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پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع پس از
تالش ها و حمایت های هیئت مدیره و دانشگاه
ها برگزار شد .کنفرانسی که جامعه مهندسی
صنایع کشور هر سال منتظر برگزاری آن هستن د تا به واسطه
آن با دانش روز مهندسی صنایع آشنا شده و دیداری با
استادان برجسته داخلی و خارجی آن داشته باشند.
پس از چهارمین کنفرانس مهندسی صنایع که آبان
ماه سال  84در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی
برگزار شد ،انجمن مهندسی صنایع ایران به عنوان متولی
این کنفرانس علمی سعی کرد تا مسیر این کنفرانس را در
دورههای بعد به سمتی ببرد که شاهد افزایش سطح علمی
وحضور صاحبنظران و استادان خارجی باشیم .چنانکه پس
از برگزاری چهار دوره از این کنفرانس
انتظار شرکت کنندگان نیز همین بود.
بر این اساس انجمن مهندسی صنایع
ایران با تشکیل شورای سیاستگذاری
کنفرانس پنجم از سال گذشته سعی
در برآوردن نیازهای علمی و پر کردن
خالهای اجرایی این کنفرانس کرد .به
شکلی که تمامی تصمیمگیریها برای
کنفرانس پنجم توسط این شورا گرفته
میشد .در این میان دانشگاه علم و
صنعت نیز به عنوان برگزارکننده دیگر
کنفرانس ،با در دست گرفتن امور کمیته
علمی کنفرانس سعی در برگزاری هرچه
با شکوهتر آن کرد و کارهای اجرایی آن
به گروهی باتجربه سپرده شد.
با حضور دانشگاههای معتبر کشور
بنیه علمی کنفرانس بیشتر ش د و از سوی
دیگر با اضافه شدن چن د شرکت مطرح
به جمع حامیان مالی ،قدرت اجرایی کار
نیز باالتر رفت .انتخاب شعار «مهندسی
صنایع؛ مدیریت دانایی و توسعه انسانی»
به عنوان شعار اصلی کنفرانس و تعیین

بازنگری یک کنفرانس
محورهای تخصصی مانند مدیریت تولید ،مدیریت فناوری،
سیستمها و روشهای هوشمند ،مدیریت سازمان و منابع
انسانی انتظارها را از سطح علمی کنفرانس باالتر برد.
در این میان و تا قبل از شروع کنفرانس ،مشکالتی هم
بر سر راه بود .شاید بزرگترین مشکل ،جذب حمایت های
مالی و مکان برگزاری بود .چهار دوره گذشته این کنفرانس
در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی برگزار میشد که
با توجه به عظمت کنفرانس این سالن شایسته برگزاری نیز
بود .با این حال برای برگزاری دور پنجم کنفرانس مهندسی

صنایع ،علیرغم تمام تالشی که صورت گرفت
امکان برگزاری آن در این سالن مهیا نش د و
امسال مرکز مطالعات نیرو واقع در شهرک غرب
تهران میزبان برگزاری این رویداد علمی بود .فراهم نشدن
شرایط برگزاری در سالن اجالس سران نه تنها اختالالتی را
در هماهنگیهای از قبل صورت گرفته و برنامه ریزیهای از
قبل انجام شده به وجود آورد ،بلکه موجب شدن سه مرتبه
زمان برگزاری این کنفرانس تغییر کند که این خود مشکالت
دیگری را پدید آورد .با این حال کنفرانس با شرایط خوبی
در مرکز مطالعات نیرو آغاز به کار کرد.
استقبال از کنفرانس بسیار خوب بود .این را میشد
از تعداد شرکت کنندگان و بحث هایی که میان آنها در
رابطه با کنفرانس صورت میگرفت
به راحتی تشخیص داد .شلوغی دو
سالن فرعی در هنگام ارائه برخی
مقالهها نیز گویای این مطلب بود.
به طوریکه گاهی صندلی خالی برای
نشستن حاضران وجو د نداشت و
عدهای ایستاده ارائه مقاالت را دنبال
میکردند.
در سالن اصلی نیز دو سخنرانی
بیش از سخنرانیهای دیگر قابل توجه
و جذاب بود؛ کمتر شرکت کنن دهای
حاضر بود سخنرانی دکتر حجی،
سردبیر مجله علمی_ پژوهشی
مهندسی صنایع و دکتر خوشنویس
استاد برجسته مهندسی صنایع و
سیستم دانشگاه کالیفرنیا را از دست
بدهد .با این حال این کنفرانس
همچون همه فعالیتهای بزرگ نکات
قابل بهبودی دارد.
ادامه در صفحه 12

با به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران:

هیئت مدیره فعلی تا تشکیل مجمع عمومی به کار خود ادامه می دهد
جلسات  53 ،52 ،51و  54هیئت مدیره انجمن
مهندسی صنایع ایران برگزار شد.موضوع اصلی این
جلسات که پیش از پنجمین کنفرانس مهندس صنایع ایران
تشکیل شد ،بررسی آخرین وضعیت کمی و کیفی کنفرانس
بود .در جلسه پنجاه و یکم اعالم شد که بینالمللی بودن
کنفرانس هنوز توسط هیئت دولت به تصویب نرسیده
است .همچنین برگزاری کنفرانس در سالن اجالس تا
زمان این جلسه در هالهای از ابهام قرار داشت و مقرر
شد محل برگزاری کنفرانس به سالن مرکز تحقیقات نیرو
منتقل شود .در این جلسه مقرر شد از اعضای هیئت علمی
دانشکدههای مهندسی صنایع که رتبه علمی استادی را
دارند و نیز چند تن از پیشکسوتان این رشته در روزهای
برگزاری کنفرانس تقدیر ویژه به عمل آید که این مصوبه
در اختتامیه کنفرانس به نحو شایستهای انجام شد .دکتر
امین ناصری ،دکتر جلوداری ،دکتر سید اصفهانی و دکتر
سمیع زاده ،از اعضای هیئت مدیره و مهندس کریمی،
بازرس انجمن ،دکتر نوری ،دکتر میرمحم د صادقی،
دبیر اجرایی کنفرانس مهندسی صنایع ،مهندس صافدل
و مهندس صفایی ،مسئوالن کنفرانس ،حاضران جلسه و
دکتر ناظمی ،دکتر اکبری جوکار و مهندس رادنیا دیگر
اعضای هیئت مدیره غایبان این جلسه بودند.

در پنجاه و دومین جلسه هیئت مدیره نامه دکتر
اخوان نیاکی ،رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه
صنعتی شریف مبنی بر برگزاری ششمین دوره کنفرانس
مهندسی صنایع بررسی شد .با توجه به اینکه برگزاری
دور ششم این کنفرانس از سوی انجمن به دانشگاه الزهراء
واگذار شده مقرر شد در صورت موافقت دانشگاه الزهراء
کنفرانس آتی با همکاری هر دو دانشگاه برگزار شود.
شد پس از ارائه گزارش آموزش
همچنین مقرر 
اد برون سپاری
اوود حیدری ،قرارد 
توسط آقای مهندس د 
دورههای آموزشی با الحاق متمم قرارداد و پس از تایید
دبیر انجمن تمدید شود .در ادامه این جلسه درخواست
افتتاح دفتر نمایندگی انجمن از  9شهرستان بررسی شد.
بر این اساس مصوب شد پس از تهیه یک آیین نامه و
با بررسی صالحیت اشخاص متقاضی دفتر نمایندگی
در شهرستانها واگذار شود .در خاتمه ،متن سوگندنامه
مهندسی که از طرف فرهنگستان علوم پیشنهاد شده بود
به تصویب رسید .در این جلسه دکتر امین ناصری ،دکتر
اکبری جوکار ،دکتر جلوداری و دکتر سمیع زاده جزء
سید اصفهانی ،دکتر ناظمی و مهندس
حاضران و دکتر 
رادنیا غایبان جلسه بودند.
پنجاه و سومین جلسه هیئت مدیره نیز با حضور

تمامی اعضا به جز دکتر سید اصفهانی ،دکتر ناظمی و
مهندس رادنیا برگزار شد .ارائه و بررسی گزارش عملکرد
واحد آموزش انجمن از بحث های اصلی این جلسه به
شمار میآمد .در این جلسه پس از ارائه گزارش واحد
آموزش توسط مهندس حیدری ،قراردا د برون سپاری
دورههای آموزشی با الحاق متمم قراردادی تمدید شد.
اما در جلسه پنجاه و چهارم که تمامی اعضا به جز
دکتر اکبری جوکار و مهندس رادنیا در آن حضور داشتند،
آخرین گزارش امور اجرایی و اسناد مالی کنفرانس به
هیئت مدیره ارائه شد .گفتنی است این جلسه به نوعی
آخرین جلسه این دوره هیئت مدیره بود ،اما با توجه به
تشکیل نشدن مجمع عمومی انجمن مهندسی صنایع ایران
در روز اول کنفرانس مهندسی صنایع و برگزار نشدن
انتخابات هیئت مدیره ،این ترکیب هیئت مدیره دست کم
تا پاییز سکان هدایت انجمن را به دست خواهد داشت.
اسامی نفرات در عکس به این شرح است( :ایستاده
از راست به چپ) :دکتر جمشید ناظمی ،مهندس هوشنگ
رستمیان ،دکتر رضا سمیع زاده ،دکتر بهرام جلوداری
ممقانی ،مهندس محمود کریمی و مهندس محمدرضا
صمدزاده( .نشسته از راست) :دکتر محمدرضا امین
ناصری ،دکتر مهدی سید اصفهانی و دکتر رسول حجی.

به همت انجمن مهندسی صنایع ایران:

سمینار مدیریت استراتژیک برگزار شد

روز  24خرداد  1386سمینار مدیریت استراتژیک
در سالن همایشهای مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
توسط انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد .مهندس
اوود حیدری ،مدیر آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران،
د 
در ارتباط با هدف برگزاری این قبیل سمینارها گفت:
بسیاری از دوستانی که در دورههای آموزشی انجمن
شرکت میکنند ،نسبت به مطالبی که در دوره ها آموزش
شود آشنایی کاملی ندارند .همچنین با توجه به اینکه
داده می 
هدف اصلی انجمن سودآوری نبوده و در پی برگزاری
دورههای مفید برای مخاطبان است ،ما هزینههای دوره ها
را کاهش داده ایم ،ولی باز هم دوستان عالقه مندی هستند
که نمی توانند از عهده پرداخت این هزینه ها برآیند .بنابراین
سمینارهای کوتاه مدت و ترجیحا رایگانی را ترتیب داده
ایم تا این افراد بتوانند در انها شرکت کنند و در صورتی
که تمایل داشته باشند تنها هزینهای جهت صدور گواهی
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نامه پرداخت کنند .وی افزود :تاکنون چهار سمینار مدیریت
یکپارچه در دانشگاه نجفآباد EFQM ،CRMو مدیریت
استراتژیک برگزار کردهایم .وی مخاطبان این سمینارها را
دانشجویان رشتههای مرتبط و غیر مرتبط ،کارشناسان و
مدیران صنعتی دانست.
مدیر آموزش انجمن دالیل برگزار نشدن سمینار انتقال
تجربههای مدیران کیفیت و تعالی سازمانی را که پیش از
این از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران وعده داده شده
بود ،تاخیر حامیان مالی در پرداخت هرینههای برگزاری
سمینار و تداخل آن با کنفرانس مهندسی صنایع که باعث
شد تمامی پتانسیل انجمن صرف این کنفرانس شود ،بر

شمرد.
مدیریت استراتژیک؛ نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و
تهدیدهای خارجی
سازمانهای دولتی و خصوصی در تمامی کشورها ،اعم
از توسعه یافته و در حال توسعه با آیندهای دشوار ،کاهش
منابع ،افزایش پاسخگویی و فرصتهای چالشی مواجه اند.
موفقیت در چنین محیطی مستلزم مدیریتی است که عالوه
بر اجرای موثر امور جاری بتواند با ابداع ،نواندیشی و
خود را
آینده نگری و آینده سازی وظایف استراتژیک 
سازماندهی و اجرا کند.

