفت و اعالم نتیجه نهایی این بررسی به جلسه آینده
موکول شد .در این جلسه مقرر شد به منظور همکاری با
نمایندگی انجمن در استان خراسان جهت فروش سالنامه
سال  1386که به همت این واحد منتشر شده است ،این
خبر از طریق خبرنامه و پست الکترونیکی به اطالع اعضا
برسد.
در ادامه این جلسه مهندس حیدری ،مدیر واحد
آموزش انجمن ،گزارشی در خصوص عملکرد این واحد
اد ماه تا اسفند سال  85ارائه
از شروع فعالیت آن در خرد 
داد .همچنین گزارشی از روند اجرایی پنجمین کنفرانس

بینالمللی مهندسی صنایع که تیرماه  86برگزار میشود
توسط مهندس صافدل ارائه شد.
در آخرین بحث اعضای هیئت مدیره ،برگزاری یک
میزگرد در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه به تصویب

رسید .نام این میزگرد «مشکالت تولید علم و تکنولوژی
در کشور» است.
گفتنی است در این جلسه تمامی اعضای هیئت مدیره
به اضافه مهندس طهماسبی ،نماینده انجمن در استان
خراسان ،حضور داشتند.
اما چهل و هشتمین و اولین جلسه هیئت مدیره در سال
ید نیز روز دوشنبه بیستم فروردین ماه تشکیل شد.
جد 
در این جلسه که دکتر امین ناصری ،دکتر جلوداری،
دکتر ناظمی و دکتر سمیع زاده از حاضران و دکتر سید
اصفهانی ،دکتر اکبری جوکار و مهندس رادنیا از غایبان آن
عملکرد و وضعیت مالی انجمن در

بودند ،دو گزارش از
سالی که گذشت ارائه شد .البته مقرر شد گزارش عملکرد
هیئت مدیره به اعضای آن ارسال شده و در جلسه آینده

مورد بررسی نهایی قرار گیرد .همچنین صورت های مالی
منتهی به  31شهریور  85انجمن در جلسه آینده به تصویب
شد به منظور
نهایی خواهد رسید .در ادامه جلسه مقرر 
استفاده بهینه از ذخیره بانک یک حساب پشتیبان جاری در
بانک پارسیان برای انجمن افتتاح شود.
گفتنی است بر اساس گزارش ارائه شده از صورتهای
مالی ،وضعیت مالی انجمن در سال گذشته مطلوب و رو
به رشد ارزیابی شد.
تایید کلیات طرح برگزاری دوره پودمانی مهندسی
صنایع با همکاری پارک علم و فناوری استان خراسان
از دیگر مصوبات هیئت مدیره در این جلسه بود .بر این
اساس انجمن بر سرفصلها ،گزینش مدرس و تهیه سواالت
آزمون نظارت مستقیم خواهد داشت.
در پایان جلسه نیز مقرر شد مجمع عمومی انجمن در
بیستم تیر ماه ،اولین روز کنفرانس مهندسی صنایع برگزار
تایید صورتجلسه آن در روزنامه

و آگهی مجمع پس از

در دیدار مسئوالن انجمن با رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن:

لوح عضویت حقوقی برجسته به مرکز اهدا شد
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رییس ،دبیر و یک عضو هیئت مدیره انجمن
مهندسی صنایع ایران با رییس مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن دیدار کردند.
در این دیدار که صبح روز دوشنبه  27فروردین
ماه در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شد،
طرفین بر تداوم همکاری در زمینههای مختلف تاکید
کردند .دکتر محمدرضا امین ناصری ،رییس انجمن
مهندسی صنایع ایران ضمن تبریک سال نو از همکاری
و مساعدتهای مرکز تشکر و قدردانی کرد.
وی گفت :در سال گذشته مرکز تحقیقات
ساختمان و مسکن از حامیان اصلی انجمن بوده که
به جز اقدام به چاپ رایگان نشریات انجمن ،یک
ادهاند.
فضای اختصاصی را نیز در اختیار انجمن قرار د 

دکتر حیدرینژاد ،رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و
مسکن نیز با ابراز خوشحالی از همکاری با یک نهاد
علمی و تخصصی مانند انجمن مهندسی صنایع از
ادامه همکاری و فعالیتهای مشترک استقبال کرد.
در این دیدار از سوی دو طرف پیشنهاد برگزاری
دورههای آموزشی مشترک ارائه شد .همچنین مقرر
شد انجمن یک سری دورههای ویژه برای کارکنان

مرکز برگزار کند.
در پایان این جلسه لوح عضویت حقوقی برجسته
انجمن مهندسی صنایع ایران به دکتر حیدرینژاد
تقدیم شد .گفتنی است در این دیدار دکتر سمیعزاده،
دبیر انجمن و دکتر جلوداری ممقانی ،عضو هیئت
مدیره نیز رئیس انجمن را همراهی میکردند.

در سالی که گذشت
انجمن مهندسی صنایع ایران

شاهد
انجمن مهندسي صنايع ايران در سالي که گذشت
تغيير و تحوالت بسياري بود .سال  85از تنها سالهايي
در طول عمر  7ساله انجمن بود که بدون مشکل مالي
ود سالهايي بود که عالوه بر
سپري شد .سال  85جز معد 
برنامهريزي برخي طرحها و فعاليتها شاهد اجرايي شدن
بيشتر آنها بوديم .هيئتمديره نجمن پرکارترين دوره خود
را گذراند .برخي زير ساختارها براي باال بردن اعتبار و
شأن انجمن اجرايي گرديد ،تشکيل شوراي سياستگذاري
کنفرانس مهندسي صنايع و برگزاري جلسات مرتب
زمينهساز حضور فعال انجمن به عنوان متولي کنفرانس را
فراهم آورد .فعاليتهاي آموزشي انجمن با گشايش دفتر
آموزش گسترش يافت و در مدت حدود  8ماه بيش از
 7سال گذشته ،خدمات آموزشي به اعضاء ارائه گرديد.
هيئتمديره در جذب منابع مالي و کمکهاي بالعوض
موفقترين دوره را در تاريخ انجمن به ثبت رساند.
مجله علمي -پژوهشي سيستم و مهندسي صنايع
فعاليت خود را آغاز نمود و اولين شماره آن براي انتشار در
بهار  86آماده گرديده است .در مجموع انجمن در راستاي
اهداف و فعاليتهاي اساسنامهاي یکی از بهترين عملکرد
را در طول عمر خود به ثبت رسید .براي روشنتر شدن
نحوه عملکرد انجمن در سال  85خالصهاي از عملکرد
انجمن در زمينههاي مختلف علمي ،آموزشي ،و پژوهشي
آورده شده است.
 -1هیئت مدیره:
اد جلسات هيئت مديره  19جلسه و ميانگين تعداد
تعد 
حاضرين 5/52بوده است.
* جذب حمايت مالي و امکانات و فضاي اداري:
-1محل رايگان دفتر مرکزي در مرکز تحقيقات ساختمان
و مسکن -2محل رايگان دفتر آموزش در شرکت گسترش
انفورماتيک ايران  -3حمايت مالي از انتشارات انجمن:
چاپ رايگان خبرنامه توسط مرکز تحقيقات ساختمان و
مسکن و حمایت مالي شرکت گسترش انفورماتيک ايران
 -2عضويت:
* آمار اعضاي انجمن :پيوسته ،79وابسته،247
دانشجويي  ،498حقوقي ،11جمع کل835
* ارائه خدمات به اعضاء:
 -1طراحي و ارائه گواهي عضويت -2 ،ارسال سفارشي
خبرنامه  -3ارتقاي نرم افزار بانک اطالعاتي و امکان تمديد
عضويت الکترونيکي
 -3اطالع رساني و انتشارات:
خبرنامه مهندسي صنايع ،مجله انگليسي IE
 ،Magazineفصلنامه علمي و پژوهشي سيستم و
مهندسي صنايع ،سالنامه مهندسي صنايع  ،1386را ه اندازي
وب گاه نشريه علمي و پژوهشي سيستم و مهندسي صنايع
 www.jise.infoو  www.jise.irو  emailاخبار
به اعضا.
در این مدت  9خبرنامه 4 ،بولتن  IEو شماره صفر
نشریه علمی پژوهشی منتشر شده است.
 -4آموزش:
 -4-1دورههاي آموزشي برگزار شده به شرح زیر

هستند:
 -1مباني،تشريح الزامات و مستندسازي
 24/ISO 9001:2000الي 85/5/ 26
 -2تشريح معيارهاي مدل سرآمدي
 8/EFQMو85/6/9
 -3مباني،تشريح الزامات و مستندسازي
 21/ISO 9001:2000الي85/6/23
 -4مميزي داخلي سيستم مديريت کيفيت بر
اساس 28/ ISO 19011الي85/6/ 30
 -5آشنايي با نرمافزار و  PRIMAVERAو کاربرد
آن در مديريت پروژه 19 /تا 85/6/21
 -6آشنايي با نرمافزار و  PRIMAVERAو کاربرد
آن در مديريت پروژه 9تا 85/8/11
 -7مباني،تشريح الزامات و مستندسازي
 10 /ISO 9001:2000الي85/8/12
 -8تربيت ارزياب 1/EFQMو85/9/2
 -9مباني ،مستند سازي،تشريح الزامات و مميزي
داخلي 11/OHSAS 18001:1999تا85/9/13
 -10مهندسي ارزش22/و85/9/23
 -11مباني،تشريح الزامات و مستندسازي
 6/ISO9001:2000تا 85/10/ 8
 -12مباني،تشريح الزامات و مستندسازي
17/ISO9001:2000تا85/11/19
 -13مباني،تشريح الزامات و مستندسازي
 28 ،ISO/TS16949:2002تا 85/10/30
 -14تربيت ارزياب 4 /EFQMو85/11/5
 -15آشنايي با نرمافزار  MSPو کاربرد آن در مديريت
پروژه17/تا85/11/ 19
 -16دوره آموزشی مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی
24/ISO 9001تا 85/11/ 26
 -17ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس
28/ISO 19011و85/11/29
 -18برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک85/12/3 /
 -19ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس
12/ISO 19011تا85/12/14
 -20آشنايي با نرمافزار  PRIMAVERAو کاربرد آن
در مديريت پروژه15تا85/12/17
 -21مباني،تشريح الزامات  ،مستندسازي و ممیزی
داخلی 15/HSE-MSتا،85/12/17
 -22تشريح معيارهاي مدل سرآمدي/EFQM
16و85/12/17
 -23دوره آموزشی مبانی ،تشریح الزامات و مستندساز
ی 17 /9001 ISOو85/12/18
 -24مهندسی ارزش(23 /)VEو85/12/24
 -4-2تورهاي آموزشي برگزار شده
چهار تور آموزشی آشنایی با استقرار سیستم مدیریت
کیفیت  ISO9001:2000در تاریخ های  10و  24شهریور،
 2آذر و  14اسفند ماه به ترتیب در شرکتهای تیغاب،
نمایندگی  3296سایپا و سایپا یدک و تور آموزشی استقرار