در مورد شرایط حاکم بر سازمانها و جوامع مختلف
گفته شده که دنیای حاضر دنیایی است پویا ،معتبر ،ناپایدار
توانند به راحتی

و مخاطره آمیز که سازمانها و دولتها نمی
مشکالتی را حل کنندکه سیل آسا به سوی آنها روان
است.
مدیریت استراتژیک بر نقش مدیران جدید ،حفظ و
بقای پویایی ،حتی پس از استقرار و ثبات سازمان تاکید
میورزد ،زیرا مهمترین چالش فرا روی مدیران امروزی،
سرعت تغییرات محیطی در سازمانها است .عواملی چون
ماهیت اجتماعی ،تکنولوژی ،اقتصادی و سیاسی که بر
موفقیت یا شکست سازمان اثر میگذارند از جمله مواردی
هستند که در این مقوله میگنجد.
مدیریت استراتژیک عبارت است از بررسی محیطی
(هم محیط خارجی و هم محیط داخلی) تدوین استراتژی،
اجرای استراتژی ،ارزیابی و کنترل .بنابراین مدیریت
استراتژیک بر نظارت و ارزیابی بر فرصت ها و تهدیدهای
خارجی در سایه توجه به نقاط قوت و ضعف یک شرکت
تأکید دارد .به بیان دیگر مجموعه تصمیم ها و اقدامات
عملکرد بلند مدت یک شرکت را تعیین

مدیریتی است که
میکند.

تاکید کرد:

رئیس مرکز رشد و توسعه کارآفرینی فناوریهای نوین منطقه  2شهرداری

لزوم فرهنگسازی و ظرفیتسازی در حوزه کارآفرینی


رویکرد
رشد و توسعه کارآفرینی فناوری نوین با
مرکز 
ایجاد زمینه

شهروند مداری در حمایت از شهروندان برای
و فرصت کسب و کار جدید و ارائه آموزشهای الزم در
این رابطه تالش میکند.
محمدرضا عطاردی ،رئیس مرکز رشد و توسعه کار
آفرینی منطقه  2شهرداری تهران با بیان این مطلب گفت:
این مرکز به عنوان اولین مرکز تخصصی رشد و توسعه
کار آفرینی در مهر ماه سال  85زیر نظر معاونت اجتماعی
و فرهنگی شهرداری تهران که وظیفه پشتیبانی مراکز کار
آفرینی را بر عهده دارد آغاز به کار کرد که در حال حاضر
با توجه به نوپا بودن این مرکز در حال ثبت ساختارها

در این مرکز هستیم .سعی ما بر
این است که با یک طراحی مجدد
د وظایف در
ساختار و تعریف مجد 
داخل سیستم ،به نتایج قابل قبولی
دست یابیم.
وی افزود :طی مدتی که از افتتاح
مرکز میگذرد ،روی مباحثی مانند
 ICTسرمایه گذاری کردیم ،همچنین
تاکید زیادی روی بحث آموزش،

افراد جامعه به کار
تشویق و ترغیب 
آفرینی داشتیم .همکاری هایی نیز
جهاد دانشگاهی ،سازمان صنایع

با
دستی استان تهران ،دانشگاه صنعتی
شریف ،تربیت معلم و دانشگاه تهران
صورت گرفته است ،چنانکه در آینده
نزدیک کلینیک مشاوره کار آفرینی با
همکاری این مرکز و دانشگاه تهران راه اندازی میشود.
عطاردی با بیان اینکه روند کاری مرکز کار آفرینی به
شکلی نبوده که اعتراض سازمانهای مرتبط و یا وزارت
کار و وزارت صنایع را بر انگیزد ،اظهار داشت :فعالیت ما
بیشتر روی آموزش در زمینه توسعه کار آفرینی است و به
طور حتم مشکل یا تداخلی در مسیر فعالیتهای این مرکز
و سازمانهای مرتبط دیگر پیش نمی آید.
وی با اشاره به جدید بودن بحث کار آفرینی در ایران
و نیاز به نیروهای خبره و آموزش دیده کارآفرین ،گفت:
باید توان علمی و اجرایی پروژههای کار آفرینی کشور را

به همت واحد آموزش انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار شد:

بازديد از شرکت ايران خودرو ديزل

جمعي از دانشجويان دانشکده حفاظت و بهداشت کار
که پيش از اين در دوره هاي آموزشي انجمن مهندسي
صنايع ،اعم از  ISO9001و  OHSAS18001و HSE
شرکت داشتند ،از کارخانه ایران خودرو دیزل بازديد کردند.
واحد آموزش انجمن مهندسی

در اين بازديد که از سوی
بود و بيش از دو ساعت به
صنایع ایران ترتیب داده شده 
طول انجاميد ،دانشجويان از خطوط توليد اتوبوسهاي درون
شهري و برون شهري ،کاميون و تريلي هاي مختلف و خط
رنگ بازدید کردند .همچنين به جهت هماهنگي از پيش

باال ببریم .در بحث کار آفرینی حتما باید از مسائل مبتدی
و پایهای شروع کنیم و سعی در افزایش ظرفیتهای علمی
این حوزه داشته باشیم .مشاور سابق  ITمعاونت اجتماعی
شهرداری ادامه داد :متاسفانه در جامعه ما مفهوم کار آفرینی
با بحث اشتغال اشتباه گرفته میشود .باید توجه داشت که
اشتغال یکی از نتایج کار آفرینی است و نه به معنای آن .کار
آفرینی بدین معناست که محصول یا خدمتی با خالقیت و
ایجاد نوآوری پدید آید و با ایجاد ارزش افزوده خلق ثروت

کنیم  .وی تاکید کرد :در کار آفرینی ،فرد خودش را توانمند
خود مشغول به کار میشود و
میکند که در نتیجه ،هم 
هم احتماال برای چند نفر دیگر فرصت شغلی به وجود
میآورد .عطاردی با اشاره به مشکالت پیش رو اضافه کرد:
متاسفانه درک صحیحی از کار آفرینی وجود ندارد .ابتدا
باید روی این موضوع فرهنگ سازی و ظرفیت سازی
رشد و توسعه کار آفرینی این
صورت گیرد که ما در مرکز 
هدف را دنبال میکنیم .همچنین موضوع کار آفرینی نباید
مانند بسیاری از موضوعات دیگر که در چند سال گذشته
مطرح شده به صورت موجی گذرا باشد بلکه در این زمینه
بلند مدت انجام شود .
باید یک برنامه ریزی 

وی در پایان با اعالم آمادگی مرکز رشد و توسعه
کار آفرینی فناوریهای نوین برای همکاریهای دوجانبه
با انجمن مهندسی صنایع ایران گفت :در میان رشتههای
مهندسی ،مهندسی صنایع بسیار نزدیک تر به موضوع
و جهت گیریهای کار آفرینی است .مهندسان صنایع
میتوانند به افزایش طرحهای نوآور ،تزریق روحیه خالق
و افزایش بهره وری در صنعت کمک کنند.
صورت گرفته با مسئولين تشريفات کارخانه ايران خودرو
ديزل ،کارشناسان ايمني و بهداشت کارخانه با همراهي
دانشجويان در ارتباط با مسائل ايمني و بهداشت کارخانه
پاسخگوي سواالت آنها بودند.
بازيد از يکي از

در پايان ،بازديدکنندگان پس از
بزرگترين کارخانجات کشور ابراز رضايت نموده و بر
خود صحه
ملموس شدن بسياري از پاسخهاي سواالت 
گذشتند .در این برنامه مهندس سجادی ،مدیریت روابط
عمومی شرکت ایران خودرودیزل و مهندس حاجي طالب،
خود سعی در هرچه
مسئول تشريفات با حداکثر تالش 
اشتند که از آنها
منظم و کاربردی تر برگزار شدن آن د 
قدردانی میشود.

گواهی عضويت انجمن مهندسي صنايع ايران

انجمن مهندس��ي صنايع ايران يك نمونه گواهی
عضويت انجمن را ب��راي اعضاي انجمن آماده كرده
است .اين گواهينامه كه طرح اوليه آن در جلسه هيئت
مديره به تصويب رسيده 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.
قيم��ت اين گواه��ی كه به درخواس��ت اعضاي

انجمن ،براي آنان صادر ش��ده اس��ت در جدول زير
آمده است.
گواه��ی عضوی��ت تنها برای اش��خاصی صادر
میگ��ردد که عضویت آنان معتبر باش��د .اش��خاصی
که گواه��ی عضویت دریافت کرده ان��د 50 ،درصد
تخفیف در حق عضویت س��االنه ب��رای 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
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همایش مدیران آموزش؛ تجربهای نو و متفاوت

اجتماع باشکوه و گرد هم آمدن مدیران آموزش سازمانهای کشور مهمترین دستاورد این همایش بود

اولین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی
و خدماتی ،با هدف آشنایی با سیستمها و استانداردهای
نوین آموزشی ،تبادل تجارب و دستاوردهای سازمانها در
آموزش و در نهایت تبیین روشهای مناسب جهت تأمین
نیازهای آموزشی و مهارتی کارکنان دستگاههای مختلف
کشور ،توسط شرکت معماران مدیریت آریا و با همکاری
وزارت صنایع و معادن ،انجمن مدیریت ایران ،انجمن
مشاوران مدیریت ایران و مجتمع فوالد مبارکه اصفهان 30
اد برگزار شد.
و  31خرد 
ویژگی بارز اولین همایش مدیران آموزش ،تجمع
باشکوه مدیران ،مسئولین و متولیان آموزش سازمانهای
مختلف تولیدی و خدماتی و متخصصان و اندیشمندان در
حوزه مدیریت آموزش است که تاکنون چنین تجمعی با
این وسعت شکل نگرفته بود.
امیرمحمد طباطبائی ،دبیر اجرائی اولین

مهندس
همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی
گفت :متأسفانه موضوع آموزش در بسیاری از سازمانهای
ما به نحو مطلوبی مورد توجه قرار نگرفته و علیرغم اینکه
در برخی سازمانها از کمیت مناسب آموزشی برخورداریم،
اما در بسیاری از موارد ،کیفیت و اثربخشی این آموزشها
در سطح مناسبی قرار ندارند .در واقع ایده برگزاری این
همایش نیز با توجه به ضرورت پرداختن به حل مشکالت
فوق شکل گرفت.


موجود
مهندس طباطبائی با بیان برخی چالشهای
در آموزش سازمانها ،مهمترین دالیل مشکالت آموزشی
سازمانها را برشمرد .به اعتقاد وی عدم وجود تشکیالت
و مرجع خاصی که مدیران آموزش بتوانند در قالب آن
با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند ،یکی از نقاط
ضعف موجود است .وی افزود :از دیگر چالشهای موجود
در آموزش سازمانها ،نیاز به توسعه شناخت ،آگاهی و
مهارت مدیران و کارشناسان آموزش نسبت به مدیریت
علمی آموزش و روشها ،استانداردها و تکنولوژی نوین
آموزشی نظیر آموزشهای از راه دور و یا آموزشهای
الکترونیک میباشد.
ارشد از
طباطبائی در ادامه افزود :عدم حمایت مدیران 
آموزش نیز یکی دیگر از چالشهاست .متأسفانه در سالهای
شاهد آن هستیم که در برخی سازمانها واحد مستقلی

اخیر
واحد آموزش وجود ندارد و یا این واحد در

تحت عنوان
ردههای پائین سازمان قرار گرفته است .از نظر تخصیص
بودجه نیز معموال یکی از مظل ومترین موضوعات که کمتر
به آن توجه میشود ،بودجههای آموزشی است .البته این
موضوع را نمیتوان به همه سازمانها تعمیم داد .چراکه در
شاهد فعال بودن و پویایی قابل

برخی سازمانهای پیشرو
توجه واحدهای آموزش و حمایت بیدریغ مدیران ارشد
ایجاد انگیزه در

از این قبیل فعالیتها هستیم .وی ضرورت
کارکنان برای آموزش دیدن را از دیگر نقاط قابل بهبود

اعتقاد وی در حال حاضر ذهنیت عمده جامعه

دانست .به
سازمانی کشور نسبت به آموزش ،همان کالس درس و
معلم است که این موضوع برای بسیاری از فراگیران یادآور
کالسهای خستهکننده و به دور از واقعیتهای عملی محیط
کار میباشد که حاصلی به جز اتالف وقت در پی ندارد.
بنابراین استفاده از مکانیزمهای انگیزشی برای ایجاد انگیزه
و اشتیاق در کارکنان جهت دریافت آموزش و استفاده از
تواند به پویائی آموزش در
روشهای نوین آموزشی می 
سازمانها کمک قابل توجهی نماید.
دبیر علمی همایش ،دکتر ایرج سلطانی ،مدیر آموزش
فوالد مبارکه بود .در این

و توسعه منابع انسانی مجتمع
همایش بیش از  600نفر از مدیران ،مسئولین و کارشناسان
آموزش سازمانها حضور دارند .دبیرخانه همایش مدیران
آموزش به صورت دائمی به فعالیت خود ادامه خواهد داد
و برای همایش دوم که در خردادماه  87برگزار خواهد
شد.
در این همایش و نمایشگاه جانبی آن سعی شد با
توجه ویژه به مقاالتی که به روشهای نوین موجود در
حیطه مدیریت آموزش پرداختهاند و نیز جذب شرکتهایی
که ارائهدهنده تکنولوژیهای نوین آموزشی هستند ،مدیران
آموزش با این موارد آشنا شوند .همچنین کارگاههای
موارد برگزار شد.

آموزشی جانبی متعددی در زمینه این

در هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت مطرح شد:

لزوم تاسیس پارک فناوری کیفیت

هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت  24تا 27
تیرماه در دو دوره دو روزه در سالن همایشهای بینالمللی
رازی برگزار شد.
در این کنفرانس که از حمایت  67سازمان ملی و
بینالمللی از  14کشور جهان بهره میبرد ،سخنرانان
برجستهای از کشورهای ایتالیا ،کره ،لیتوانی ،سوئد ،استرالیا،
هند ،انگلستان ،مصر ،پاکستان ،یونان ،آمریکا و ایران
حضور داشتند و در خصوص مباحث مرتبط با مدیریت
مانند تکنولوژی نوین در خدمت کیفیت زندگی ،استراتژی
برای ایجاد تعالی نوآوری پایدار ،مدیریت کردن زنجیره
ارزش ،نقش کیفیت در جامعه جهانی ،نقش شاخص
رضایت مشتری در جنبش کیفیت و رویکرد اروپا برای
افراد در کیفیت بحث و بررسی شد .افتتاحیه
ثبت تخصص 
این کنفرانس با سخنرانی سرکار خانم دکتر نسرین معظمی
با موضوع «تاثیر مدیریت بیوتکنولوژی و یا تکنولوژی
نوین در خدمت زندگی» آغاز شد .وی نمونه عینی آن را
نمود که منجر به
مدیریت  15ساله در جزیره قشم عنوان 
ارتقا و تحول سطح فرهنگی ،بهداشتی و علمی مردم در
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جزیره شده است.
شرکتکنندگان هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیران
در قطعنامه این کنفرانس خواستار تاسیس هرچه سریعتر
پارک فنآوری کیفیت شدند .در این قطعنامه آمده است :با
توجه با نقش موثر شهرکهای علمی -تحقیقاتی در توسعه
اقتصاد دانش محور اشتغالزایی تخصصی و توسعه علمی و
فنآوری ،جامعه مدیران کیفیت ایران بر شکلگیری هرچه
سریعتر پارک فن آوری کیفیت به عنوان محیطی مناسب
برای حضور و استقرار شرکتهای خدماتی -مهندسی،
آزمایشگاههای کیفیت ،مراکز علمی -پژوهشی و آموزشی
تاکید کرده و خواستار مشارکت جدی اینگونه موسسات
با پارک فن آوری کیفیت است .در ادامه این قطعنامه،
جامعه مدیران کیفیت ایران با تاکید بر ضرورت تدوین
الزامات مدیریتی ،اجرای سیاستهای کالن نظام در نیل به
اهداف چشم انداز ایران  1404و توجه هر چه بیشتر دست
اندرکاران تدوین این سیاستها به جایگاه و نقش مدیریت
مورد نظر را خواستار است .امضا
کیفیت ،در تنظیم مستندات 
کنندگان قطعنامه فوق یادآور شدند :جامعه مدیران کیفیت
ایران ،ضمن توجه به تحوالت و تغییرات ساختاری در
حوزه مدیریت و برنامهریزی کشور ،خواستار تعیین جایگاه
مناسب سازمانی برای ساماندهی و نظارت بر فعالیتهای
مرتبط با مدیریت کیفیت در سطح کشور است.
در پایان این قطعنامه عنوان شده است :نهمین کنفرانس
بینالمللی مدیران کیفیت که با میزبانی «چهاردهمین
کنفرانس بینالمللی سازمان کیفیت آسیا و اقیانوسیه» همراه
است .در تاریخ  2تا  4شهریور ماه سال  1387در تهران
برگزار میشود.
دکتر مهدی ابزری ،عضو هیئت علمی گروه مدیریت
دانشگاه اصفهان ،دبیر علمی کنفرانس ،مهندس حسامالدین
عارف کشفی ،عضو هیئت مدیره و رییس دومین کنگره
بینالمللی انجمن کیفیت خاورمیانه ،دبیر بینالمللی
کنفرانس و مهندس حمید سرایداریان نیز همچون دوره
گذشته ،دبیر هشتمین کنفرانس مدیران کیفیت بودند.

سرایداریان از آغاز به کار نخستین مرکز آموزش مکاتبهای
ویژه مدیران همزمان با برپایی هشتمین کنفرانس بینالمللی
مدیران کیفیت خبر داد .وی با اعالم این خبر افزود :این
مرکز آموزشی ،با هدف گسترش و به روز کردن توانایی
ها و مهارتهای علمی و شغلی مدیران ،کارمندان دولت،
کارکنان بخشهای خصوصی و دانشجویان و کلیه افراد در
اجتماع ،از روز یکشنبه  24تیر ماه در تهران آغاز به کار
میکند.
دبیر هشتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت گفت:
مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان ،با همکاری
 Easylearningکه ابتکاری از موسسه آموزش و
تحقیقات سازمان ملل متحد( )UNITARاست و هم اکنون
برای  134کشور جهان فعالیت میکند ،به منظور پرورش
مدیرانی که از محدودیت زمان برخوردار بوده و قادر به
شرکت در دورههای مختلف حضوری نیستند ،دورههای
غیر حضوری را طراحی کرده است .سرایداریان» اضافه
کرد :راه اندازی مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان در
راستای اهداف « پارک فناوری کیفیت» که سال گذشته در
صحن هفتمین کنفرانس بینالمللی مدیران کیفیت با حضور
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،رئیس سازمان کیفیت
آسیا و اقیانوسیه و رئیس شهرک علمی ،تحقیقاتی اصفهان
افتتاح شد ،انجام میشود.
وی دکتر تیتو کونتی ،رئیس آکادمی بینالمللی کیفیت
و گریس دوفی ،معاون جامعه کیفیت آمریکا را از جمله
سخنرانان برجسته این کنفرانس نام برد.
در این کنفرانس از  110مقاله ارائه شده  27مقاله جهت
این کنفرانس برگزیده شدند.
همچنین همزمان با برگزاری این برنامه ،هشتمین
نمایشگاه بینالمللی مدیران کیفیت با حضور سازمانهای
حمایت کننده بینالملل ،نمایندگان سازمانهای کیفیت
از کشورهای منطقه و سایر کشورهای جهان ،نمایندگان
موسسات صادرکننده گواهینامه سیستمهای مدیریت کیفیت
و دیگر سازمانهای مرتبط برگزار شد.

پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران برگزار شد

مدیریت دانایی و توسعه انسانی

پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع  20و 21
تیرماه به همت انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علم
و صنعت ایران در مرکز تحقیقات نیرو برگزار شد.
نیازمند مهندسان خالق و کارآفرین هستیم

منابع انسانی از اصلیترین جنبه فعالیتهای علمی و
صنعتی است.
دکتر محمد جبل عاملی ،رییس دانشگاه علم و صنعت
ایران با بیان این مطلب در اولین سخنرانی پنجمین کنفرانس
نیازمند تربیت مهندسان

بینالمللی مهندسی صنایع گفت :ما
خالق و کارآفرینی هستیم که دارای ویژگیهایی مانند
آرمانگرایی و خالقیت باشند.
وی با بیان اینکه جامعه ما نیازمند گذر از شیوههای
سنتی و روی آوردن به شیوههای مدرن در فنآوری و
افزایش بهرهوری است ،گفت :این مرحله گذار ،نیازمند
مالحظاتی است که توجه به منابع انسانی ،تحقیقات بنیادی
و کاربردی ،توسعه مبتنی بر دانایی و ایجاد رویکردهای
ید به حوزههای مدیریت جدید است.
جد 
وی ادامه داد :بر اساس سند چشمانداز بیست ساله
کشور در سال  ،1404ایران باید به قدرت برتر اقتصادی،
شود و این جز با ایجاد
فرهنگی و علمی در منطقه تبدیل 
ید و نیز
نگاه جدید به حوزههای مهندسی و مدیریت جد 
با تعیین جایگاه صحیح تحقیقات و توسعه مبتنی بر دانایی
امکانپذیر نیست.
دکتر جبل عاملی سازگاری با تحوالت سریع ،توجه به
نیروی انسانی مبتکر و خالق و سیاستگذاریهای صحیح
در حوزه علم و تکنولوژی را از الزامات رسیدن به این
توسعه عنوان کرد و گفت :در این کنفرانس سعی بر این
فمند به این مهم
شده که با ارائه مقاالت سطح باال و هد 
برسیم.
دبیر علمی کنفرانس با اشاره به موضوع «مهندسی
صنایع؛ مدیریت دانایی و توسعه انسانی» به عنوان محور
اصلی کنفرانس ،تصریح کرد :تداوم ،تقویت و تشویق
روحیه پژوهش در میان دانشگاهیان و پژوهشگران ،تبادل
ید میان متخصصان و اندیشمندان داخلی
دستاوردهای جد 

و خارجی و نیز ایجاد بستر مناسب برای بهرهمندی از
تجربههای کاربردی و حرفهای مهندسی صنایع از اهداف
اصلی این کنفرانس دو روزه است.
اد مقاالت رسیده به
وی همچنین با اشاره به تعد 
کنفرانس افزود :تعداد  624مقاله به دبیرخانه رسیده که در
خود قابل توجه است و نشان از استقبال عالقهمندان از
نوع 
ارد و ضمن اینکه از این تعداد،
کنفرانس و موضوعات آن د 
 52مقاله به صورت شفاهی 26 ،مقاله به صورت پوستر و
 112مقاله در لوح فشرده ارائه میشود.
وی همچنین از برگزاری شش سخنرانی کلیدی توسط
استادان و مدیران برجسته و نیز نشستهای تخصصی در
کنفرانس خبر داد.
جبل عاملی در پایان با تشکر از حامیان علمی و مالی
تاکید کرد در برگزاری این برنامه از هیچ بودجه

کنفرانس
دولتی بهره نبردیم و جز انجمن مهندسی صنایع ایران و
دانشگاه علم و صنعت که برگزارکنندگان اصلی کنفرانس
هستند ،مراکز دیگری نیز ما را در این راه یاری دادند.
یک درصد از بودجه عملیاتی،
صرف تحقیق و توسعه
وزیر صنایع و معادن کشور تجاریسازی تکنولوژی و
پیادهسازی آن در بنگاهها اعم از خصوصی و دولتی را از
مهمترین نکاتی دانست که جامعه صنعتی و دانشگاهی باید
به آن بپردازد.
دکتر طهماسبی در سخنرانی افتتاحیه پنجمین کنفرانس
بینالمللی مهندسی صنایع گفت :نیروی انسانی جزء
سرمایههای اصلی یک بنگاه است که مدیران باید در جهت
توسعه و استفاده صحیح از آن برنامهریزی کرده و حرکت
کنند.
تاکید بر استفاده از نتایج تحقیقاتی و کاربردی

وی با
ید در جامعه گفت :با سرمایهگذاری روی
ایدههای جد 
نیروی انسانی شاهد خروجیهای علمی مفیدی از بنگاهها
باید به بدنه صنعت تزریق شده و نتیجه
خواهیم بود که 
رشد اقتصادی خود را در بنگاهها و صنعت نشان دهد.