استاندارد فنی  ISO/TS10949:2002در تاریخ  12بهمن
در شرکت ماستر
 -4-3سمينارها و کنفرانسها:
* سمینار سیستم های مدیریت یکپارچه15/12/85 /
* برنامهريزي اولين سمينار انتقال تجربيات مديران
کيفيت و تعالي سازماني برای  23و  24خرداد ماه 86
* برنامهريزي پنجمين کنفرانس مهندسي صنايع برای
 20و  21تیرماه 86
 -5حضور و حمايت از برگزاري كنفرانسها و
سمينارهاي علمي و تخصصي
(عنوان/زمان/محل/تلفن دبيرخانه/آدرس الكترونيكي)
 -1دومين سمينار ملي مهندسي ارزش /ارديبهشتماه/
تهرانwww.siveam.org /2226543 /
 -2اولين کنفرانس بينالمللي شش سيگما
 -6فعاليتهاي پژوهشي
 -6-1طرح آزمونهاي مهندسي حرفهاي ( )PEدر
سازمان سنجش
 -6-2طرح نظام مهندسي صنايع ،برگزاري  2ميزگرد
با حضور كارشناسان و صاحبنظران
 -6-3برگزاري  5جلسه هيئت تحریریه نشريه علمي
پژوهشي سيستم و مهندسي صنايع
 -7ساير فعاليتها
 -7-1گسترش فعاليت انجمن در دانشگاههاي سراسر
چند برابر شدن تعداد رابطين از 18نفر به 48نفر
کشور با 
 -7-2گسترش فعاليت انجمن در شهرستانها با اعطاي
 3نمايندگي و  8نمايندگي تحت بررسي
 -7-3فعاليت منظم تيمهاي کاري در انجمن:
 گروه بولتن  : IEمدير مسئول :محمدرضا صمدزاده،سردبير :نوژن ژيانپناه
همكاران :مهيار آقايي دوست ،آزاده خاطري ،سيد
محمدحسين مجتهدي ،مهرنوش شاهحسيني
 گروه خبرنامه مهندسي صنايع :مديرمسئول و سردبير:محمدرضا صمدزاده
همكاران :سيدعليرضا سراجيان ،نسترن حمزه زاده،
محسن صادقیزاده
 گروه دانشجويي وبسايت و جمعآوري اطالعاتاعضاي هيئت علمي دانشگاهها
سرپرست گروه :آناهيتا خجندي
 -7-4تبريک سال نو به اعضاء از طريق Email
 -7-5مستند سازي فرآيندهاي انجمن
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نگاهی به دوره های آموزشی انجمن مهندسی صنایع در اسفند 1385

انجمن مهندسی صنایع ایران در اسفند 85
دورههای آموزشی متنوعی را بر حسب نیاز
دانشجویان و فارغالتحصیالن مهندسی صنایع
برگزار کرد .برخی از این دورهها به شرح زیر
است:
 -1دوره آموزشي ممیزی داخلی سیستم
مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد 19011
 ISOبه مدت 24ساعت 12 ،تا  14اسفند با
تدریس آقای مهندس خرازیان و با همکاری
آقای اشیدری در دانشگاه صنعتی مالک اشتر
برگزار شد.
 -2دوره آموزشي مباني ،مستندسازي و
تشريح الزامات و ممیزی داخلی  HSE-MSبه
مدت  24ساعت 15 ،تا  17اسفن د با همکاری
آقای علیرضا کاویانی در دانشکده حفاظت و
بهداشت کار با تدریس آقای رضا جوشن برگزار شد.
 -3سمینار آموزشی سیستم های مدیریت
یکپارچه( )IMSبه مدت  8ساعت به صورت رایگان
با حضور بیش از  200نفر پانزدهم اسفند ماه در دانشگاه
آزاد واحد نجف آباد برگزار گردید .شرکت کنندگان در
این سمینار با استانداردهای  ISO 9001وISO 14001
و OHSAS 18001آشنا شدند.
 -4همچنین دوره آموزشی تشریح معیارهای مدل

برنامه علمی ،انجمن از مهندس زاهدی که در
برگزاری این تور آموزشی همکاری نمود تشکر
و قدردانی کرد.
 -6تور آموزشی سیستم مدیریت کیفیت
 ISO 9001به صورت رایگان برای دانشجویان
دانشگاه آزاد نجف آباد سیام فروردین در
نمایندگی  3296سایپا در شهر اصفهان برگزار
شد.
همچنین دوره های آموزشی زیر با حمایت
شرکت گسترش انفورماتیک ایران در تهران
برگزار شد:
 -7دوره آموزشي  Primaveraوكاربرد
آن در مديريت پروژه به مدت  24ساعت 15 ،الي
 17اسفند  85و  28تا  30فروردین  86با تدریس
مهندس نوژن ژیان پناه در ساختمان شماره دو
گسترش انفورماتیک برگزار شد.
 -8دوره آموزشي مباني ،مستندسازي و تشريح الزامات
 ISO 9001به مدت  16ساعت18 ،و 19اسفند و با تدریس
مهندس صمد عدل محمدی برگزار شد.
 -9دوره آموزشی مهندسی ارزش به مدت  16ساعت
 23و  24اسفندماه با تدریس مهندس علی رفیعی در
ساختمان شماره 3

تعالی  EFQMبا تدریس مهندس حیدریان و به مدت
 16ساعت 16 ،تا  17اسفند در دانشگاه آزا د نجف آباد
برگزار گردید.
 -5تور آموزشی سیستم مدیریت کیفیتISO 9001
به صورت رایگان 14 ،اسفند  85برای دانشجویان دانشکده
حفاظت و بهداشت کار در شرکت سایپا یدک برگزار
گردید .شرکتکنندگان در این تور به صورت عملی با
مراحل استقرار این استاندارد آشنا شده اند .در پایان این

انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار مینماید

اولین دوره مکاتبه ای تربیت مدیران تضمین کیفیت و تعالی سازمان

معرفي دوره
شما بعنوان مدیرکیفیت و یا تعالی سازمان ،ميبايست
موجود در اين زمينه و نحوه

از سیستمها و مدلهای
پیادهسازی آنها مطلع باشید .در این دوره شما بوسیله
جزوات ویژه ،با ساختار مدل تعالی ( ،)EFQMمدیریت
استراتژیک ،BSC ،سیستمهای مدیریتی مانند ISO 9001
و  OHSAS18001و غيره ،همچنین سیستمهایی مانند:
مدیریت زنجیره تامین و ساير دانشهاي مرتبط با این
سیستم ها آشنا می شوید .در نهایت با برگزاری جلسه
رفع اشکال آماده گذراندن آزمون میگردید .
گواهینامه
افراد در صورت قبولی گواهینامه (تایید) صالحیت

بعنوان مدیر تعالی و تضمین کیفیت و در صورت عدم
قبولی و کسب حداقل 25درصد امتیاز،گواهینامه شرکت
در دوره را دریافت مینمایند .الزم به ذکر است تاییدیه

این دوره ،گواهینامه معتبر انجمن مهندسی صنایع ایران
میباشد.
مخاطبان دوره
 -1مدیران تضمین کیفیت و تعالی سازمان ها
 -2سایر کارشناسان و مدیرانی که فعالیتهای آنها
با سیستمهای مستقر در سازمان مرتبط است.
 -3افرادی که مایل هستند در آینده در شغلهای
مرتبط با تضمین کیفیت و تعالیسازمانی مشغول به کار
گردند.
افراد عالقمند به کسب یا افزایش اطالعات در

-4
زمینههای ذکر شده.
محل برگزاری جلسه رفع اشکال (اختیاری) و آزمون
(الزامی) ،در شهرتهران میباشد.
هزینه شرکت در دوره
برای مدیران و کارشناسان 350،000 :ريال و برای

دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر  250،000ريال
میباشد.
روش ثبت نام
روش اول -واريز هزينه ثبت نام دوره به حساب
جاري  0143369919بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت
مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران و ارائه اصل
واحد آموزش.

فيش به
واحد آموزش انجمن

روش دوم -مراجعه به دفتر
مهندسی صنایع ايران و ثبت نام حضوري و پرداخت
نقدی هزينه ثبت نام.

آدرس و شماره تماس :خیابان انقالب ،حد فاصل
حافظ و استاد نجات الهی ،شماره( 880ساختمان گسترش
انفورماتیک) ،طبقه سوم ،دفتر آموزش انجمن مهندسی
صنایع ایران تلفکس 66742035 :

برگزاری دوره و سمینار آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران
در   اردیبهشت و خرداد ماه
مدت
دوره

نام دوره آموزشي

32
ساعت

آشنایی با نرمافزار Primavera
مديريت پروژه بر اساس استاندارد
PMBOK

45ساعت

هزينه ثبتنام
هر نفر (ريال)

600/000
1/60/000

زمان

اردیبهشت
21و22و28و29

خرداد ماه
جمعهها

هدف دوره
آشنايي با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه
مدیریت پروژه بر اساس  PMBOKو کاربرد آن در پروژه های ملی

اعضاء انجمن ميتوانند با 10درصد تخفيف در برنامههای آموزشی فوق شرکت نمايند.
واحد آموزش انجمن  66742035 :و 66706051-4داخلي 256و 257

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس با
مراحل ثبت نام  - :واريز مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران.
 -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره 66742035:

ساکنین اصفهان می توانند جهت ثبت نام در دوره آشنایی با نرمافزار  Primaveraبا تلفن  09131287114آقای فراستپور تماس بگیرند.
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شرایط و زمان برگزاری آزمون مهندسی آزموده PE

امتحانات حرفهاي  PEاز سالها پيش
در كشورهاي اروپايي و آمريكاي شمالي
برگزار ميشود كه مهندسان فارغالتحصيل
از دانشكدههاي مختلف كه سطح يكساني
از نظر علمي ندارند در اين آزمون جامع
شركت كرده و در صورت قبولي عنوان
مهندس حرفهاي (Professional
 )Engineerرا كسب ميكنند .كسب اين
عنوان به موسساتي كه درصدد استخدام

مهندس هستند در خصوص سطح
علمي فارغالتحصيالن و آگاهي آنها
از اطالعات الزم براي يك محيط
كاري ،اطمينان ميدهد .آزمون PE
در ایران زير نظر سازمان سنجش
كشور برگزار ميشود و با اجراي
اين طرح ،پذيرفتهشدگان آزمون
مهندسي حرفهاي ساير كشورها
نيز در ايران به عنوان مهندس
آزموده پذيرفته ميشوند .متولیان
امر سعی دارند با برقراري ارتباط
با انجمنهاي علمي ساير كشورها،
آزمون مهندسي حرفهاي ايران را
هماهنگ با آزمونهاي مشابه در
كشورهاي پيشرفته برگزار کنند تا
ارزش مدرك اعطا شده در سطح
بينالمللي باشد .گفتنی است سال
 84با پيشنهاد و پيگيري تعدادي
از انجمنهاي علمي رشتههاي مهندسي،
آزمون حرفهيي مهندسي آزموده براي
فارغالتحصيالن دوره كارشناسي رشتههاي
مهندسي شيمي ،مواد ،برق و مكانيك به
سازمان سنجش آموزش کشور پیشنهاد
شد .تمامی انجمنهای علمی و برخی
مسئولین سازمان سنجش نیز بر تبلیغات
وسیع در زمینه ضرورت برگزاری آزمون

مهندسی حرفه ای ،توجیه و ایجاد انگیزه
شرکت در آزمون توسط دانشجویان تاکید
و اتفاق نظر دارند.
شرایط اختصاصی داوطلبان:
 –1داوطلبان مرد نباید از لحاظ
مقررات وظیفه عمومی منعی برای شرکت
در آزمون داشته باشند.
 –2داشتن مدرک کارشناسی (لیسانس)
تائید شورای عالی انقالب
مورد 
و باالتر که 
یا وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
باشد .
 – 3داشتن گواهی سابقه کار (تجربه
علمی) در صنعت به مدت  4سال که به
تائید یکی از انجمن های علمی مذکور
رسیده باشد.
 – 4رشته تحصیلی هر یک از داوطل
بان منطبق با انجمن مهندسی مربوط و یا
زیر گروههای وابسته به آن باشد .
ثبت نام :
هر داوطلب بر اساس میزان عالقه
مندی خود فقط می تواند در یکی از رشته
های امتحانی (انجمن علمی مادر ) ،ثبت
نام و در امتحانات مربوط شرکت کند .
ثبت نام از داوطلبان برای شرکت در
آزمون مهندسی حرفه ای سال  86به روش