باید با ارزشگذاری به روی فعالیتهای علمی
بنگاههای ما 

آنها را به شکل کاربردی و اقتصادی در جامعه پیاده کند.
باید در چگونگی چرخه تولید و ادامه دادن به این
آنها 
خود را به صورت پررنگ نشان دهند.
فرآیند ،سهم 
وی اظهار داشت :وزارت صنایع و معادن از تدوین
سیاستهایی که منجر به تجاریسازی ایدهها و فنآوری
شود ،حمایت میکند تا تاثیر آنها در گردش اقتصادی
جامعه پدیدار شود.
دکتر طهماسبی با اشاره به مشکالت پیش رو در جهت
اقتصادی کردن فعالیتهای علمی تصریح کرد :البته ما در
خود به این نتیجه رسیدهایم که گردش داراییها
بررسیهای 
در بنگاهها یک نسبت صحیح نیست ،ولی نمیتوان از روند
این حرکت جلوگیری کرد .ما باید مشکالت را در طول
مسیر برطرف کنیم.
وزیر صنایع و معادن کشور با اعالم حمایت از
NGOهای علمی مانند انجمن مهندسی صنایع ایران افزود:
یکی از مشکالتی که پس از طرح ایدههای جدید داشتیم
این است که متاسفانه هنوز نتوانستیم اثر تئوریهای جدید
را در بسیاری از سازمانهای کشور ببینیم که این موضوع
باید آسیبشناسی شود .ما باید به این نکته توجه داشته
باشیم که در مرحله تجاریسازی و رقابت بنگاهها در
باید تالش کنیم و با تعمیم
سطح جهانی به طور حتم بیشتر 
این موضوع به موضوعات کالن دیگری مانند صادرات و
واردات غیرنفتی کشور در جهت افزایش صدور محصوالت
گام برداریم.
دکتر طهماسبی با اشاره به اهمیت تحقیق و توسعه در
جامعه علمی و انتقال آن به جامعه صنعتی کشور اظهار
تولید ناخالص
داشت :ما در جلسات هیئت دولت سهمی از 
ملی را به تحقیق و توسعه اختصاص دادهایم .به طوری که
در سال  85این سهم  0/68درصد از تولید ناخالص ملی را
تشکیل میداد .در تدوین بودجه سال  86نیز راهکارهایی
برای کمکهای عملیاتی برای افزایش سهم تحقیق و توسعه
ارائه شده است.
وی با بیان اینکه در سال  86تمامی بنگاهها موظفند یک
درصد از بودجه عملیاتی خود را صرف تحقیق و توسعه
ادامه در صفحه 7
کنند ،گفت:
اد 1386
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نمایشگاه جنبی ،انتقال تجربهها


نمایشگاه جنبی از بخشهای متنوع و پربار کنفرانسهای
خود را از حضور پرشور
مهندسی صنایع است که رونق 
شرکتهای فعال در زمینههای مرتبط با مهندسی صنایع
میگیرد .هر کدام از غرفهها با معرفی سازمان ،فعالیتها،
برنامهها و اهداف خود بازدیدکنندگان را با آخرین
توانمندیهایشان آشنا میکنند.

حضور همزمان این شرکتها در یک مکان و در کنار
کنفرانس مهندسی صنایع ،فضایی علمی و کاربردی
ایجاد کرده و موجبات تبادل اطالعات و اخبار و آشنایی
شرکتهای همکار با یکدیگر را فراهم آورده بود .همچنین
بازدیدکنندگان مختلف از استادان رشته مهندسی صنایع و
مدیران گرفته تا دانشجویان با این شرکتها و خدمات آنها
آشنا شدند.
آدا افراز
آدا افراز از شرکتکنندگان در نمایشگاه است که
خود را به بازدیدکنندگان معرفی نمود.
کاالها و خدمات 
این شرکت بطور خاص در زمینه مدیاهای ذخیره اطالعات
مانند  DLTتیپ DAT ،تیپ SLR ،تیپ ،تیپ کارتریج
و تیپ کارتریج  3590 Eفعالیت داشته و در زمینه فروش
درایوهای ذخیره اطالعات از قبیل اپتیکال درایوهاTape ،
 Back Upدرایوها و  SLRدرایوها نیز سوابق طوالنی و
قابل توجهی دارد.
سایت اینترنتی این شرکت به آدرس اینترنتی
 www.adaafzar.comقابل مشاهده است.
انتشارات دانشگاه علم و صنعت
از آنجا که دانشگاه علم و صنعت از برگزارکنندگان
کنفرانس است ،انتشارات این دانشگاه نیز در نمایشگاه
حضوری فعال یافته است که توانمندیهای دانشکده
مهندسی صنایع در آن دانشگاه را در نمایشگاه در معرض
دید عالقهمندان قرار گرفت.
پیشگامان بهبود مدیریت افق
بهبود مدیریت افق نیز از جمله شرکتکنندگان
پیشگامان 
در نمایشگاه جنبی کنفرانس مهندسی صنایع ایران بود و
کارگروههای مختلف خود را در نمایشگاه به اطالع
بازدیدکنندگان رساند .گروه افق برای کمک به مدیران
جهت تصمیمگیری و به کارشناسان جهت تبیین گزینههای
مختلف تصمیم ،اقدام به تشکیل کارگروههای تخصصی در
حوزه صنعت و درمان نموده است:
 مدیریت کیفیت و بهرهوری مدیریت منابع انسانی مدیریت استراتژیک مدیریت پروژهضمنا امکان پاسخگویی به سواالت تخصصی
و ارتباط با متخصصین مجرب در قالب درمانگاه
کیفیت ،از طریق سایت اینترنتی شرکت افق به آدرس
 www.ofogh-consult.comمهیا است.
آزاد اسالمی تهران جنوب
دانشگاه 
دانشگاه آزاد اسالمی تهران جنوب نیز به عنوان
یک دانشگاه در نمایشگاه جنبی حضور دارد و طرحها،
تحقیقات و پژوهشهای مختلف در حوزه مهندسی صنایع
خود به نمایش گذاشته است .
را در غرفه 
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سامانه
فصلنامه علمی -پژوهشی مهندسی صنایع
دانشجویان و دانشآموختگان دانشکده صنایع
دانشگاه علم صنعت؛ سامانه نیز از حاضران
مطرح در نمایشگاه است .این نشریه نیز ضمن
اهداء ویژهنامه پنجمین کنفرانس بینالمللی
مهندسی صنایع در پکیج کنفرانس ،در غرفه
خود اطالعاتی را در زمینه نشریه در اختیار
حاضران قرار میدهد.
این نشریه به مدیرمسئولی و سردبیری
دکتر مهدی غضنفری منتشر میشود و سردبیر
دانشجویی آن مصطفی صباغی است.
این نشریه در آدرس اینترنتی www.samaneh-
 mag.orgقابل مشاهده است.
شرکت سیمارون
شرکت سیمارونپرداز که از دیگر شرکتکنندگان
در نمایشگاه ،به معرفی و ارائه دستاوردهای خود و
پیادهسازی آنها
نرمافزارهای خاص مدیریتی و صنایع و 
پرداخت.
ماموريت سيمارون افزايش بهرهوري در بنگاههاي
تجاري ،سازمانها و شركتهاي توليدي و خدمات با
به كارگيري آخرين ابزارها و تكنيكهاي فكرافزاري و
نرمافزاري مهندسي صنايع از قبيل شبيهسازي ،باالنس
خط ،برنامهريزي توليد ،مديريت زنجيرة تامين ،توليد
ناب ،زمانسنجي و مطالعه كار ،مطالعه فاكتورهاي
ايجاد خالقيت و

انساني و تحليل ارگونوميک ميباشد.
نوآوري و يكپارچه نمودن آن در انجام عمليات ساخت
و توليد ،پيادهسازي سيستمهاي اطالعاتي و سيستمهاي
تصميمسازي به طور مؤثري منجر به افزايش بهرهوري با
كليد موفقيت در دنياي رقابتي
سرعت باالتري ميگردد كه 
ميباشد.
انجمن مهندسی ارزش ایران
انجمن مهندسی ارزش ایران از جمله شرکتکنندگان
در نمایشگاه جنبی است.
از اهداف این انجمن میتوان به توسعه فرهنگ
مهندسي ارزش در كشور ،تبادل دستاوردهاي جديد از
ايجاد زمينه مناسب براي تبادل

كاربرد مهندسي ارزش،
تجربيات كاربردي و حرفهاي از به كارگيري مهندسي
ارزش ،تعامل و انتقال يافتههاي علمي بين دانشگاهيان
و مجريان طرحها و ايجاد بستر مناسب براي رفع موانع
قانوني در به كارگيري مهندسي ارزش اشاره کرد.
همچنین انتشار خبرنامه ماهانه و فصلنامه انجمن
از برنامههای این انجمن است .ضمنا نشریه الکترونیکی
مهندسی ارزش از طریق سایت انجمن به آدرس
 www.sive.orgقابل دریافت است.
مگفا
ارد و فعالیتهای
مگفا نیز در نمایشگاه جنبی حضور د 
خود را به بازدیدکنندگان معرفی میکند.
متنوع 
این مركز از زمان تاسیس تاكنون فعالیتهای متنوع و
مؤثری را برای توسعه صنایع كشور انجام داده است .این
فعالیتها تا سال  ١٣٧۶با انجام پروژههای مختلف صنعتی،

در بخش ماشینسازی و تجهیزات اتوماسیون خطوط 
تولید
بود اما از آن پس مركز به سمت توسعه و انتقال
متمركز 
فناوریهای نوین حركت كرد ،از این جمله میتوان به
فناوری اطالعات ،بیوتكنولوژی ،مواد جدید ،انرژی و
محیط زیست اشاره كرد.
ضمنا اطالعات تکمیلی در مورد مگفا در آدرس
اینترنتی  www.magfa.comقابل مشاهده است.
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی که وابسته
به وزارت بازرگانی است از شرکتکنندگان در نمایشگاه
جنبی که به معرفی برنامه آموزشی خود در تابستان و
مرکز آموزش بازرگانی پرداخت .راهبري ،مديريت و
انجام مطالعه ،پژوهش ،مشاوره ،آموزش و اطالعرساني بر
اساس استراتژيها ،سياستها ،برنامهها و نيازمنديهاي وزارت
بازرگاني و ساير ذينفعان دولتي و خصوصي در بخش
اقتصادي ـ بازرگاني كشور با استفاده از ظرفيتهاي ملي و
فراملي ،انجام مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني -اقتصادي
مبتني بر شناخت و تجزيه و تحليل دستاوردهاي علمي -
كاربردي ،تحوالت سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي،
گزارشهاي آماري و بازارشناسي جهت ارائه راهبردها،
سياستهاي اجرايي و طرحهاي بازرگاني  -اقتصادي
كشور از جمله ماموریتهای این موسسه میباشند.
آدرس اینترنتی این موسسه  www.itsr.irمیباشد.
IMQ
 IMQدیگر شرکتکننده نمایشگاه جنبی است که
در کنار دیگر شرکتها و موسسات فعالیتهای خود
در زمینه ایمنی و کیفیت را معرفی میکند .امروزه IMQ
يکي از شرکتهاي برتر در حوزه صدور گواهينامههاي
محصول و سيستمهاي مديريت در ميان شرکتهاي بزرگ
جهاني به شمار ميآيد.
 IMQبه عنوان مرجع ارزيابي انطباق گروههاي
متعددي از محصوالت با رهنمودهاي اروپايي (EC
 )Directivesاز سوي مراجع ذيصالح اروپايي به
رسميت شناخته شده است و در اين راستا توافقات
ارزشمندي را با ساير سازمانهاي معتبر جهان در جهت
صدور گواهينامههاي بينالمللي به امضا رسانيده است.
چشمانداز  IMQ،IMQایران و اعتبارت بینالمللی
در سایت اینترنتی این شرکت به آدرس www.imq.ir
قابل مشاهده هستند.

دکتر خوشنویس:

فکر خالق ،سیستماتیک است
از پرمخاطبترین قسمتهای پنجمین
کنفرانس مهندسی صنایع ،سخنرانی دکتر
بهرخ خوشنویس ،استاد مهندسی صنایع
و سیستمهای دانشگاه کالیفرنیا در مراسم
اختتامیه بود.
دکتر خوشنویس که در ارتباط با
موضوع جذاب خالقیت در مهندسی
کرد گفت :در حال
صنایع سخنرانی می 
حاضر مسئله کلیدی در کشورهای در
حال توسعه که رشد از طریق بهبود کارایی
میاندیشند ،موضوع خالقیت است .وی
افزود :خوشبختانه شاخصه خالقیت در
میان ما ایرانیها بیش از سایر کشورها وجود
دارد که باید از آن بهره گیریم .از گذشته تا
کنون حرکت انسانها در جهت بهبود ابزار

بوده است .انسان به واسطه خالقیت 
خود
در فرصت کوتاهی که در دنیا در اختیارش
کند و موجب
قرار میگیرد پیشرفت می 
تغییر ساختار جامعه خود میشود .در این
وجود اینترنت و ابزارهای ارتباطی

میان با
به سرعت به تکنولوژیهای نوین دست
یافت و حاال از دهکده جهانی صحبت
میکند .همه اینها نشانههای پیشرفت در اثر
به خرج دادن خالقیت است.
وی با طرح این پرسش که به واقع
آینده مهندسی صنایع چیست؟ گفت :نظر
شخصی من این است که بین خالقیت در
طراحی و خالقیت در اجرا بیشتر به موضوع
طراحی بپردازیم.
دکتر خوشنویس که به ثبت اختراعات

زیادی در دنیای مهندسی صنایع شهره است،
با اشاره به ابزارهای مهندسی صنایع اظهار
داشت :بسیاری از ابزارهایی که امروزه برای
مهندسی صنایع استفاده میشود مختص این
رشته نیست و رشتههای دیگر نیز از آن
استفاده میکنند .وی ادامه داد :در حال
حاضر در کشور ما ابزارهای مهندسی صنایع
در دو زمینه امکان پیادهسازی دارد ،یکی در

زمینه لجستیک و
دیگری در تولیدات
که
کارخانهای
با دو روش باال بردن کارایی ساخت و
سعی در طرح محصول جدید و رقابتی
امکانپذیر است که البته در این مسیر باید
روی خالقیت تکیه کنیم .وی تاکید کرد:
بر خالف آنچه تصور میشود ،اصول فکر
خالق کیفی نیست ،بلکه به صورت کمی
استفاده میشود .خالقیت کامال اکتسابی
است و فکر خالق به صورت سیستماتیک
پدید آمده و کنترل میشود.
استاد مهندسی صنایع و سیستمهای
دانشگاه کالیفرنیا با بیان این نکته که صرفا
به واسطه داشتن ابزار خوب هیچگاه به
هدف نمیرسیم گفت :در مسیر موفقیت
بیش از هر چیز به خالقیت نیاز داریم و بر
بهبود فعالیت

این اساس به جای اینکه روی
کنیم باید بیشتر روی خالقیت افراد تاکید
داشته باشیم.

پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع ایران برگزار شد

مدیریت دانایی و توسعه انسانی

این طرح از سال آینده 
باید
ادامه از صفحه 5
در بودجههای سنواتی نیز قرار گیرد .ما امیدواریم که امسال
بتوانیم برای اولین بار به رقم یک درصد برسیم.
وزیر صنایع و معادن با مهم خواندن سرمایهگذاری در
تحقیق و توسعه افزود :حتی اگر به نتایج ملموسی در این
بردهایم
زمینه نرسیم ،دست کم سطح دانش جامعه را باال 
که در این مسیر نقش جامعه دانشگاهی کشور بیش از پیش
مشخص میشود.
وی با مناسب خواندن موضوع مدیریت دانایی و توسعه
سند چشمانداز
انسانی به عنوان شعار کنفرانس گفت :در 
باید در چهار برنامه پنج ساله پیاده
بیست ساله کشور که 
شود نقش کاربردی این شعار بیشتر به چشم میخورد،
چراکه در ابتدای این برنامه بیش از پیش نیاز به توسعه
انسانی و منابع انسانی داریم.
باید پرچمدار توسعه این
انجمن مهندسی صنایع 
رشته باشد
در ادامه مراسم افتتاحیه دکتر محمدرضا امینناصری،
رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران به سخنرانی پرداخت
و گفت :پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع در حالی برگزار
میشود که رشته مهندسی صنایع در کشور از موقعیت
ممتازی برخوردار است .دانشآموختگان این رشته اکنون
به طور محسوسی در ارکان مهم کشوری و در نقشهای
بسیار تاثیرگذار انجام وظیفه میکنند
و پژوهشگران این رشته نیز در سطوح
مختلف کشوری و بنگاهی نقش مهم و
استراتژیکی را ایفا مینمایند .مجموعه
این شرایط نشاندهنده این واقعیت
است که مهندسی صنایع در ایران از
وضعیت مطلوبی برخوردار است.
وی افزود :در دنیای متحول و
ناپایدار امروزین هیچ وضعیتی را
نمیتوان با ثبات و اطمینانبخش
دانست .در باثباتترین وضعیتها
شاهد تحوالت دگرگونسازی

میتوان
بود .دنیای مهندسی صنایع نیز از
این قاعده مستثنی نیست و رشد

و بالندگی فعلی را نمیتوان پایدار دانست و مدام باید
اد و با توجه به سیر
مورد ارزیابی دقیق و پایش قرار د 

تحوالت و سمتگیری آینده جوامع بشری و نیازهای آن،
جهتگیریهای الزم را از هم اکنون برای حفظ و ارتقا این
رشته تمهید نمود.
دکتر امینناصری در ادامه به تاریخچه مهندسی صنایع
روند تحوالت این رشته در پنجاه سال گذشته اشاره کرد
و 
و گفت :رشته مهندسی صنایع در طول پنجاه سال گذشته
در شاخهها و گرایشهای مختلفی متمرکز شده و تعاریف
جدیدی از آن ارایه شده است .به جرات میتوان گفت این
همه تحول در کمتر رشتهای از مهندسی مشاهده شده است.
دلیل امر را میتوان در رسالتی که برای این رشته تعریف
شده جستجو کرد .در همه تعاریف متنوع رشته مهندسی
صنایع یک فصل مشترک به وضوح دیده میشود و آن
ایجاد و استقرار سیستمی یکپارچه از انسان،

عبارتست از
مواد ،تجهیزات و انرژی با بهرهگیری از دانش ریاضیات
و علوم تجربی و علوم اجتماعی برای سعادت و رفاه
بشریت.
مورد رمز موفقیت رشته مهندسی صنایع گفت:
وی در 
جامعنگر بودن رشته مهندسی صنایع و همچنین استفاده این
رشته از دستاوردهای علمی بشری در شاخههای مختلف
از ریاضیات تا علوم اجتماعی رمز موفقیت رشته مهندسی
صنایع است .این نکته رسالت بزرگتر و عمیقتر این رشته

در قرن اخیر را نشان میدهد.
رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران در بخش دیگری
از سخنان خود ،اظهار داشت :امروز دانایی به عنوان یکی
از بزرگترین منابع سرمایهای ،حتی برتر از سرمایههایی
مانند زمین ،تجهیزات و منابع طبیعی است .بنابراین اگر
مهندسی صنایع تکنیک استفاده بهینه منابع ،به معنای اعم
کلمه در یک ساختار یکپارچه و هماهنگ برای سعادت
جوامع بشری است نقش برجسته و ممتاز مهندسی صنایع
فرد میبایست با تلفیق و به کارگیری
با ویژگی منحصر به 
سایر شاخههای علمی ،از دانایی به عنوان بزرگترین منبع
سرمایهای عصر در جهت حل معضالت و مشکالت
اجتماعی و خیررسانی به جامعه استفاده کند.
دکتر امینناصری در ادامه گفت :انجمن مهندسی صنایع
باید پرچمدار توسعه
ایران در کنار دانشگاههای کشور 
رشته مهندسی صنایع در حیطههایی مانند هوش مصنوعی،
دادهکاوی ،متنکاوی ،تجارت الکترونیک ،شبکههای عصبی
مصنوعی و فنآوری اطالعات باشد .البته انجمن مهندسی
صنایع هنوز فاصله زیادی تا این نقطه دارد ،هرچند هنوز
غیرقابل دسترس نیست .در همین راستا هیات مدیره
انجمن یکی از اهم فعالیتهای خود را معرفی این شاخه از
مهندسی به جامعه قرار داد .یکی از نتایج میمون و مبارک
این حرکت انتشار مجله مهندسی صنایع و سیستم بود که
مجوز رسمی انتشار آن از وزارت ارشاد نیز اخذ شد.
وی افزود :برگزاری کنفرانسهای
علمی به ویژه کنفرانس بینالمللی
مهندسی صنایع یکی دیگر از
اقداماتی است که در آن با گرد هم
آمدن اندیشمندان کانون قدرتمندی
برای رشد و ارتقا این رشته شکل
میگیرد.
وی در پایان از برگزاری ششمین
کنفرانس مهندسی صنایع در دانشگاه
اد و ضمن تفویض
الزهرا خبر د 
مسئولیت اجرایی کنفرانس به نماینده
آن دانشگاه ،برای دکتر سمیعزاده ،دبیر
کنفرانس آتی آرزوی توفیق کرد.
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دبیر انجمن مهندسی
صنایع ایران:

نکات مطرح شده در
کنفرانس مسیر مطالعاتی هر فرد
را مشخص کرد

محورها و موضوعات مورد بحث در کنفرانس مهندسی
صنایع نشان دهنده سیر تکاملی این رشته و تمرکز آن بر
رشتههای مختلف در سالهای اخیر بود .دکتر سمیع زاده،
نایب رییس و دبیر انجمن مهندسی صنایع ایران پس از
برگزاری پنجمین کنفرانس مهندس صنایع گفت :اصوالً
برگزاری این رویدادها در شناساندن رشته وموضوع فعالیت
مهندسین صنایع بسیار مؤثر بوده و باید از دستاوردهای
کنفرانس در سطح وسیعی در جامعه و دانشگاه استفاده
کرد .وی در خصوص سطح برگزاری کنفرانس امسال
افزود :گرچه سطح کیفی مقاالت در دورههای گذشته
بهتر بود ولی همکاری عمیق و جدی دانشگاهها ،انجمن
مهندسی صنایع و بدنه صنعت و همچنین ایجاد پروسههای
سیستماتیک در برگزاری کنفرانس موجب شد کنفرانس در
سطح قابل قبولی برگزار شود .عضو هیئت علمی دانشگاه
الزهرا و مدیر عامل شرکت گسترش انفورماتیک ایران ادامه
داد :هر شخص مي تواند با بهره گیری از نکات مطرح شده
خود را یافته و
در کنفرانس ،مسیر مطالعات و تحقیقات 
گذارد و سایر افراد نیز می

قدم در وادی مورد نظر خود
توانند ازCASEهای ارائه شده اعم از علمی یا عملیاتی و
خود بهره
دیگر مقاالت ارائه شده در جهت بهبود رویههای 
گیری کنند .دکتر سمیع زاده در یک ارزیابی کلی برگزاری
این کنفرانس ها را مثبت دانست و گفت :علت آن عالوه
بر انتقال دانش و مشارکت در تجربیات دیگران تشویق
و ایجاد انگیزه در دانشجویان و متخصصین جهت انجام
بررسیهای دقیق تر و موشکافانهتر در مباحث علمی مربوط
خود میباشد.
به رشته و تخصص 

دکتر جلوداری:

پیام کنفرانس ایجا د حرکتهایی
توام با نگرشهای علمی بود

دکتر جلوداری ممقانی هدف از برگزاری کنفرانس
مهندسی صنایع به عنوان مهمترین رویداد در عرصه
مهندسی صنایع کشور ،شناساندن دیدگاه و اهمیت
مهندسی صنایع به بخش صنعت و معدن و
کلیه تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور
عنوان کرد .دکتر جلوداری ممقانی ،عضو
هیئت مدیره انجمن مهندسی صنایع ایران ،با
اشاره به عدم وجود استراتژی هایی با بنیه
علمی قوی ،اتخاذ تصمیم گیری ها براساس
نظام آزمون و خطا و انجام تجزیه و تحلیل
هایی براساس روشهای سنتی در بخش
صنعت و معدن کشور به عنوان مشکالت
اصلی جامعه صنعتی کشور افزود :تا کنفرانس
بود و به
چهارم محور کنفرانس بیشتر علمی 
طبع مخاطبان آن بیشتر استادان ،دانشجویان و
دانش پژوهان بودند،اما امسال برای اولین بار
کمیته سیاستگذاری کنفرانس ،کمیته صنعت
را به منظور تشخیص کاربردی بودن مقاالت
درحوزه صنعت به کمیتههای علمی اضافه
کرد تا کنفرانس پنجم به دو بخش علمی و
صنعت تقسیم شود .صاحب امتیاز و مدیر
مسئول مجله عصر کیفیت از خصوصیات
بارز کنفرانس پنجم را فعال بودن کمیته
علمی و حساسیت و ظرافت داوری مقاالت
با توجه به کثرت مقاالت ارسالی دانست.
وی با بیان اینکه پیام این کنفرانس ،ایجاد
حرکتهایی توام با نگرشهای علمی بود اظهار
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داشت :این کنفرانس را کامال مطابق با معیارهای یک
کنفرانس بینالمللی بنا بر آنچه توسط وزارت کشور تدوین
شده دانست .وی در پایان از کلیه عوامل و دست اندر
کاران دانشگاه علم و صنعت که در برگزاری این کنفرانس
سهیم بوده اند ،به خصوص دکتر جبل عاملی رییس این
دانشگاه تشکر کرد.