الکترونیکی بوده و تنها از طریق اینترنت
انجام می شود ،لذا داوطلبان باید برای
ثبت نام به سایت سازمان سنجش آموزش
کشور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام
نمایند.
زمان برگزاری امتحان :
 23تا  25خرداد ماه 1386
عالقمندان جهت کسب اطالعات
بیشتر می توانند به سایت سازمان سنجش
مراجعه کنند.
WWW.SANJESH .ORG
دروس زیر به عنوان منابع آزمون از
طرف انجمن مهندسی صنایع به سازمان
سنجش کشور پیشنهاد شده و به تایید
رسیده است:
* دروس اصلی مهندسی صنایع:
اقتصاد مهندسی ،ارزیابی کار و زمان،
روشهای تولید ،کارسنجی(طراحی و
تحلیل روش) ،آمار مهندسی ،کنترل کیفیت
آماری ،تحقیق در عملیات
* دروس تخصصی:
طراحی کارخانه ،طراحی و تحلیل
سیستمها ،مدیریت پروژه ،مدیریت
موجودی ،مدیریت کیفیت و بهره وری،
برنامه ریزی تولید ،برنامهریزی نگهداری
و تعمیرات ،لجستیک و زنجیره تامین

گواهی عضويت انجمن مهندسي صنايع ايران
انجمن مهندس��ي صنايع ايران ي��ك نمونه گواهی
عضوي��ت انجمن را ب��راي اعضاي انجم��ن آماده كرده
اس��ت .اين گواهينامه كه طرح اوليه آن در جلسه هيئت
مديره به تصويب رس��يده است ،با ظاهري زيبا و شكيل
براي نصب در دفتر كار يا قرار گرفتن روي ميز كار و به
دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شده است.

قيمت اين گواهی كه به درخواست اعضاي انجمن،
براي آنان صادر شده است در جدول زير آمده است.
گواهی عضویت تنها برای اشخاصی صادر میگردد
که عضوی��ت آنان معتبر باش��د .اش��خاصی که گواهی
رصد تخفیف در حق
عضوی��ت دریافت کرده اند 50 ،د 
عضویت ساالنه برای آنها در نظر گرفته میشود.

نوع عضويت

مدت اعتبار

قیمت (ریال)ر

حقوقي

 40ماه

2/000/000

پیوسته

 36ماه

800/000

دانشجويي

 18ماه

150/000

وابسته

 24ماه

500/000

آگهی دعوت به همکاری انجمن
توانند مشخصات ،شماره تماس و خالصه سوابق و تخصص
انجمن مهندسی صنایع ایران از اعضای انجمن و مهندسین صنایع دعوت به همکاری داوطلبانه می کند .عالقهمندان می 
های خود را به صندوق الکترونیکی  info@iiie.irارسال نمایند.

ردیف

نوع تخصص و مهارت مورد نیاز

بخش /نوع همکاری

1

آشنایی با مهارتهای پایه ای کامپیوتر( )ICDLو اینترنت

2

آشنایی با مباحث و سرفصل های مهندسی صنایع و بازار کار آنان

به روزسانی و مدیریت اتاق های گفتگو وب
سایت انجمن

3

آشنایی با خبرنویسی و تهیه آن

کارشناس آموزش

خبرنامه و وب سایت انجمن

تعد 
اد
مورد نیاز

 10نفر
 7نفر
 5نفر

به افراد همکار در پایان مدت همکاری گواهی اشتغال ارائه می گردد.
همچنین این افراد میتوانند از خدمات انجمن با تخفیف ویژه یا بطور رایگان بهرهمند شوند.
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بحران  
در صنعت  و
قوانین تدوین شده
تنها يك نگاه به زندگي اطرافمان نشان ميدهد كه
تمامي رويدادهاي اجتماعي و ارتباطي ما از طريق كار
تنظيم ميشود .همه آن چيزهايي كه ما براي تصاحبشان
تالش ميكنيم ،چه مستقيم و چه غيرمستقيم حاصل كارند.
پس ميتوان چنين نتيجه گرفت كه كار در هر شكل خود
نيروي عرضه موضوع است .پس ميتوان نتيجه گرفت كه
كار همان عرضه است .در مقابل اين «مزد» كه آفريننده
مزد همان تقاضاست .در
نيروي تقاضاي واقعي است .پس 
هر شرايطي همواره روابطي بسيار دقيق ميان كار با مزد
وجود دارد.

برود كار و زندگي
اگر نسبت معقول اين دو از دست 
اقتصادي و اجتماعي دستخوش بحران ميشوند .براي
مزد را به رقمي باالتر از حد معقول آن برسانيم
نمونه اگر 
افزودهايم كه هنوز كار يا

طبعا بر ميزان تقاضا در شرايطي
عرضه به تناسب آن افزايش نيافته است .به همين دليل با
بحران قيمت و افزايش آن روبرو خواهيم شد .در مقابل
هرچند در كوتاهمدت سود سرمايه را باال ميبرد

كاهش مزد
ركود بازار

كمبود مشتري و

اما همين سيستم را با بحران
مواجه ميكند .بررسيها نشان ميدهد كه دو عامل در
باشند و اينان عبارتند از :بهرهوري
تعادل كار با مزد مؤثر مي 
(كمي يا كيفي) و ميزان پول در گردش (بهمراه ميزان نرخ
بهرهوري).
پس ميتوان نتيجه گرفت كه روابط ميان عرضه با
تقاضا از طريق بهرهوري كار قابل تحليل است .فرض كنيد
كه در شرايط طبيعي با توجه به بهرهوري  80درصد ميان
بوجود آمده باشد .در اين

عرضه و تقاضا حالتي پايدار
رود بر درجه رفاه زندگي
شرايط هرچه بهرهوري كار باالتر 
يابد طبعا تقاضا
افزوده ميشود .اما اگر بهرهوري كاهش 
نسبت به عرضه افزايش يافته و قيمتها گرانتر ميشوند.
مثال اگر بهرهوري به  10درصد برسد ( كه در كشور ما
مزد براي
حتي پايينتر از اين مقدار است) در شرايطي كه 
 8ساعت كار محاسبه ميشود طبعا در حالي كه عرضه 1
واحد است ،تقاضا  8برابر بيشتر از آن است ،يعني عرضهي

با ضريب واحد در مقابل تقاضاي هشت برابر بيشتر از
آن .پس طبيعي است كه همين افزايش قيمتها با همين
نسبت افزايش يابند .در اين شرايط همان افرادي كه داراي
بودهاند ،ناچارند براي به دست آوردن
بهرهوري اندك 
مزد بيشتر به كار بيشتر روي آورند .به همين دليل حجم
زيادي از نيروهاي كار كشور ،به ويژه در شهرهاي بزرگ به
مسافركشي يا كار دوم روي آوردهاند.
بنابراين مالحظه ميفرمائيد كه با هرچه بيشتر يا كمتر
شدن بهرهوري روابط ميان عرضه و تقاضا دگرگون ميشود.
هرچه بهرهوري بيشتر شود ،عرضه بيشتر شده طبعا به
كاهش فشار تقاضا منجر ميشود ،در نتيجه قيمتها كاهش
يابند و برعكس .در عرصه كالن اقتصادي نيز تعادل ميان
مي 
كار با مزد (عرضه با تقاضا) از طريق ميزان پول در گردش
شود به طوريكه با انتشار بيشتر پول طبعا ميزان
تنظيم مي 
تقاضا نسبت به عرضه افزايش مييابد .در اين شرايط حالت
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تعادل از طريق كشور ما آنست كه هنوز به اهميت بسيار زياد ارتباط ميان
كاهش ارزش پژوهش با افزايش بهرهوري به درستي پي نبردهاند .به
پديد عالوه اين مديران هنوز به زمينه ارتباط نظامهاي انگيزشي
پول
ميآيد .بنابراين با افزايش بهرهوري در سازمانهاي كار خود از طريق ميزان
كنند تنها مزد پي نبردهاند .بنابراين موضوع مهم در اين شرايط ،تبيين
دولتهایی كه شروع به انتشار غيرمعقول پول مي 
باشند و در مقابل درست روابط مدير با كاركنان است ،كه در جاي ديگري

توانند ناظر بر كاهش ارزش خريد پول
مي 
مردم تنها ناظر بر كاهش ارزش پول در دست خود هستند .آن را بررسي خواهيم كرد.
عامل تاثيرگذار مهم ديگر ،نوع تكنولوژي و چگونگي
در اين مقاله موضوع اصلي و مهم بهرهوري در تنظيم
ساختارهاي عرضه و تقاضا بررسي ميشود .براين اساس با توسعه آن در جهت افزايش و تحول در بهرهوري كار است.
توجه به نكات مطرحشده ميتوان به عوامل مهم در كاهش انتخاب تكنولوژي مناسب به داليل مختلف در كشور ما
دچار بحران شده است .اينان عبارتنداز:
عبارتند از:

و افزايش بهرهوري اشاره كرد .اينان
-1كمبود دانائي و بويژه تجربه (نيروي انتقال تجربيات

 -1دانايي يا ناداني نيروي كار نسبت به ارزش و
به صورت نسلي در ايران بسيار ضعيف است).
تاثيرگذاري بهرهوري در زندگي.
 -2وجود رانتهاي حاصل از اختالف نرخ ارز و در
 -2ضعف مديريت و به ويژه تخريب انگيرههاي طبيعي
نتيجه ايجاد حاشيههاي غيرقانوني سود.
مديران در سيستمهاي مبتني بر سرمايهداري دولتي.
 -3ناتواني نظام بانكي در شناخت نيروهاي كارآفرين
 -3ضعف يا قدرت تكنولوژي و دانش فني ،به طوريكه
شود بر بهرهوري و به ويژه قبول نداشتن توان ظرفيت علمي داخلي هنگامي
هرچه بر ميزان دانش و تكنولوژي افزوده 
خواهد هزينه خود را در سرمايهگذاري

كه نظام بانكي مي
كيفي و كمي افزوده ميگردد.
 -4شرايط ويژه فرهنگي و انگيزه حضور فرد در پروژهها به بانكها عرضه دارد هزينههاي پژوهشهاي
سازمان كار بطوريكه هر چه از ميزان فضاي آزاد در محيط داخلي را در سبد هزينههاي سرمايهگذاري براي چنين
روندهايي به رسميت نميشناسند.
كار كاسته شود ،بهرهوري نيز كاهش مييابد.
 -4ناپايداري در روابط نيروهاي كار و بويژه تاثير
ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ،موضوع اول در
بهرهوري دانش و فرهنگ نيروي كار است .آنها بايد مخرب قانون كار بر اين روابط.
سرانجام موضوع نهائي در ايجاد انگيز
كنند كه با كاهش بهرهوري
درك 
كار در اصل خودشان ضربه موضوع اول
در ۀ افزايش بهرهوري در محيط كار ،بسترهاي
ميبينند .اين كار است كه ثروت بهرهوري دانش و فرهنگ فعلي ايجاد شده فرهنگي -اجتماعي است.
مشكل اينجاست كه ما هنوز نتوانستهايم
ايجاد ميكند .كاهش بهرهوري
به معني كاهش عرضه و در عين نيروي كار است .آنها بايد موضوع مهم توسعه را از مدرنيته جدا كنيم.
كنند كه با كاهش چرا كه توسعه مقولهاي مباني و مدرنيته