دکتر امین ناصری:

روند حرکتی انجمن مهندسی
صنایع نسبت به دیگر انجمن ها
بهتر بوده

پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع  20و 21
تیر ماه  1386با هدف تداوم ،تقویت و تشویق روحیه ی
پژوهش در میان دانشگاهیان و فارغ التحصیالن دانشگاه و
تبادل دستاوردهای جدید اندیشمندان داخلی و خارجی
و با همکاری انجمن مهندسی صنایع و دانشگاه علم و
محمد رضا امین ناصری در رابطه با

صنعت برگزار شد.
نقش برگزاری این کنفرانس در پیشرفت علم مهندسی
صنایع و شناساندن آن به جامعه صنعتی گفت :به طور
کلی انجمنهای علمی در هر حوزه و رشتهای تنها معرف
واقعی و با صالحیت برای آن رشته میباشند .وی افزود:
اغلب رشتهها در دنیا مانند مهندسی عمران ،شیمی و برق،
یک انجمن علمی مربوط به خود دارند .مهمترین وظیفه
و رسالت این انجمن ها معرفی و حفظ آن رشته ،ارتقا و
پیشرفت آن در جامعه است که انجمن مهندسی صنایع نیز
سعی در انجام رسالت خود دارد .وی با اشاره به این نکته
که مهندسی صنایع دیرتر از دیگر رشتههای مهندسی در
ایران دارای انجمن شد افزود :این رشته گرچه در جامعه
روند کاری آن نیز
به صورت اجمالی شناخته شده است و 
نسبت به دیگر رشتههای مهندسی بهتر است ،اما بسیاری
از متولیان امر ،صنعتگران و حتی دانشجویان هنوز به طور
انند که کار یک مهندس صنایع چیست؟چه
کامل نمی د 
توانمندی هایی دارد؟ و چه پتانسیلی در مهندسین صنایع
نهفته است .در واقع این کنفرانس و انجمن میتوانند به
خوبی وظیفه شناساندن علم مهندسی صنایع را به جامعه
انجام دهند.
رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران در ارتباط با
مخاطبان کنفرانس پنجم اظهار داشت :پیش از کنفرانس
در شورای سیاست گذاری مصوب شد که تنها مقاالتی
را که از سطح علمی قابل قبولی برخوردار
هستند پذیرفته شود .این مقاالت به طو عمده
از دانشگاهها و در سطح کارشناسی ارشد و
دکترا ارائه شدند ،چون کارهای علمی در واقع
قابل طرح در این سطوح ارائه میشود.
وی ادامه داد :ما صنعت را هم نادیده
نگرفتیم و اینکه صنعت هم باز بخشهای
ارد و انجمنهای دیگری هستند که
دیگری د 
به نوعی در حوزه مهندسی صنایع میگنجند
مانند :انجمن نت ،مهندسی ارزش و مدیریت
توانند مقالههای خوبی
که در این بخش ها می 
ارائه دهند .بنابراین اگر مقاالت از سطح قابل
بود چه از صنعت و چه از
قبولی برخوردار 
اد
دانشگاه پذیرفته شد ولی در مجموع تعد 
مقاالت دانشگاهی بیشتر بود .دکتر امین ناصری
در رابطه با مطابق بودن کنفرنس با معیارهای
بینالمللی اشاره کرد :سعی ما بر این بوده
پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع چیزی کمتر
از دیگر کنفرانسهای دنیا نداشته باشد .تنها یک
تفاوت میان کنفرانسهای داخلی با خارجی
افراد بینالمللی کمتر
وجود دارد که در ایران 
داریم و این هم تنها به کنفرانس ما مربوط
شود بلکه به دلیل نوع ارتباطی است که در
نمی 
سطح بینالملل با کشور ما وجود دارد.

بازتاب برگزاری پنجمین
کنفرانس مهندسی صنایع در
خبرگزاریهای داخلی
پنجمین
برگزاری
کنفرانس مهندسی صنایع
بازتاب گستردهای در
رسانه ها و خبرگزاریهای
داخل داشتند.
خبرگزاریهای مهر،
چند روز قبل از
ایسنا ،ایرنا ،فارس و شبکه خبر دانشجو از 
بعد از آن نسبت به پوشش خبری آن
چند روز 
کنفرانس تا 
اقدام کردند .همچنین حضور وزیر صنایع و معادن کشور
در مراسم افتتاحیه آن موجب شد تا بسیاری از گزارش
ها و خبرهای رسانه ها به صحبتهای دکتر طهماسبی
اختصاص داشته باشد.
خبرگزاری فارس با قرار دادن گزارشی از مراسم
افتتاحیه کنفرانس پنجم ،به نقل از وزیر صنایع و معادن
نوشته است :فارغ التحصيالن رشته مهندسي صنايع در
كشور از نظر ارائه ايده و فعاليتهاي تخصصي در سطح
كشور و بينالملل از پيشروترين و جريان سازترين افرادند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اطالع رساني
وزارت صنايع و معادن ،عليرضا طهماسبي رشته مهندسي
صنايع را از جديدترين رشتههاي دانشگاهي كشور دانست
و تاكيد كرد :ما ضمن حمايت كامل از  NGOهاي
تخصصي ،از اجرايي شدن ايدههاي عملي براي اجراي
سياستهاي تجاري سازي در بنگاهها نيز به طور كامل
حمايت مي كنيم.
وي در ادامه بااشاره به جايگاه همايش بين المللي
مهندسي صنايع گفت :شعار انتخابي امسال اين همايش با
مضمون مهندسي صنايع ،مديريت دانايي و توسعه انساني،
در شروع برنامه چهارم و با توجه به اهداف سند چشم
انداز ،شعار بسيارمناسبي است.
وزير صنايع و معادن مطرح كردن تحقيق و توسعه را
با مديريت دانايي مرتبط دانست و افزود :روشهاي توسعه
فني و اقتصادي در بسياري از كشورها مشابه هم است و
اقتصاد دانايي محور و توسعه محور،

در حركت به سمت
تحقيق و پژوهش حرف اول را مي زند.
خبرگزاری ایرنا نیز نوشته است :وزير صنايع در جمع
مديران و كارشناسان صنايع مهندسي كشور گفت :براساس
بودجه سال  1386تمام شركتها موظفند معادل يك درصد
از بودجه عملياتي خود را به بخش پژوهش و تحقيق
اختصاص دهند .عليرضا طهماسبي در سخنرانی افتتاحیه
کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع افزود :بايد در سال
جاري  ۲۳تريليون ريال يا به عبارتي حدود يك درصد از
كل توليد ناخالص ملي كشور صرف امور پروهشي شود و
خواهد بود.

سازمان بازرسي ناظر بر تخصيص اين بودجه
ایرنا همچنین به نقل از محمدحسين جبل عاملي دبیر
کنفرانس و رییس دانشگاه علم و صنعت ایران آورده است:
شعار كنفرانس براساس اولويتهاي چشم انداز بيست ساله
كشور« ،مديريت دانايي و توسعه انساني» تعیین شده است.
توجه مراكز تحقيقاتي حوزه مهندسي صنايع ،به دو بعد
كاربردي و نظري است ،با توجه به شرايط نوين جهاني،
نياز به نگاه جديد و سازگاري با شرايط به شدت متغير ،در
خواهد بود.

تفكر مديريت نوين داراي جايگاه برجستهاي
در این میان خبرگزاری مهر نیز با اشاره به محورهای
کنفرانس به ارائه گزارشی از این برنامه علمی پرداخته
است.
شبکه خبر دانشجو نیز با آوردن متن سخنرانی دکتر
جبل عاملی و دکتر امین ناصری ،رییس انجمن مهندسی
صنایع ایران به ارائه نکاتی در ارتباط با  624مقاله رسیده
به دبیرخانه کنفرانس پرداخته است.

تعریف شناسی

مهندسی صنایع

قسمت سوم

گام نهم
متفكران و نظريهپردازان عرصه صنعت در نيمه نخست
قرن نوزدهم چه كساني بودند ؟
جيمز وات ،نامي آشناست كه بيشتر از او در درسهاي
فيزيك و مكانيك شنيدهايم ؛ اما جالب است بدانيم كه وي
در اوائل قرن نوزدهم نظرياتي ارزشمند در باب روشهاي
ارد عملياتي ،متدهاي كار ،طرح ريزي ،دستمزد،
استاند 
زمانهاي استاندارد ،اطالعات استاندارد ،بيمه كاركنان و
گام يازدهم
آيا پدر مديريت علمي را ميشناسيد ؟
كاربرد بازرسي و حسابداري بيان نموده است .

موارد
ليستي طويل و موضوعاتي پراهميت هستند ،چنين فكر
شخصي که او را به عنوان پدر مديريت
علمي ميشناسيم فردريک تيلور ( 1856 - 1915
كنيد ؟!
نمي 
رابرت اون ،نظريهپرداز ديگري بود كه احتياج به ) است  .وي يک مهندس مکانيک بود که در
استفاده و كاربري عمليات كارگزيني را صراحتا بيان نمود طول فعاليت خود در صنايع فوالدسازي ،روش
و مسئوليت آموزش كارگران را بر عهده مديريت نهاد ؛ وي بهتري براي انجام فعاليتهاي کارگري پايهگذاري
شد که يک
کرد و به اين ترتيب اولين فردی 

همچنين براي كارگران ،خانه و امكانات معيشتي مناسب
فرضيه کامل در اصولمديريت و مطالعه روشها پايهگذاری
درنظر گرفت .
جيمز ميل ،در دهه  1820حركات انساني را تجزيه،
نمود ؛ به بيان بهتر زمينه کاری وی بهرهوری بود  .او

بيش از همه در توسعه رشته مهندسی صنايع به صورت
تحليل و تلفيق نمود .
چارلز بيچ متفكر
منظم و تعريف شده نقش داشته اما
هيچگاه در نوشتههايش اصطالح
ديگري بود كه در دهه 1830
روشهاي علمي انجام كار را فرمول تيلور برای به حداکثر
مهندسی صنايع را به کار نبرده
و از ترکيب مديريت علمی برای
مورد تاييد قرارداد ؛ تشريح رساندن سطح توليد شامل سه
کارهايش استفاده نموده است .دو
مختصات شغل را
تاكيد عنصر کار مشخص ،زمان مشخص
کتاب تيلور به نامهای مديريت
نمود و در موضوعاتي چون
و روش مشخص بود که اين
کارخانه و اصول مديريت علمی از
تقسيم كار ،مطالعه حركت،
هستند که در آنها