حال كاهش ارزش پول در دست درك
مقولهاي ويژه است و تابع هر منطقه
خود را به

است .بنابراين اثرات
سرعت در زندگي نيروي كار بهرهوري كار در اصل فرهنگي است .براي مثال به طور كلي
آشكار ميكند .در عين حال توقع خودشان ضربه ميبينند روابط ميان نيروهاي كار در فضاهاي باز به
ويژه در اوقات فراغت كامال مخدوش شده
افزايش دستمزد آنهم در شرايطي
است .همين مخدوشيت موجب ضعف
كه بهرهوري ثابت بوده و يا در
يد زبانهاي ارتباطي براي درك مكنونات يكديگر شده
حال كاهش است ،مشكل را حل نميكند .چرا كه به دليل شد 
ثبات و يا كاهش در عرضه ،تنها موجب افزايش قيمتها و است .در اين شرايط ايجاد گرايش همهگير به سوي افزايش
كاهش ارزش پول ميشوند .در مورد مديريت بايد موضوع بهرهوري بسيار محدود شده و روابط مبتني بر فضاهاي باز
مورد بررسي قرار دهيم .در بخش به روابط بسته تبديل ميگردند .به هر صورت ما ناچاريم

را از زواياي مختلف
دولتي كه معموال ساختارهاي كار گرايش به انحصار دارند ،براي تحقيق ،توسعه و بهرهوري فضاهاي باز الزم فرهنگي
منجمد برقرار

با كاهش بيشتر بهرهوري روبرو ميشويم .ضمن آنكه در را تدارك كنيم .توسعه هيچگاه در محيط
اين شرايط انگيزههاي طبيعي مادي اثر مثبت حضور خود نميشود.
را از دست ميدهند ،به طوريكه ارزشهاي مثبت آنها را در
قانون كار و بهرهوري نيروي انساني
شرايط حضور در بخش دولتي تبديل به ارزشهاي منفي
موضوع مهمي كه به ويژه اين روزها تمامي سازمانهاي
ميشود .بدين ترتيب سهم زيادي از منابع مالي سازمان كه
اند قانون كار است .پيش از
تواند موجب افزايش بهرهوري كار و ايجاد تعادل بهتر كار كشور با آن روبرو شده 
مي 
براي افزايش قدرت خريد شود ،در بخش دولتي به صورت آنكه به اين موضوع مهم هم بپردازيم ،ذكر اين نكته را
رانت از چرخه خارج ميگردد .در اين وضعيت ميدان براي الزم ميدانيم كه براي تدوين هر نظام قانوني ،شناخت
حد فاصل ميان تاثيرگذاري فاكتورهاي مختلف اجتماعي

بروز بحرانهاي ثانويه گشوده ميشود .در بخش خصوصي
درك مدير از مفهوم سقف مزد و افزايش توان بهرهوري بر يكديگر يك ضرورت اجتنابپذير است .اين ضرورت
از طريق دو عامل انگيزش و توسعه تكنولوژي از اهميت بر اساس اين اصل ناشي ميشود كه آنچه را كه ميتوان
زيادي برخوردار است .مشكل بزرگ بخش خصوصي در از طريق درك روابط علمي در مديريت سازمانهاي كار

اجرا كرد ،نيازي به قانون ندارد .قانون در سازمانهاي كار چرا كه با فشار غيرطبيعي به سرمايه براي حركت به سوي
آنگاه مهم ميشود كه سيستم علمي نتواند معضل خاصي را يك ميدان نامتعادل ،سرمايه به سرعت دست به مهاجرت
رفع كند .علت نيز روشن است ،هرچه بيشتر قانونگذاري زده و يا در حداقل وضعيت ممكن كوشش ميكند خود
دست سازمان كار براي ايجاد نظم فعال خود محدودتر را از ميدانهاي دردسرآفرين رها بخشد .مزد و روابط كار
كرد چرا كه هر دو معقوالتي
كند ،و سازمان قادر به تجلي بهرهوري حقيقي خود نخواهد را نميتوان به سرمايه تحميل 
شد .گاه نيز يك برداشت نادرست ميتواند به صدور قانون
هستند كه خود حاصل امكانات و ضروريات محيط كارند.

و دستورالعملهايي شود كه خود موجب بروز بحرانهائي اما ميتوان براي اين دو نظامهاي خدماتي ويژهاي تدارك
يد كه از جمله آنها بيمه بيكاري و خدمات بازنشستگي
ثانويه ميشوند .يكي از اين موارد قانون كار است .علت د 
تدوين اين قانون به انديشه نادرستي
است .كه در كشور ما به علت
معطوف شده كه محصول تعريف غلط
هنگاميكه تعادل ميان كار اينكه سازمانهاي متولي اين دو
از نقش صنعت بوده است .آنها اينطور
امر ناتوان از ارائه خدمات متناس
قانون
فشاري
توسط

مزد
و
تصور ميكردند و هنوز هم ميكنند
باند ،ميخواهند اين ضعف را
ايجاد فشار بر صنعت

از طريق
كه وظيفه اصلي صنعت اشتغالزايي برهم ميخورد ،با ظهور
است .حال آنكه چنين نيست .وظيفه
جبران كنند .آنچه تعيينكننده
به
سرمايه
انقباض
جريان
اصلي صنعت اشتغالزايي نيست بلکه
پيچيدهاي از

مزد است مجموعه
ايجاد ثروت و دانش است .در حقيقت دليل كاهش سود حداقلي علل مختلف است .اين عوامل
آنچه كه اشتغال ناميده ميشود ،خود
ايجاد سرمايه

عبارتند از :نرخ
نيروهايي
به
اصلي
ضربه
محصول فعاليت صنعتي است .ما بايد
يا درجه سرمايهگذاري ،كميت
خورد كه ميخواهند از و كيفيت نيروي كار ،قدرت

بدانيم كه فرآيند اشتغالزايي حاصل مي
تاثيرگذاري جريان توسعه صنعتي
بهرهوري آنها از طريق مديريت
برند

بهره
قانون
اين
بر روي سازمانهاي خدماتي است.
خود به خود در
سازمان كار كه 
صنعت ناچار است (بهويژه در حوزه
وجود شرايط رقابت به

صورت
برعكس
و
كاسته

خود
رقابتهاي دائمي) مدام از هزينههاي
سوي بهينهسازي خيز برميدارد و سرانجام ميزان پول در
بر بهرهوري كمي و كيفي خود بيفزايد كه جريان اخير گردش ميباشد .بنابراين به سهولت ميتوان نتيجه گرفت
اصوال معكوس جريان اشتغالزايي مستقيم است .بنابراين كه قانون كار تنها توانسته است روابط كار را به شدت سلب
هدف اصلي و مهم صنعت توليد علم و ثروت است .با اين
كند و امكان ارتباط كار با بهرهوري را از بين برده است .و

حال دستاندكاران عليرغم اين اصل ،قانوني را تدوين و اين بيش از هر چيز به ضرر كارگران است تا كارفرمايان.
به تصويب رساندند كه براساس نگاه غلط به هدف اصلي
مزد توسط فشار قانون
هنگاميكه تعادل ميان كار و 
صنعت تدوين شده بود .نتيجه چه شد؟ آنچه رويداد ،برهم ميخورد ،با ظهور جريان انقباض سرمايه به دليل
تخريب روابط طبيعي نيروهاي انساني در محيط كار بود ،كاهش سود حداقلي ( به ويژه در كشوري كه زمين بازي

روابطي كه به ويژه طي
يكصد سال اخير ساخت و پرداخت درآمدهاي بيشتر و ماليات اندك دارد) ضربه اصلي به
خواهند از اين قانون بهره برند.

شده بودند ،به يكباره فرو ريختند .مهمترين معضل قانون نيروهايي ميخورد كه مي
كار فعلي در ابهام بردن اين آگاهي مهم در نيروهاي كار
آنها به سرعت احساس امنيت پايدار حضور در
است كه ،افزايش بيرويه مزد و حضور غير ضروري سازمانهاي كار را از دست ميدهند و به همين دليل نيز
نيروهاي كار در يك صنعت ،نه تنها به نفع آنها نيست بلكه بهرهوري كارشان با سرعت زياد كاهش بيشتر پيدا ميكند
حتي وضعيت زندگي آنها را دچار بحرانهاي جدي ميكند( .انقطاع كامل جريان انتقال تجربيات در محيط كار) در

با موضوع مهندسی صنایع و
کارآفرینی برگزار میشود

سی و ششمین
گردهمایی انجمن
مهندسی صنایع ایران
درخواست معرفي نيروهاي
متخصص در زمينه مهندسي صنايع
شرکت پيشگام فراسامانه به منظور تکميل و تامين کادر
تخصصي خود به يک نفر مهندس صنايع ترجيح ًا گرايش
برنامهريزي و تحليل سيستمها داراي مدرک تحصيلي
ارشد يا باالتر فارغالتحصيل از دانشگاههاي
کارشناسي 
معتبر ،آشنا به زبان انگليسي و نرمافزارهاي تخصصي،
همچنين يک نفر فارغالتحصيل کارشناسيارشد مديريت
يا باالتر( کليه گرايشها) مسلط به کامپيوتر و آشنا به زبان
نيازمند است .جهت کسب اطالعات بیشتر با

انگليسي
شماره تلفنهای  77885677و  77295988آقای امیر
خطیبی تماس حاصل فرمایید.

سی و ششمین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع 26
اردیبهشت ماه با موضوع مهندسی صنایع و کارآفرینی
برگزار میشود.
این گردهمایی با همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و
در این دانشگاه برپا خواهد شد .هدف اصلی این گرهمایی
ایجاد ارتباط اعضای

تبادل نظر ،افزایش میزان اطالعات و
انجمن با کارشناسان حوزه کارآفرینی است.
سخنرانان گردهمایی دکتر طالبی ،عضو هیئت علمی
دانشگاه تهران و عضو کمیته کارآفرینی این دانشگاه و نیز
مهندس سلجوقی ،مدیر کل هدایت و حمایت کارآفرینان
و فارغ التحصیالن زن وزات کار و امور اجتماعی هستند.
همچنین در این گردهمایی اعضای هیئت مدیره انجمن

نتيجه با كاهش بهرهوري تعادل ميان عرضه و تقاضا به نفع
تقاضا برهم ميخورد .ضمن آنكه دولت نيز مداوم با چاپ
يد كننده ميگذارد.
كردن اسكناس بر اين روند اثر تشد 
بدين ترتيب با افزايش قيمتها ،افت انگيزه حضور بهرهور
در محيط كار ،گرايش سرمايه به گريز از حضور در صنعت
مولد ارزش افزوده روبرو ميشويم كه همگي
و سازمانهاي 
ضد توسعهاند.
خيزشهايي ضد كارگري و 
ما نميدانيم آناني كه چنين قوانيني را تصويب كردند
به عواقبي اين چنين آگاه بودند يا خير .اما اين را ميدانيم
تصور غلط آنها از وظايف اجتماعي و سياسي در صنعت
يكي از داليل مهم براي اتخاذ چنين تصميمي بوده است.
هميشه تعادلي مهم ميان انگيزه حضور سرمايه در محيط
كار(سود) ،مزد و بهرهوري وجود دارد .هرگونه فقدان
تعادلي ميان اين سه ميتواند منجر به بروز بحران در فضاي
صنعت شود.
كاهش بهرهوري به فقر نيروي كار و افزايش مزد در
شرايطي كه ارزش در جريان توليد افزايش نيافته ،منجر به
گريز سرمايه از حوزه صنعت و كار ميشود .ضمن آنكه
فشار به صنعت براي حفظ فيزيكي نيروهاي كار خود نيز
همين نتيجه را در پي دارد...
اكنون اين پرسشمطرح ميشود كه راه حل چيست؟
رسد تنها راه ،كوشش براي تحقق همان روندهاي
بنظر مي 
اصالح و تحول در بهرهوري كار است .چرا كه اين
خود به خود منجر به افزايش خدمات
روندهاي اصالحي ،
و اشتغال به همراه ظهور سرمايههاي بيشتر در حيطه توسعه
خواهد شد.
هرگونه نفوذ فيزيكي -قانوني به اين حوزه ،آن هم
تواند به ضرر و
به ويژه بدون پشتوانه روند فوق تنها مي 
خسران بيشتر به نيروهاي كاري منجر شود كه اين قوانين
مدعي حمايت از آنها ميباشند.از طرفي افت حيرتانگيز
جريان تشكيل سرمايه در صنعت ،به همراه مهاجرت آنها
خود نشان از ظهور اين
به حوزههاي بيرون از اين قانون 
بحران در فضاي كار كشور دارد.
محسن قانع بصیری
مجله مديريت /شماره  /111-112سال 85
مهندسی صنایع ایران و رییس و تنی چند از مسئوالن و
استادان دانشگاه علم و فرهنگ حضور خواهند داشت.
همچنین در این جلسه رابط نمونه انجمن در دانشگاهها
انتخاب و به وی به پاس تالش در جهت پیشبرد اهداف
انجمن در دانشگاه تقدیر و تشکر می گردد.
حق شرکت در گردهمایی مبلغ  3000تومان است که
حضور در گردهمایی برای اعضای انجمن و دانشجویان
دانشگاه علم و فرهنگ رایگان است .با این حال تمامی
شرکت کنندگان تا دو روز قبل از گردهمایی بای د نسبت
به ثبت نام خود اقدام و با شماره تلفن  88242588انجمن
مهندسی صنایع ایران تماس بگیرند.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن مهندسي صنايع ايران
بدينوسيله از كليه اعضاي پيوسته موسسه انجمن
مهندسي صنايع ايران ثبت شده به شماره  12008دعوت
به عمل ميآي د تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه
موسسه كه با دستور جلسه زير در ساعت 17:00روز
چهارشنبه مورخ 1386/04/20در تهران ،بزرگراه چمران،
خيابان ولنجك ،سالن سران اجالس اسالمي تشكيل
ميگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1استماع گزارش هييت مديره و بازرس قانوني
انجمن.

 -2بررسي و تصويب ترازنامه و صورت سود و
زيان عملكرد سال مالي منتهي به .85/06/31
 -3انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هييت
مديره.
 -4انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل.
 -5تصمیمگیری در مورد برگزاري انتخابات مجمع
بصورت الكترونيكي.
 -6ساير مواردي كه در صالحيت مجمع ميباشد.
هييت مديره موسسه انجمن مهندسي صنايع ايران
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شر

تعریف شناسی

مهندسی صنایع

نخستين گامها در شناخت پديدهها  ،با تعريف نمودن
آنان آغاز ميگردد .تعريفشناسي ،اشرافي نسبت به موضوع
هد تا با ذهني روشنتر به
نهد و ياريمان ميد 
در اختيارمان مي 
جستجو و پژوهش در محتواي آن ادامه دهيم.
در تعريفشناسي مهندسي صنايع كه مشتمل بر گامهاي
اول تا سوم خواهد بود ،ابتدا به تعريف مهندسي خواهيم
پرداخت و سپس مهندسي صنايع را تعريف نموده و آنگاه
اين تعريف را به تفسير خواهيم نشست .
در پايان گام سوم  ،توانايي اين را خواهيم داشت كه
با بياني روشن و صريح  ،تعريفي كوتاه اما مبين و مفهوم
از مهندسي صنايع ارائه دهيم تا آغازي باشد بر پژوهش در
حيطه دانش مهندسي صنايع .

گام دوم
مهندسی صنايع را چگونه تعريف
کنیم؟
در گام اول نگاه روشنی به مفهوم
مهندسی حاصل کرديم ؛ اينک به مهندسي
صنايع باز میگرديم و میخواهيم در دومين
گام تعريفی از مهندسی صنايع ياد گيريم .
بیشک موفقيت در هر شغلی مستلزم اشراف
باشد و يکی از نکات
کلی بر جوانب آن می 
مهم در اين مبحث  ،دانستن تعريف منطقی
و صحيحی از شغل میباشد .نگارنده بر اين
عقيده است که وظايف مهندس صنايع تا
اندازهای شيرين و پرهيجان میباشد که شايد
باشد از آن به عنوان يک سرگرمی
جای اين 
فرحبخش و ليك در عينحال جدی و
پراهميت ياد نمود ؛ و اما مهندسی صنايع
چيست ؟
انجمن مهندسی صنايع آمريکا ،تعريف
ذيل را بيان کردهاست:
مهندسی صنايع رشتهايست که با طراحی  ،پياده سازی
بهبود سيستمهای يکپارچه ای از انسان (،)human

و
مواد ( ،)materialاطالعات (،)information
تجهيزات ( )instrumentو انرژی ( )energyمرتبط
میباشد .اين رشته بر پايه دانش تخصصی در علوم رياضی،
طبيعی ،اجتماعی و نيز قوانين و روشهای تجزيه و تحليل
مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنها به ارزيابی
نتايج حاصل از سيستمهای يکپارچه بپردازد.
در گام آتي اين تعريف را با يكديگر به تفسير خواهيم
نشست ...

گام اول
مهندسی ( )engineeringبه چه معناست ؟
تاکنون بارها و بارها اين واژه را در كاربردهاي عاميانه
و تخصصي شنيدهايم ؛ پرسش اينجاست كه آيا اگر از ما
بخواهند اين کلمه را به تعريف آوريم قادر به بيان روان
آن هستيم ؟
گام اول ما در يادگيری مهندسی صنايع ،آموزش معنای
دقيقی برای مهندسی است  .مجمع اعتباری مهندسی و
تکنولوژی (the Accrediation Board for
)Engineering and Technology
که يکی از وظايف آن تعريف و يکسانسازی واژههای
مهندسيست  ،مهندسی را به صورت زير تعريف میکند :
مهندسی ،مجموعه مهارتهايی است که با استفاده از
معلومات رياضی و علوم طبيعی و در اثر مطالعه ،تمرين
و تکرار حاصل شدهاند و ما را به راههای بهرهگيری
مواد اوليه و منابع طبيعی در جهت منافع
اقتصادیتر از 
انسانيمان رهنمون میکنند .
حال درک روشنی از واژه پر استفاده مهندسی پيدا
کردهايم؛ مشاهده مينماييم که حيطه وسيعی در اين

تعريف جای میگيرند و به طور کلی میتوان گفت که
هدف غايی همه آنها کمک به زندگی بهتر و راحتتر
برای مجموعه انسانهاست  .اين هدف را از خاطر نبريم ...

گام سوم
تعريف مهندسی صنايع را چگونه تفسير کنيم؟
در گام پيشين تعريف انجمن مهندسی صنايع آمريکا را
خوانديم ؛ اگر با دقت آن را مروری ديگر کنيم به واژهاي
ي خواهيم رسيد  :سيستم ! الزم است در اين لغت به
کليد 
خوبي خوب تامل گردد که تمامی تالش مهندسين صنايع بر
نترسيد ! به هيچ وجه با مفهوم

روی سيستم پياده میشود .
ناآشنايي روبرو نيستيم  .سيستم به هر مجموعهای از اجزا
اطالق میشود که برای حصول هدفی با يکديگر در ارتباط
يد و ذهن
موثرند  .حال در ذهن خود به دنبال نمونه بگرد 
خود را وادار به پويايی نماييد ! نمونهاي میآوريم  :خانواده

! به همين سادگی ! اما توجه داشته باشيد که سيستمهايی
که ما با آنها در محيط کاری سروکار خواهيم داشت لزوما
نيستند ؛ آنها گروهی از انسانها  ،دستهای

به همين سادگی
از مواد  ،حجم باالی اطالعات و مواردی اين چنينی را دربر
خواهند گرفت؛ میبينیم که گستره وسيعي است آنچه يک
بود و به همين دليل
مهندس صنايع با آنها همسايه خواهد 
بايد برای تمامی آنها دارای حداقل اطالعات الزم باشد .

هدف يک مهندس صنايع بهبود کارايي سيستم به جهت
بهبود در سيستم

نيل به اهداف کل مجموعه است و ايجاد
مورد همه آنهاست  .گمان دارد كه
نيازمند بمباران فکری در 

نمود ؟! نگاهی
بايد آغاز 
بهبود را از چه جايی 

دگرگونی و
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قسمت اول

به اطراف بياندازيد  ،از چيزهايی آغاز کنيد که نزديکترند ؛
خود شما
حال سوالي از شما میپرسيم  :چه چيز به شما از 
نزديکتر است ؟! پس :
نخواهد برد ؛

مغرور نباشيد ؛ کسی شما را زير سوال
بهبود را بايد از خود شروع کنيد ...
تاريخشناسي مهندسي صنايع
گاهي ،يافتههايي در گذر زمان به دست فراموشي سپرده
شوند كه ميتوانند در روزگار كنوني سازندهترين درسها
مي 
را با خود به همراه داشته باشند ؛ افزون بر اين  ،مروري بر
تاريخ دانش همواره افزايش آگاهي را با خود به همراه داشته
است و ياريگر بزرگي در تكامل روند علوم بوده است .
از اين رو در اين بخش به تاريخشناسي مهندسي صنايع از
دوران دور تا به امروز خواهيم پرداخت تا بدانيم در فرايند
شكلگيري مهندسي صنايع به صورتي كه اينك ميشناسيم،
اند و حوزههاي
چه كساني و با چگونه تالشهايي سهم داشته 
گوناگون اين دانش ،چگونه سير تكاملي خود تا به امروز را
ياد نبريم كه:
پيمودهاند .از 
تاريخ بزرگترين معلم انسانهاست
گام چهارم
تاريخچه مهندسی صنايع به چه زمانی باز میگردد ؟
اهرام ثالثه را حتما تاکنون بارها و بارها ديدهايد و
بیشک میدانيد که يکی از عجايب هفتگانه جهان به شمار
میآيند  .آيا به دليل اين انتخاب انديشيدهايد ؟! آيا میدانيد
که مهندسی پيچيده و انديشمندانهای که در ساخت آنها
به کار رفته ،اهرام ثالثه را به يکی از معظمترين آثار تمدن
ايد ؛
بشری تبديل ساخته است ؟! درست حدس زده 
نخستين گامهای ملموس مهندسی را می توان در ساخت
اهرام مصر ديد که تاريخ آنها به قرنها پيش از ميالد مسيح
باز میگردد .
مهندسين بينالنهرين (سرزمين مابين دجله و فرات
در عراق کنونی) نيز پی برده بودند که برای ساخت
بايد زمين را گود کنند و بدين ترتيب
ساختمانهای عمومی 
آغازين کاربردهای بيل در کندن زمين مرسوم شد .
از سوی ديگر  ،مهندسين يونانی نيز نقش بسيار زيادی
در امر مهندسی و بويژه در ساختمان سازی و مکانيک
داشتهاند ...
گرچه در اين سوابق  ،پيشينه بارزی از مهندسی صنايع
به چشم نمیخورد  ،اما کاربرد مهندسی صنايع در آنها
نهفته و به سزاست ؛ در آن زمان هنوز تعريفی از مهندسی
وجود نداشته اما دستاندرکاران

صنايع و حتی مهندسی
انند نخستين فعاليتهای مهندسی را
باستانی ما بیآنکه بد 
اند و هدف ما از بيان چنين مواردی نيز
پايهريزی میکرده 
همين بوده تا دانسته شود کوششهايی که ماهيت مهندسی
ارند و آغازشان صرفا به
داشتهاند ريشه در اعماق تاريخ د 
يک يا چندين قرن اخير باز نمیگردد .پس از بيان اين
مقدمات گمان میکنيد اغراق می شود اگر ادعا کنيم  :انسان
از بدو خلقت مهندس آفريده شدهاست ؟!
با همه اينها طليعه پيشرفت چشمگير در علوم مهندسی
به اواخر قرن هيجدهم ميالدی باز میگردد :انقالب
صنعتی!
در گامهاي آتي و پس از تبيين مفهوم كار به تشريح
ادامه دارد..
اين پديده خواهيم پرداخت.