زمان حسابداري قيمت فرمول از مفاهيم پايهای مهندسی نخستين آثاری
به طور منطقی و برنامهريزی شده
تمامشده و نيز عوامل موثر
صنايع به شمار میرود
توليد و کارخانه

مسايل مديريت
بر كارايي كاركنان ،نظرياتي
مورد بررسی قرار گرفتهاند .فرمول

نمود .
ارزشمند بيان 
توليد شامل سه عنصر

جيمز استوارت ميل ،اين بار در دهه  ،1850مباحثي تيلور برای به حداکثر رساندن سطح
بود که اين
در باب حوزه نظارت ،وحدت فرماندهي ،نظارت كاري و کار مشخص ،زمان مشخص و روش مشخص 
فرمول از مفاهيم پايهای مهندسی صنايع به شمار میرود.
اداري ،تقسيم كار و نيز حقوق و دستمزد ارائه نمود .
جيمز چاپمن نقش بینظير تيلور را چنين عنوان نموده
هنري يور ،در همان زمان ( دهه  ) 1850درمورد اصول
سازمان ،ارتباطات و اطالعات مورد استفاده در سازمان است :
 -1تعيين علمی استانداردهای کار
نظرياتي ارائه داد .
ستمزد بر مبنای استانداردی از

 -2سيستم پرداخت د
در گام دهم ،پيشگامان نيمه دوم قرن نوزدهم را به
کار انجام شده توسط هر کارگر
بررسي خواهيم نشست ...
 -3رياست وظيفهای
 -4انقالب فکری که تيلور آن راپيشنياز برپايي و
اجرای مديريت علمی میدانست.
گام دهم
شناخت پيشگامان مهندسی صنايع را در قرن بيستم با
پيشگامان پروسه شكلگيري مهندسي صنايع در نيمه
فردريک تيلور آغاز نموديم و در گام بعدی با هنری گانت
دوم قرن نوزدهم چه كساني بودند ؟
در ادامه معرفي نظريه پردازان صنعتي قرن نوزدهم به راهمان را ادامه خواهيم داد ...
نيمه دوم اين قرن ميرسيم :
ل.ي.مكاليوم در ارتباط با موارداستفاده
در دهه  1850داني 
گام دوازدهم
چارت و نمودار در نشاندادن تركيب سازماني و كاربرد
توليد از آن چه کسی

نخستين دغدغههای برنامهريزی
منظم مديريت در سازمان راهآهن مباحث خويش را بيان
بود ؟
داشت .
در گام پيشين و در مبحث پيشگامان مهندسی صنايع
دبليو.ي.جنيوتر در دهه  1870ميالدي ،مطالعاتي در
باب حركت و خستگي كارگران و تاثير وسايل مختلف بر در قرن بيستم از فردريک تيلور به عنوان پدر مديريت
نمودهاست .
روي كار ارائه 
شد تا به سراغ هنری
علمی نام برديم و سپس تصميم بر آن 
در سال  1881بود كه جوزف وارتون ،درس مديريت گانت برويم .
آورد .
را در سطح كالج به وجود 
گانت نيز يک مهندس هم عصر تيلور بود که در توسعه
هانري ميكاليف در دهه  ،1880نظرياتي در مورد علم تفکر مديريتی تاثير بسزايی داشت  .اهم فعاليتهای او به
سالهای همکاری با تيلور و به عنوان مشاور باز میگردد .
نمود .
اداره و شركت در سود كارخانه ارائه 
فردريك هالسي متفكر ديگري بود كه در باب سيستم او نخستين کسيست که مسايل برنامه ريزی توليد را مطرح
پاداش نظريات خويش را بيان نمود .
به قرن بيستم ميرسيم ؛ سالهايي كه شتاب
مضاعفي را در تكامل مهندسي صنايع با خود به
همراه داشت  .قرن بيستم را در گام يازدهم با پدر
مديريت علمي آغاز خواهيمنمود ...

نمود و با عالقه و توجهی که به هزينههای توليد ،انتخاب
مناسب کارگران و آموزش آنها و نقش پاداشهای نقدی در
ارزندهای در اين زمينهها برداشت .

توليد نشان داد ،قدمهای

نمود :
موارد ذيل خالصه 

اهم تالشهای او را میتوان در
 -1فعاليت در زمينه سيستمهای انگيزشی و تقويتی
برای کارگران.
 -2تقويت مديريت و حمايت از آموزش کارگران .
 -3توجه به مسئوليتهای اجتماعی در تجارت و
صنعت.
 -4ارزيابی نتايج مديريت به وسيله نمودارهای گانت
و ديگر روشها.
جالب اينجاست که عليرغم آنکه تيلور و گانت با هم
کار میکردند نظرياتشان در باب مديريت علمی با يکديگر
متفاوت بود ؛ تيلور به خصوصيات علمی و تکنولوژيک
کار در صنعت عالقهمند بود ،حال آنکه گانت به مسايل و
فاکتورهای انسانی توجه بيشتری داشت .
در گام آتی با برادران گيلبرت همراه خواهيم شد ...
گام سيزدهم
از برادران گيلبرت و مطالعات حركت بيشتر بدانيم!
آيا تاكنون در مباحث ارزيابي كار و زمان نام اين دو
برادر را نشنيدهايد؟
فرانك و ليليان در اوائل قرن بيستم در نتيجه مطالعاتي
كه بر روي حركت  -به عنوان يك تكنيك در امور مهندسي
ند تاثير بسياري بر مهندسي صنايع نهادند .
 انجام داد بهبود روشهاست ؛

دستاوردهاي فرانك گيلبرت در زمينه
وي پس از آنكه مشاهده نمود تفاوتهاي اساسي در روشها
و حركات افراد مختلف براي انجام فعاليتي واحد وجود
بيابد .
دارد ،بر آن شد تا بهترين روش انجام يك كار را 
فرانك در توسعه مطالعه حركات ريز ،حركات را به عناصر
نمود ؛ او سرانجام در
پايه اي به نام تربليگ تقسيمبندي 
سال  1911اصول مطالعات حركت را منتشر نمود .
از سوي ديگر ،دلبستگي ليليان به روانشناسي صنعتي
در بسياري از نوشتههاي او هويداست  .وي تاثير بسزايي
در زمينههايي چون فرصتبخشي به كارگران تازهكار و
بيمهارت براي كسب تجربه ،مطالعه استراحتهاي مجاز
براي رفع خستگيهاي غيرقابلترميم و مفاهيمي از اين
دست داشت .
روند معرفي نظريهپردازان نيمه اول قرن

در گام آتي
بيستم را ادامه خواهيمداد.
ادامه دارد..
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تاريخچه مديريت پروژه

غرق شدن یا شنا کردن

تاريچه مديريت پروژه در جهان را غالبا به مديريت
پروژههاي عظيمي چون ساخت اهرام مصر ،ديوار چين
و يا بنا نهادن تخت جمشيد به دستور داريوش مربوط
ميدانند .هريك از اين پروژهها از جمله پروژههاي
بزرگ و پيچيده تاريخ بشريت هستند كه با كيفيت
استاندارد باال و بكارگيري نيروي عظيم انساني ساخته شدهاند.
يك مدير پروژه وقتي به شهر اسرارآميز هخامنشيان سري
ميزند و در هر گوشهاي از آن به نقوش هنرمندانه برجسته
باستاني برخورد ميكند بدون شك دچار حيرت ميگردد كه
چگونه چنين پروژه عظيمي قريب دو هزار و پانصد سال پيش با
چنين كيفيت منحصر به فردي ساخته شده كه عليرغم ويراني
و به آتش كشيده شدن پياپي توسط اسكندر و تسخير كنندگان
نماد حيرتانگيز پروژه ايراني از آن
پس از او همچنان به عنوان 
ياد ميشود  .هرچند به دستور كوروش ،مهندسان و سازندگان
پاسارگاد موظف بودند شرح كار خود و همچنين برنامه كاري
روز بعد خود را در لوحههايي كه به نام كارنامك مشهور بود
بنگارند ،اما امروزه جز با تكيه بر حدسيات نميتوان اظهارنظر
قاطعي پيرامون نحوه دقيق مديريت پروژههاي عظيم عهد باستان
ابراز داشت ،چرا كه متاسفانه تاكنون هيچ مدرك و نشانهاي دال
بر چگونگي به كار بستن روشها و تكنيك هاي مديريت پروژه
در اين طرحها يافت نشده است.
اما تاريخچه مديريت پروژه در دنياي جديد به سالهاي
ابتدايي دهه  1900ميالدي باز ميگردد .جايي كه «هنري گانت»
با توسعه نمودار ميلهاي ابداعي خود آغازگر حركت پرشتاب
بعدي طي سالهاي دهه  1950و  1960ميالدي در پروژههاي
نظامي و هوافضاي آمريكا و سپس انگلستان شد .هرچند نام
پرآوازه «هنري گانت» به عنوان پدر تكنيكهاي برنامهريزي و
كنترل پروژه در تاريخ ثبت شده است ،ولی سالهاي دهه 1950
و  1960به عنوان سالهاي آغازين رشد و توسعه مديريت پروژه
در دنياي معاصر شناخته ميشود .اين سالها سرآغاز تكوين و
توسعه بسياري از روشها و دانشهاي مربوط با مديريتهاي نهگانه
پروژه است كه سالها بعد توسط نرمافزارهاي مختلف عملياتي
و در پروژهها به كار گرفته شدند.
يد رقابتي و رايزني
تغييرات سريع تكنولوژيك ،بازارهاي شد 
فشرده و قدرتمندانه شركتها ،همهوهمه سازمانها و بنگاههاي
متولي پروژه را تشويق به تغيير سيستم مديريتي خود نمود .در
هنگامه نبرد انتخاب بين غرق شدن يا شنا كردن و يا تطبيق
و سازگاري يا مرگ و نابودي ،مديريت پروژه و پروژهمداري
درمديريت تنها انتخاب و راه نجات فراروي پيمانكاران و
سازمانها بود .حال به تارنماي مديريت پروژه در دنياي معاصر
تا شكلگيري استاندارد جهاني مديريت پروژه كه سبب قوام
يافتن دانش مديريت پروژه شد ،ميپردازيم.
گانت چارت در اوائل دهه  1900ميالدي
تاريخچه تكوين بارچارت به دوران جنگ جهاني اول

ميرسد .جایيكه يك آمريكايي به نام هنري گانت براي نخستين
بار چارت را براي برنامهريزي و كنترل پروژههاي موسسه
كشتيسازياش بكار برد .به پاسداشت اين اقدام نام گانت قبل
از عنوان بارچارت تداعي كننده اين اقدام ارزشمند است .كتاب
ارد که هنري گانت به
مرجع مهندسان صنايع اشاره به این نکته د 
خود در خالل جنگ جهاني اول توانست زمان
كمك ابزار ابداعي 
خود را به ميزان چشمگيري كوتاه کند.
ساخت كشتيهاي ترابري 
امروزه گانت چارت به دليل ساده و قابل فهم بودن آن به عنوان
روشي جالب و پرطرفدار به شكل وسيعي در دنيا جهت مديريت
زمان پروژهها به كار برده ميشود .يافتههاي يك پژوهش در
ميان كاربران نرم افزار برنامهريزي و كنترل پروژه Micro Soft
 Projectنشان داد كه هشتاد درصد مديران پروژهها در دنيا
ترجيح ميدهند براي برنامهريزي و كنترل پروژههايشان از گانت
چارت استفاده نمايند.
مديريت پروژه در دهه  1950و  1960ميالدي
تقريبا غالب تكنيكها و روشهاي مديريت پروژه كه ما
امروزه از آنها استفاده ميكنيم توسط وزارت دفاع ،صنايع نظامي
و سازمان هوافضاي اياالت متحده در خالل سالهاي دهه 1950
و  1960ميالدي ابداع و توسعه يافتهاند كه روشهايي همچون
روش  ,Pertارزش به دست آمده ،مهندسي ارزش و ساختار
شكست كار از آن جملهاند .صنعت ساختمان نيز در تكوين و
توسعه روشهايي همچون روش مسير بحراني ،روش نمودار
پيشنيازي ،استفاده از نمودار شبكهاي و تسطيح منابع ياري
رسانده است .در جريان اين تحوالت ،پروژههاي بسيار بزرگي
همچون پروژه فضايي آپولو و يا ساخت نيروگاههاي اتمي در اين
دوران اجرایی شدند.
يكي از نخستين كاربردهاي علمي و مدرن مديريت پروژه در
ساخت اولين زيردريايي هستهاي در دهه  1950در آمريكا صورت
گرفت .درياساالري به نام ) ( Adm. Hyman Rickover
مدير پروژه اين طرح ،براي اولين بار جهت هماهنگ كردن صدها
پيمانكار ،هزاران منبع و اطمينان از اجراي به موقع پروژه ،روشي
جديد كه امروزه با نام  Pertشناخته ميشود ابداع کرد .هرچند
بدون وجود كامپيوتر عمليات دستي محاسبه مسير بحراني بسيار
بود اما كمك بسيار زياد اين روش و اجراي موفقيتآميز
دشوار 
پروژه مذكور موجب شد تا همگان به اهميت علم جديد پي برند.
سال ها پس از آن ،اين تكنيك در پروژههاي ساخت فضاپيماها و
ديگر پروژههاي نظامي بارها و بارها استفاده شد.
پيشرفت مهم ديگر در اين سالها ،تعريف و تكوين مفهوم
مسئوليت واحد براي پروژههاي چندبخشي بود .اين مفهوم
هنگامي به كار ميرود كه يك فرد در پروژه مسئوليت كاري را