انجمن مهندسی صنایع ایران با همکاری دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می کند

دسی صنایع
پنجمین کنفرانس بین المللی مهن 
مهندسی صنایع ،مدیریت دانایی و توسعه انسانی
 20و  21تیرماه  -1386تهران

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مقدمه
تابستان سال  1386تهران
شاهد برگزارى پنجمين کنفرانس

بينالمللى مهندسى صنايع ،توسط
انجمن مهندسى صنايع ايران
و دانشگاه علم و صنعت ايران
خواهد بود .اين کنفرانس که
خود در کشور و سطح
در نوع 
منطقه منحصر بفرد مىباشد ،به
خوبی توانسته جای خود را در
صحنه علمی کشور تثبیت کرده و
راهگشای اساتید ،محققین ،اندیش
مندان ،دانشگاهیان و اهل صنعت
در دستیابی به جدیدترین حوزه
ها و کاربردهای مرتبط با رشته
مهندسی صنایع باشد.
بديهى است که اين مهم در
سايه تالش و همت جامعه بزرگ
مهندسى صنايع کشور حاصل شد
ه است و قصد بر اين است تا با
حفظ دستاوردهاى قبلى ،افقهائى
جديد از تازههاى علمى و کاربر
دهاى نوين علوم مهندسى صنايع
در پيش چشم محققين ارجمند

گشوده شود.
بر اين اساس و با توجه به روند گسترش علم در
حوزه دانش مهندسى صنايع در سطح بينالمللى ،دو
رويکرد نوين و تاثيرگذار کنونى يعنى مديريت دانائى
و توسعه انسانى به عنوان شعار و رويکرد اصلى پنجمين
کنفرانس در نظر گرفته شده است تا در کنار ساير مباحث
مهم در اين حوزه ،توجه انديشمندان گرامى را بيش از
پيش به اهميت روزافزون سرمايههاى معنوى در سازمان و
لزوم توسعه آنها براى دستيابى به اعتالى سازمانى معطوف
نمايد.
اميدواريم با مشارکت گسترده محققين و متخصصين
گرانقدر ،اين واقعه مهم علمى کشور که اين بار توسط
دانشگاه علم و صنعت ايران رقم زده مىشود ،بتواند
همچون چهار دوره قبلى حداکثر بهرهگيرى علمى را براى
رشد را
مخاطبان به ارمغان آورده و تداوم اين راه رو به 
سبب شود.
اهداف کنفرانس
 تداوم ،تقويت و تشويق روحيه پژوهش در مياندانشگاهيان و فارغالتحصيالن رشته مهندسي صنايع
 تبادل دستاوردهاي جديد در رشته مهندسي صنايعميان متخصصان و انديشمندان داخلي و خارجي
 ايجاد بستر مناسب براي بهرهمندي از تجاربكاربردي و حرفه اي رشته مهندسي صنايع در داخل و
خارج از كشور
شورای سیاست گذاری کنفرانس
این شورا مرکب از سه نفر به نمایندگی از انجمن
مهندسی صنایع و دو نفر به نمایندگی از مجری کنفرانس
مسئول تعیین سیاست های کلی برگزاری کنفرانس

مهندسی صنایع می باشند .اعضای این شورا عبارتند از:
 -1دکتر محمدرضا اکبری جوکار  -2دکتر بهران
جلوداری ممقانی  -3دکتر میربهادرقلی آریانژاد  -4دکتر
سعید جبل عاملی  -5دکتر سیامک نوری
سازمان كنفرانس
سعيد جبل عاملي(عضو

 دبير کنفرانس :دکتر محمدهيات علمي دانشگاه علموصنعت ايران)
سيد عليرضا مير محمد
 دبير اجرائى کنفراس :دکتر صادقي(عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين (ع) )
آريانژاد (عضو

 دبير کميته علمي :دکتر ميربهادرقلىهيات علمى دانشگاه علم و صنعت ايران)
 دبير کميته صنعت :مهندس رستميان (عضو هياتمديره انجمن مهندسي صنايع)
محورهای کنفرانس
تحقيق در عمليات
 برنامه ريزي رياضيچند معياره
 تصميم گيري  شبيه سازي الگوريتم هاي متاهيورستيك پيامدهاي تصادفي تئوري آشوبمديريت زنجيره تامين
 مديريت تامين كنندگان مديريت ارتباط بامشتري مديريت لجستيك مديريت اطالعات در زنجيره تامينمديريت توليد
رويكرد صادرات

 توليد در كالس جهاني باتوليد ناب و چابک

 مدلهاي برنامه ريزي توليد و عمليات مديريت نگهداري و تعميراتمديريت پروژه
 امکان سنجي مدلهاي بلوغ پروژه مديريت ارزش مديريت ريسك مديريت ،هزينه ،كيفيت  ،زمان ،منابع و ...پروژهمديريت فناوري
 برنامه ريزي و بومي سازي فناوري ارزيابي فناوري رقابت پذيري سازمان ها مدلهاي انتقال فناوريفناوري اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي
 كسب و كار الكترونيكي مديريت دانش برنامهريزي و مديريت سيستمهاي اطالعاتي اقتصاد ديجيتالسيستمها و روشهاي هوشمند
 سيستم هاي خبره شبكه هاي عصبي -هوش مصنوعي

 سيستم هاي فازي داده كاويسيستم هاي توليدي و فناوري
پيشرفته
 سيستم هاي ساخت سلولي سيستم هاي توليد انعطاف پذير سيستم ذخيره سازي و بازيابياتوماتيک
 فناوري نانومديريت كيفيت
 مديريت کيفيت فراگير مديريت فرآيندها مديريت فرآيندها با رويكرد آماري مدلهاي تعالي سازمانيمديريت سازمان و منابع انساني
 مديريت استراتژيك مديريت منابع انساني سيستم هاي اندازه گيري و ارتقاءبهرهوري
 خالقيت ،نوآوري و كارآفرينيساير محورها:
شامل كليه مباحث مرتبط با مهندسي
صنايع

دانشگاه الزهرا(س)

برنامههای کنفرانس
 ارائه مقاالت برگزيده بصورت شفاهي و پوستري فراهمسازي امكان پذيرش مقاالت برگزيده نهائيدر مجالت علمي پژوهشي معتبر
اساتيد ميهمان از دانشگاههاي داخلي و

 سخنرانيخارجي
 ارائه تجربهها و دستاوردهاي علمي و تحقيقاتيسازمانهاي موفق
 نشستهاي متعدد علمي و صنعتي در طول كنفرانس انتشار ويژهنامه ،مجموعه مقاالت و لوح فشردهكنفرانس
 برگزاري كارگاه و سمينارهاي آموزشي جنبي قبلو در طي كنفرانس
 اعطاي گواهينامه حضور در كنفرانس (براي شركتكنندگان حاضر در حداقل  2/3جلسات كنفرانس)
 برگزاري پيشكنفرانسهاي علمي برگزاري نمايشگاه كتاب و نرمافزار برگزاري نمايشگاه تخصصيدبیرخانه کنفرانس :تهران ،نارمک ،دانشگاه علم
و صنعت ایران ،دانشکده مهندسی صنایع ،طبقه سوم،
دبیرخانه پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
تلفن88090315-77208128 :
تلفکس021-77240485 :
www.iriiec.com
Email: info@iriiec.com
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انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار میکند:

اولین سمینار انتقال تجربههای مدیران کیفیت و تعالی سازمانی  23و  24خردادماه 1385

Seminar of Transferring Quality and Excellence Managers> Experiences

اولین سمینار انتقال تجربههای مدیران کیفیت و تعالی سازمانی به
همت انجمن مهندسی صنایع ایران ،در خرداد ماه سال  86و با هدف
ایجاد فضای بهینهکاوی در ایران برگزار میشود.
انتقال تجربهها و برنامههای اثربخشی سازمانی در زمینههای آهن
و فوالد ،برق و نیرو (تولید ،توزیع ،سازندگان و  ،)...خدمات عمومی،
دانشگاه الزهرا (س) خودروسازی ،نفت ،گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مرتبط
مورد بحث در این سمینار است .محورها و

از زمینههای تخصصی
زیرمجموعههای تدوین مقاله و تجربهها به شرح زیر میباشد:
 -1رهبری
 انتخاب سبک رهبری به همراه تجربههای موفق کسب شده درسازمان
 روش سازمان جهت اولویتبندی پروژههای بهبود و مزایایاستفاده از آن  -تقدیرهای صورت گرفته از مشتریان ،شرکاء و مزایای
آن برای سازمان
 روش ارتباطات برقرار شده بین رهبران و کارکنان سازمان ومزایای آن
 مدیریت یک نمونه از تغییرات و اندازهگیری اثربخشی آن -حمایت از تغییر در سازمان و اثربخشی آن
 -2استراتژیها
 روشهای شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژیها مانند :نیازهایذینفعان ،تجزیه و تحلیلهای سازمانی و نحوه استفاده در سازمان
 روش سازمان برای تبدیل شدن به سازمان استراتژی محور وموفقیتهای حاصله
 اجرای استراتژیها از طریق فرآیندهای کلیدی اجرای موفق  BSCو اثربخشی آن در سازمان -3کارکنان
دانشکده فنی
دانشگاه تهران
 شیوههای نظرسنجی کارکنان که مور د استفاده قرار گرفته و نحوهپاسخدهی سازمان به آن
 شیوههای استفاده شده جهت تعیین شرایط احراز شغل و چگونگی ارزیابی افرادجهت استخدام /شغل
 شیوههای استفاده شده جهت نیازسنجی /برنامهریزی /اجرا /ارزیابی آموزش ومزایای استفاده از آن برای سازمان
 شیوههای تمرین کارهای گروهی سازمان سیستمهای مشارکت بکار گرفته شده در سازمان و اثربخشی آن سیستمهای تقدیر و پاداشدهی به پرسنل به همراه اهداف و اثربخشی آن -4مشارکتهای برون سازمانی
 سیستمهای بکار گرفته شده جهت ارزیابی و مدیریت زنجیره تأمین و اثربخشیآن برای سازمان
 -5مدیریت منابع
 روشهای بهکار گرفته شده جهت تخصیص منابع مالی در راستای استراتژیهاو اثربخشی آن
 روشهای بهکار گرفته شده جهت نگهداری تجهیزات سازمان به همراه اثربخشیآنها
 روشهای بهکار گرفته شده جهت مدیریت موجودی کاال با هدف حداقلسازیهزینههای موجودی
 روشهای بهکار گرفته شده جهت مدیریت فناوری به ویژه چگونگی شناساییفناوریهای جدید
 چگونگی مدیریت اطالعات و دانش در سازمان به همراه اثربخشی آنها -6فرآیندها
 سیستمهای مدیریتی موفق به ویژه سیستمهای مدیریت کیفیت /زیستمحیطی/ایمنی و علل موفقیت و اثربخشی آنها
 -7روابط با مشتریان
انواع روشهای ارتباط با مشتری و موفقیتهای کسب شده.
 -8بهینهکاوی ()Benchmarking
تجربهها /شیوههای به دست آوردن اطالعات در سازمانها و نحوه بهینهکاوی
( )Benchmarkingو اثربخشی آن.
نحوه حضور و ارائه مقاله /تجربه
خود را
اشخاص معرفی شده از طرف سازمانها و اشخاص مستقل میتوانند مقاالت 
برای شرکت در سمینار به دفتر آموزش انجمن ارسال کنند .مقالهها یا تجربهها میبایست
حداکثر در  2صفحه  A4با فونت  14نازنین در محیطه  2000 wordیا word XP
در ساختار زیر تهیه شود:
صفحه اول:
الف -در ابتدا مشخصات تهیهکننده به شرح ستون روبرو آورده شود:
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 -1نام سازمان
 -2نام تهیهکننده مقاله/تجربه به همراه سمت و مدت همکاری آنان
با سازمان
 -3تاریخ و محل تولد
 -4آخرین مدرک تحصیلی و نام دانشگاه  /مؤسسه
ب -زمینه تخصصی چکیده مقاله /تجربه (آهن و فوالد ،برق و
نیرو ،خدمات عمومی ،خودروسازی ،نفت و گاز و پتروشیمی ،صنایع
و خدمات مرتبط)
ه)
شد
ذکر
شرح
(به
انتخابی
زیرمجموعه
ج -محور و
دانشگاه خواجه نصیر
به عنوان مثال :محور رهبری ،انتخاب سبک رهبری
د -موضوع و متن چکیده مقاله /تجربه
صفحه دوم:
نیمه نخست صفحه ادامه متن چکیده مقاله /تجربه

در نیمه دوم تأثیر
موارد ذکر شده به صورت کمی و یا توضیحات دانشگاه صنعتی شریف
کتبی ذکر میشود.
ارایهدهنده مقاالت یا تجربهها میبایست چکیده مقاله خود را از
طریق صندوق الکترونیکی SEFQM@iiie.irبه واحد آموزش انجمن
ارسال کنید و یا متن کاغذی و  CDفایل آن را به تهران ،صندوق پستی
 14465-435ارسال 
کنند و یا حضورا ً بسته را به آدرس تهران ،خیابان دانشگاه صنعتی اصفهان
حد فاصل خیابان استادنجاتاللهی ،شماره  ،880طبقه سوم ،دفتر
انقالب ،
آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران تحویل دهند .الزم به ذکر است
مهلت ارسال مقالهها و یا تجربیات تا  15اردیبهشت  86است .در روزهای
برگزاری سمینار در خرداد ماه  ،86از ارسالکنندگان مقالهها و تجربههای
برتر تقدیر ویژه به عمل خواهد آمد.

حامیان سمینار

الف – حامیان علمی
دانشگاهها و مؤسسات معتبر علمی – آموزشی میتوانند به عنوان حامی علمی در
سمینار شرکت نمایند .پس از دریافت درخواست این مؤسسات و بررسی و تأیید اعتبار
آن توسط کمیته علمی از نام یا لگوی آنان در بروشورها و تبلیغات سمینار استفاده
خواهد شد.
ب – حامیان سرآمد
شرکتها و سازمانها که با پرداخت حداقل مبلغ  10/000/000ریال از برگزاری
سمینار حمایت نمایند به عنوان حامی مالی سرآمد در سمینار معرفی میگردند.
مزایای حمایت سرآمد:
نام و لگوی حامیان سرآمد به ترتیب میزان حمایت مالی آنان در بروشورها و تبلیغات
سمینار قرار میگیرد.
در اختتامیه سمینار طی مراسم ویژهای با اهدای لوح سپاس از کلیه حامیان سرآمد
تقدیر به عمل میآید .در صورت تمایل تبلیغات حامیان سرآمد در سالن برگزاری نصب
و یا بین شرکتکنندگان توزیع میگردد.
ج – حامیان مالی (معمولی)
شرکتها و سازمانها که با پرداخت  5/000/000تا حداکثر  10/000/000ریال از
برگزاری سمینار حمایت نمایند به عنوان حامی مالی در سمینار معرفی میگردند.
مزایای حمایت مالی :نام حامیان مالی به ترتیب میزان مبلغ پرداختی در بروشورها و
تبلیغات سمینار قرار میگیرد.
حضور رایگان مدیران ،کارشناسان و کارکنان حامی مالی در سمینار با توجه به میزان
حمایت مالی (حداکثر  7نفر) .در صورت تمایل به شرکت تعداد بیشتری از کارکنان
حامی مالی در سمینار ،افراد معرفی شده از تخفیف برخوردار میگردند.
در پایان سمینار با اهدای لوح از کلیه حامیان مالی در سمینار تقدیر به عمل میآید.
عالقهمندان میتوانند با مشخص کردن نحوه یا میزان حمایت ،مدارک و درخواست خود
را به نمابر  )021( 88242588یا صندوق الکترونیکی  sponsors@iiie.irارسال
نمایند.
نحوه ثبت نام:
با توجه به جدول زمانی زیر مبلغ مربوطه را به شماره حساب  0143369919بانک
تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسی صنایع ایران واریز و فیش
باشد به شماره 66742035
آن را به صورتی که اسم شما کامال خوانا روی آن درج شده 
( )021فکس نمایید.
فروردين 1386

ارديبهشت 1386

تا10خرداد 1386

آزاد

 850،000ريال

 900،000ريال

 1،000،000ريال

دانشجويان(ظرفيت محدود)

 500،000ريال

 600،000ريال

 700،000ريال

ثبتنام بيش از 5نفر

 700،000ريال

 800،000ريال

 950،000ريال

تقویم دوره های عمومی فصل بهار انجمن مهندسی صنایع ایران
ردیف

نام دوره آموزشی

1

نرمافزار )*( Primavera

3

نرمافزار )*( MSP

2

نرمافزار )*( Primavera

مدت
دوره
(ساعت)
1/300/000
45

-

700/000

-

هزینهثبتنام
(ریال)

هدف دوره

فروردبن اردیبهشت خرداد
 3و  5شنبه ها

-

آشنايي کامل با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

-

 1تا 3

آشنايي با نرم افزار  MSP2003و كاربرد آن در مديريت پروژه

آشنايي مقدماتی با نرم افزار  Primaveraو كاربرد آن در مديريت پروژه

24

700/000

4

آشنايي با شش سيگما

16

650/000

-

5

مبانی ،تشریح الزامات و
مستندسازیISO9001:2000 ،

24

750/000

 27تا 29

-

6

سمينارآشنايي با مدل تعالي
EFQM

4

50/000

30

-

-

7

تشریح معیارهای مدل سرآمدی
EFQM

16

650/000

-

 5و6

-

8

تربيت ارزياب EFQM

خود ارزيابي بر اساس مدل تعالي
EFQM

16

650/000

-

 19و 20

-

آشنايي با تاريخچه و تشريح معيارهاي مدل تعالي سازماني  ،EFQMاصول هشتگانه تعالي سازماني وجوايز
کيفيت در ايران
تربيت ارزياب براي ارزيابي سازمان براساس منطق  RADARبه عنوان يکي از اعضاء تيم ارزيابي

16

650/000

 25و 26

-

 9و 10

آشنايي با روشها و اصول خود ارزيابي سازمان براساس پرسشنامه ،کارگاهي و پروفرما و روشهاي تلفيقي

تدوين اظهارنامه بر اسا س مدل
تعالي EFQM

8

320/000

-

-

19

آشنايي با ساختاربندي تيمها ،جمعآوري اطالعات توانمندسازها و نتايج و چگونگي تهيه اظهارنامه بر اساس
مدل EFQM

16

650/000

-

-

6و7

آشنايي با مديريت استراتژيک وجايگاه آن در سازمان و معرفي مراحل اصلي مديريت استراتژيک

16

650/000

-

-

13

مباني ،تشريح الزامات و
مستند سازي ISO/TS
16949:2002

 20و
21

حوه بكارگيري كارت امتياز متوازن بمنظور ايجاد يك سيستم همگن اندازهگيري عملكرد سازمان

24

750/000

-

 23تا 25

-

14

مميزي داخلي سيستم مديريت
کيفيت براساسISO19011

24

750/000

-

-

 1تا 3

آشنايي با تکنيک هاي مميزي داخلي درسيستم مديريت کيفيت و نحوه انجام مميزي در سازمان

15

مباني ،تشريح الزامات،
مستندسازي ومميزي داخلي
OHSAS18001

24

750/000

-

-

 22تا
24

آشنايي با مباني ،تشريح الزامات استاندارد ونحوه مستندسازي ومميزي داخلي استاندارد مديريت ايمني و
بهداشت حرفه اي و مميزي داخلي آن ،معرفي ابزارهاي ارزيابي ريسك ،مراحل استقرار اين سيستم

16

مباني ،تشريح الزامات و
مستندسازي
ISO 14001:2004

24

750/000

-

-

 19تا
21

آشنايي با مباني ،تشريح الزامات استاندارد و نحوه مستندسازي سيست م مديريت زيست محيطي و مراحل
استقرار اين سيستم

17

مهندسی ارزش VE

16

650/000

-

 12و 13

-

آشنايي با تاریخچه و مفاهیم پایه ای مهندسی ارزش ،تشریح مراحل اجرایی ،معرفی روش های مورد استفاده
در تحلیل و ارتقای ارزش

9
10
11

مديريت و برنامه ريزي
استراتژيك

 12كارت امتيازدهي متوازن ()BSC

24

30-28

-

-

 26و 27

-

رویکرد فرایندگرایی ،تشریح الزامات استاندارد

آشنایی با مبانی و واژگان استاندارد ،ISO9001:2000
 ،ISO9001:2000نحوه مستند سازی سیستم مدیریت کیفیت
آشنايي با تاريخچه و معيارهاي مدل تعالي سازماني EFQM

آشنايي کلي و کاربردي با متدولوژي شش سيگما و نحوه استفاده از آن در سازمان با هدف صرفه جويي مالي
و افزايش راندمان

رويکرد فرآيندگرايي ،تشريح

آشنايي با مباني و واژگان استاندارد مشخصات فني،16949:2002 ISO/TS
الزامات استاندارد  ISO/TSونحوه مستندسازي استاندارد فني ،معرفي الزامات خودروسازان و ابزارهاي
كيفيت و مراحل استقرار استاندارد مشخصات فني

رصد  ،متقاضيان بیش از سه دوره 10درصد
تخفيفات :اعضاء انجمن 15درصد ،دانشجويي10د 
			
شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و صدور گواهينامه مي باشد.
رصد تخفیف مشخص شده است و و تخفیف دیگری را شامل نمی گردد.
مبلغ دوره های آموزشی ردیف  1و  2و  3با  40د 
شود و محل برگزاري دوره متعاقبا اعالم ميگردد.
دورههاي فوق در شهر تهران برگزار مي 
توانند از كليه دوره هاي عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.

افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند بعنوان دانش پژوه انتخاب شده و مي
متقاضيان دوره هاي آموزشي (دوره هاي داخل ليست انجمن و خارج از ليست)مشخصات خود را جهت پيش ثبت نام به واحد آموزش اعالم نمايند.
واحد آموزش تماس گيرند.

متقاضياني كه تمايل به شركت در دوره هاي آموزشي انجمن در روز جمعه دارند ،جهت پيش ثبت نام با
شرکت کنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران به زبان انگليسي دريافت مي نمايند.
واحد آموزش انجمن  66706051-4:داخلي 256و  257يا  66742035دفتر مرکزي انجمن 88242588 :

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر  :تماس با
مراحل ثبت نام  - :واريز کردن مبلغ شهريه به حساب جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران يا پرداخت
بصورت نقدي  -ارسال فيش واريزي به نمابر شماره  66742035:يا .88242588

برگزاری چهار دوره آموزشی در دانشکده حفاظت و بهداشت کار با همکاری انجمن مهندسی صنایع
دانشکده حفاظت و بهداشت کار 4 ،دور
آموزشی مرتبط با سیستمهای مدیریت کیفیت ،ایمنی
و زیستمحیطی و تور آموزشی سیستم مدیریت
کیفیت را در سال  85با همکاری واحد آموزش
انجمن مهندسی صنایع ایران و رابط دانشکده آقای
علیرضا کاویانی برگزار نمود.
 -1دوره مبانی ،مستندسازی و تشریح الزامات
 OHSAS 18001بهمدت  24ساعت در تاریخ 11
تا  13آذر
 -2دوره مبانی ،تشریح الزامات و مستندسازی
 ISO 9001به مدت  24ساعت در تاریخ  24تا 26
بهمن
 -3دوره ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر

اساس  ISO 19011به مدت  16ساعت در تاریخ  28و
 29بهمن

 -4دوره  HSE-MSبه مدت  24ساعت
در  15تا  17اسفند
همچنین جهت آشنایی عملی
شرکتکنندگان دورههای فوق با مراحل
استقرار سیستم مدیریت کیفیت تور آموزشی
در تاریخ  14اسفند از شرکت سایپا یدک
برگزار گردید.
گفتنی است در پی رضایت دانشجویان
از دورههای ذکر شده و تقاضای آنها ،بسیج
دانشکده در نظر دارد دورههای آموزشی
دیگری از جمله  ISO 9001و HSE-
 MSو  ISO 14001و  EFQMو  ...را با
همکاری انجمن برگزار نماید.
سال هشتم ● شماره  ● 52فروردین و اردیبهشت 1386

11

سایت اینترنتی مجله  JISEراه اندازی شد
سایت اینترنتی مجله علمی پژوهشی مهندسی صنایع و سیستمها
( )jiseراه اندازی شد .این سایت ،در آدرسهای اینترنتی زیر قابل
مشاهده است /www.jise.info :و /www.jise.ir
صفحه اصلی سایت از چند پیوند اصلی تشکیل شده است:
 -1هیئت تحریریه
 -2راهنمای نویسندگان شامل بخشهای سیاستهای تحریریه،
حقوق مولف ،ساختار مقاالت و الگو .که در هر کدام از این بخشها
به این نکات اشاره شده است که مقاالت توسط داوران مطالعه شده و
انتقادات سازنده برای نویسندگان ارسال خواهد شد.
همچنین این تذکر داده شده است که ارسال مقاالت به منزله
این است که مقاله ارسالی تا کنون چاپ نشده مگر در قالب چکیده،
بخشی از سخنرانی و رساله دانشگاهی .ضمنا در این بخش از سایت
مورد نظر برای مقاالت
الگویی با قالب  pdfقرار داده شده که ساختار 
ارسالی را مشخص می کند.
 -3فرم اشتراک
 -4فرم درخواست مقاله
در صفحه اصلی سایت فراخوان مقاله از طرف دکتر حجی
سردبیر مجله قرار داده شده است و در آن به موضوعات زیر به عنوان

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

موضوعات قابل پذیرش از سوی هیئت تحریریه اشاره شده است:
مهندسی صنایع سنتی
عوامل انسانی
	کنترل کیفیت و مدیریت کمیتبرنامه ریزی و مدیریت منابع انسانی
نگهداری و اطمینان
لجستیک و برنامه ریزی زنجیره تامین
...
صفحه اصلی سایت با ظاهر گرافیکی زیبا و به رنگ سبز طراحی
شده و در لگوی آن آرم انجمن مهندسی صنایع ایران و عنوان مجله
 jiseدرج شده است.
گفتنی است فراخوان مقاله شماره اول نشریه در خبرنامه شماره
 50و  51انجمن مهندسی صنایع به چاپ رسیده است و اولین پیش
شماره آن نیز در بهار  86منتشر خواهد شد.
قابل ذکر است که پس از پذیرش هر مقاله از سوی هیئت
تحریریه ،حق مولف آن به مجله منتقل می شود .مقاالت ارسالی باید
حد امکان خالصه و مفید باشند.
به زبان انگلیسی و تا 

ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن برگزار میشود
ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه
صنایع و معادن با محوریت «جهانی شدن
تحقیق و توسعه» تیرماه  85برگزار میشود.
این همایش به همت انجمن تخصصی
مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن و با
همکاری مشترک وزارت صنایع و معادن و
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در سالن
اجالس سران کشورهای اسالمی برپا میشود.
همراه با برگزاری همایش جهانی شدن
تحقیق و توسعه ،نشستهای تخصصی در
گرایشهای مختلف صنعتی از قبیل خودرو،

شیمیایی ،غذایی ،فلزی ،الکترونیک و دارویی
برگزار که در این راستا دستاوردهای برگزیده
جهت ارایه در این نشستها معرفی میشوند.
از دستاوردهای علمی همایش ،معرفی
دستاوردهای برگزیده از طریق ویژهنامه
انگلیسی همایش است .این ویژهنامه برای
پانصد موسسه بینالمللی صنعتی

بیش از
و تحقیقاتی مرتبط در دنیا ارسال میشود.
همچنین این دستاوردها به زبان انگلیسی
بر وبالگ جهانی شدن تحقیق و توسعه
درج میشوند که از این طریق ضمن معرفی

شرکت و فناوری مربوطه در سطح جهان با
دیگر متقاضیان فناوری یک ارتباط دوجانبه
ایجاد میشود.
رییس و دبیر این همایش به ترتیب دکتر
تولید وزارت صنایع و

محسن حاتم ،معاون
حمید طاهباز توکلی ،دبیر انجمن تخصصی

مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن هستند.
عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر
در خصوص نحوه شرکت و ارسال مقاله
توانند با شماره تلفن  88557681-5تماس
می 
بگیرند.

دومین کنفرانس بین المللی
سازمانهای پیشرو و حضور در
فضای تجارت جهانی

عالقهمندان برای کسب اطالعات بیشتر
میتوانند با شمارههای  88242461-2تماس
بگیرند.

چهارمین نمایشگاه بین المللی
فوالد ،متالوژی و ریخته گری

دومین کنفرانس بینالمللی سازمانهای
پیشرو و حضور در فضای تجارت جهانی
اد ماه سال جاری برگزار
را در نیمه دوم خرد 
میشود.
این کنفرانس با حمایت و مشارکت
مرکز ملی مطالعات جهانی شدن نهاد
ریاست جمهوری ،وزارت صنایع و معادن،
دانشگاه ها ،مراکز علمی و پژوهشی
داخلی و خارجی ،انجمن ها شرکت و
سازمانهای پیشرو و برتر برپا میشود.
سال گذشته اولین دورهای کنفرانس با حضور
بیش از هزار نفر از مقامات ،مدیران ،کارشناسان
و مسئوالن بخشهای دولتی و خصوصی ایرانی
و خارجی در خرداد  1385برگزار شد.
امسال نیز در آستانه تحوالت اقتصادی
کشور با توجه به اجرای سیاستهای
اصل  44و با هدف آگاهی دادن مقررات
و تاثیرات جهانی و با اتخاذ تصمیمات
موثر و به هنگام از سوی سیاستگذاران
کشور ،مدیران سازمان ها ،شرکتها ،صنایع
و تمامی دستاندرکاران برای رویارویی
با بازارهای رقابتی آینده برگزار میشود.

واکنش وزارت کار
به آگهی مجمع کانون عالی
کارفرمایی سابق

وزارت کار و امور اجتماعی اعالم کرد که
هرگونه فراخوان تشکیل مجمع از سوی
کانون سابق عالی کارفرمایان غیر قانونی
است.
به گزارش ایلنا ،حوزه اطالع رسانی
وزارت کار و امور اجتماعی به دنبال طرح
پرسش برخی انجمنهای صنفی کارفرمایی
در خصوص درج آگهی تشکیل مجامع کانون
عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی در روزنامه
اطالعات شماره  23850مورخ 85/11/28
اطالعیهای صادر کرد که در آن خطاب به
تمام انجمن های صنفی کارفرمایی آمده است
برگزاری مجامع مزبور با توجه به مغایرت با
مفاد آیین نامه چگونگی تشکیل حدود ،وظایف
اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای
صنفی و کانونهای مربوطه ،موضوع ماده 131
قانون کار جمهوری اسالمی ایران مصوب
هیات وزیران غیر قانونی است.

چهارمین نمایشگاه بینالمللی فوالد،
متالوژی و ریخته گری برگزار می شود .این
نمایشگاه در محل نمایشگاه های بین المللی
اصفهان برپا می شود .شرکت نمایشگاه های
بینالمللی استان اصفهان با در نظر گرفتن
جایگاه این صنعت در استان ،زمینه حضور و
یا بازدید فعال و گسترده واحدهای ذیربط را
از نمایشگاه فراهم آورده است.
عالقه مندان به کسب اطالعات بیشتر
توانند با تلفکس  0311-2601553تماس

می
حاصل نمایند.

سمینار مدیریت زمان در دانشگاه
علم و صنعت بهشر برگزار شد

سمینار مدیریت زمان در مهندسی صنایع
در انجمن علمی دانشگاه علم وصنعت واحد
بهشهر در روزهای پایانی سال گذشته برگزار
شد.
این همایش یک روزه با حضور مهندس
موسی زمانزاده ،از دانشجویان سابق این
دانشگاه و مدیر بخش پژوهش اندیشگاه علم
و صنعت برپا شد .مدت این سمینار هشت
ساعت بود که با استقبال دانشجویان به
خصوص ورودیهای جدید دانشگاه روبرو
شد.

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیر مسئول و سردبیر:
محمدرضا صمدزاده
صفحه آرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق
()021 -88970214-5

www.azarnegar.ir
همکاران این شماره:
سارا اسالمی ،نسترن حمزهزاده،
مهروش ذاکری ،علیرضا سراجیان
و محسن صادقی 
زاده
لیتوگرافی و چاپ:
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آدرس پستی:
تهران /صندوق پستی
14665-435
تلفکس88242588 :
نشانی صندوق پست الکترونیکی:
ienewsletter@iiie.ir
آدرس وب سایت:
www.iiie.ir