در پروژه از ابتدا تا تكميل پروژه برعهده ميگيرد .عملي
ساختن اين مفهوم ،تيم پروژه را در به اشتراك نهادن
منابع و ياري رساندن به يكديگر در ماتريس ساختار
سازماني پروژه كمك ميكند.
 :1960پژوهشهاي عملي  Nasaپيرامون مفهوم
ماتريس ساختار سازماني پروژهها.
 Nasa :1962سيستم  Pertرا معرفي کرد .در اين تكنيك
تاكيد ويژهاي بر مفاهيم ساختار شكست كار و كنترل هزينه شده

بود.
 :1963معرفي مفهوم ارزش بدست آمده در پروژهها توسط
نيروي هوايي آمريكا.
 :1963مفهوم چرخه حيات پروژه توسط نيروي هوايي
اياالت متحده تكوين يافت.
 :1963براي اولين بار در پروژه پوالريس در انگلستان ،رسما
شد تا سيستم مديريت پروژه را
اد از پيمانكاران خواسته 
در قرارد 
در مديريت فعاليتهايشان به كار گيرند.
 :1964براي نخستين بار سيستم مديريت پيكربندي پروژه
توسط  Nasaبه عنوان مجموعه رويههاي اداري براي تعريف،
مستندسازي و به خصوص كنترل فيزيكي سيستم يك پروژه
و همچنين بازنگري و مستندسازي تغييرات پيشنهادي در اين
سيستم طراحي گرديد.
 :1965وزارت دفاع و  Nasaدر امريكا سيستم قراردادهاي
سود به سيستم
خود را از قراردادهاي هزينه بهعالوه درصدي از 

قراردادهاي هزينه بهعالوه جايزه يا قراردادهاي قيمت ثابت تغيير
دادند.
 :1965در اواسط دهه  1960ميالدي دنيا شاهد رشد شگرف
استفاده از تكنيكهاي مديريت پروژه نوين در صنعت ساختمان
بود.
 :1965شكست پروژه ساخت بمبافكن  2-TSRعمال
مشكالت و دردسرهاي همزماني توليد و توسعه پيش از تكميل
طراحي در پروژهها را به اثبات رساند .فقدان مديريت صحيح بر
افزايش دستور كار پروژه هزينهها و تاخيرهاي پروژه را بسيار باال
برد و در نهايت موجب شكست پروژه گرديد.

 :1966يافتههاي يك پژوهش منتشره در اين سال نشان داد
كه اغلب زمان كافي براي مراحل تعريف و آمادهسازي پروژه در
چرخه حيات پروژهها در نظر گرفته نشده و دقيقا به همين دليل
مغايرتهاي فراواني در كنترل استاندارد زمان و هزينه پروژهها و
همچنين كنترل ناكافي تغييرات طراحي به وجود ميآيد.
 :1969موسسه بينالمللي مديريت پروژه به عنوان اولين
موسسه رسمي مديران پروژه تاسیس شد .يكي از مهمترين
دستاوردهاي تاسيس اين موسسه تدوين استاندارد جهاني دانش
مديريت پروژه بود .از اين پس بود كه دگرگونيها و پيشرفتهاي
حوزه مديريت پروژه صورتي منسجم و مدون به خود گرفت.

شرکت کنندگان دوره ISO
انجمن مهندسی صنایع ایران د
متنوعیر نگاهی به دورههای آموزشی انجمن مهندسی صنایع
9001دانشگاه فیروز کوه از شرکت
خرداد  86دورههای آموزشی
فنی و مهندسی آتش بهار سازان تولید
بشرح
آنها
را برگزار کرد که برخی از
در خرداد 1386
کننده انواع بست و خار مهره برای
زیر است:
انواع خودرو و دارنده گواهینامه  16949 ISO /TSواقع
 -1تور آموزشی سیستم مدیریت کیفیت ISO
ید که نهم
در شهرک صنعتی کمرد بازدید کردند .این بازد 
9001به صورت رایگان در  9خرداد برای دانشجویان
دانشگاه فیروزکوه
اد و به مدت  3ساعت
خرد 
 -2بازدید از خطوط تولید ایران خودرو دیزل به
در ابتدا چارت سازمانی ،خط مشی ،ممیزیهای
داخلی ،نظامنامه ،اهداف کیفیت توسط مهندس خیراتی،
صورت رایگان در  9خرداد برای دانشجویان دانشکده
نماینده مدیریت شرکت ،تشریح و همزمان سوابق مرتبط با
حفاظت و بهداشت کار
سیستم مدیریت کیفیت به بازدید کنندگان ارائه و در مورد
 -3سمینار آشنایی مدیریت ارنباط با مشتری به صورت
آن بحث و گفتگو شد.
رایگان با حضور  150نفر در  12خرداد با حمایت ستاد
در ادامه طرح کنترل یک محصول توسط مهندس
کارآفرینی شهر تهران برگزار شد که در این سمینار مهندس
قاسمی ،دیگر نماینده مدیریت شرکت تشریح شد و با
اهرامی ،مفاهیم ،تاریخچه و مدل مدیریت ارتباط با مشتری
توضیحات مهندس نریمانی ،مدیر تولید ،از خطوط تولید
را تشریح و سپس مهندس فرشیدفر ،با مرور مفاهیم ،در
ید به عمل آمد.
بازد 
خصوص امکان سنجی و انتخاب نرم افزار CRMصحبت
حمایت مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن برگزار شد.
در انتها شرکت کنندگان به انبار شرکت رفته و مراحل
کرد.
 -6دوره آموزشي MSPوكاربرد آن در مديريت پروژه
ورود و خروج کاال را با انباردار شرکت بررسی نمودند.
 -4دوره آموزشي مدیریت استراتژیک به مدت
به مدت  24ساعت در تاريخ هاي  29تا  31خرداد در
الزم به ذکر است مدیریت شرکت فنی و مهندسی آتش
16ساعت در تاريخهای  21و 22خرداد با حمایت مهندس
ساخنمان شماره دو شرکت گسترش انفورماتیک برپا شد.
بهار سازان به عهده مهندس آتش بهار است که در برگزاری
نکونام ،مدیر عامل شرکت تسکو و تدریس مهندس حیدری
مدرس این دوره مهندس رحمتی توکل بود.
این تور آموزشی کمال همکاری را با انجمن مهندسی
در محل انجمن برگزار شد.
تور آموزشی ISO 9001
صنایع ایران داشتند.
 -5سمینار آشنایی با مدیریت استراتژیک با حضور
بازدید از شرکت فنی و مهندسی آتش بهار سازان
 100نفر در تاریخ  24خرداد  86به مدت  4ساعت با
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تخفيفات :اعضاء انجمن  15درصد ،دانشجويي 10درصد،
متقاضيان سه دوره  10درصد
 شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي وصدور گواهينامه ميباشد.
 مبلغ دورههای آموزشی ردیف  1و  2و  5با 40درصد تخفیف مشخص شده است و تخفیف دیگری را شامل
نمیگردد.
 دورههاي فوق در شهر تهران برگزار ميشود و محلبرگزاري دوره متعاقبا اعالم ميگردد.
نمايند بعنوان دانش

 -افرادي كه در  4دوره متوالي شركت

پژوه انتخاب شده و ميتوانند از كليه دورههاي عمومي با 50
درصد تخفيف استفاده نمايند.
 متقاضيان دورههاي آموزشي (دوره هاي داخل ليستانجمن و خارج از ليست)مشخصات خود را جهت پيشثبتنام
به واحد آموزش اعالم نمايند.
 متقاضياني كه تمايل به شركت در دورههاي آموزشيانجمن در روز جمعه دارند ،جهت پيشثبتنام با واحد آموزش
تماس گيرند.
 شرکتکنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طينمايند گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران به


زبان انگليسي دريافت مينمايند.

واحد
 نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس باآموزش انجمن 66706051-4:داخلي  256و  257يا 66742035
دفتر مرکزي انجمن88242588 :
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
* شرکتکنندگان سمینار فوق در صورت تمایل به صدور
گواهینامه معتبر انجمن مبلغ  50/000ریال را نیز به حساب
جاري  0143369919بانک تجارت شعبة دانشگاه تربيت
مدرس به نام انجمن مهندسي صنايع ايران واریز و فیش را به
انجمن فاکس نمایند.
* محل برگزاری :تهران  -شهرک غرب  -خیابان ایوانک
غرب  -خیابان گل افشانجنوبی  -مرکز رشد و کارآفرینی
شهر تهران
* نحوه ثبتنام:
 دانشجویان دانشگاهها :تماس با رابط انجمن در دانشگاهو ثبتنام جهت حضور در سمینار
 کارشناسان ،مدیران و سایر اعضاء انجمن :تماس باواحد آموزش 66706051-4 :داخلي  256و  - 257تلفن:
66742035
توجه :کلیه متقاضیان میبایست قبل از حضور در سمینار
حتما ثبتنام نمایند.
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کنفرانس بینالمللی بازرسی
فنی و آزمون غیرمخرب
برگزار میشود

اولین کنفرانس بینالمللی بازرسی فنی و آزمون
غیر مخرب یکم و دوم آبان ماه سال جاری
برگزار میشود.
این کنفرانس با هدف آشنایی با آخرین
دستاوردهای تحقیقاتی و تکنولوژیک در زمینه
روشهای آزمون غیر مخرب ،تبادل تجربیات و
برنامههای بخشهای مختلف در جهت ارتقای
اثربخشی مدیریت و اجرای فعالیتهای بازرسی
و آزمون غیر مخرب به همت دانشگاه تربیت
مدرس ،شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی و شرکت متحدان آریا برپا میشود .شناسایی
وظایف قانونی ،عرفی ،اخالقی و قراردادی
بخشهای مختلف در تعریف و اجرای بازرسی
فنی و آزمون غیر مخرب ،آشنایی با نقش بازرسی
اقتصاد تجهیزات و نیز

فنی در ایمنی ،کیفیت و
شناسایی نقش آن در امنیت و توسعه اجتماعی،
اقتصادی و صنعتی از دیگر اهداف برگزاری
این کنفرانس دو روزه است .در این کنفرانس با
مانند روشهای
پرداختن به روشهای بازرسی فنی 
بازرسی چشمی ،آزمون پرتونگاری(رادیوگرافی)،
آزمون فراصوتی(آلتراسونیک) ،آزمون مایعات
نافذ ،آزمون ذرات مغناطیسی و روشهای
دیگر ،در خصوص یافتههای جدید در مدیریت
و تکنولوژی بازرسی فنی و آزمون غیر مخرب
بحث و تبادل نظر میشود .همچنین همزمان با
برگزاری این کنفرانس ،نمایشگاه جانبی با حضور
شرکتها و موسسات ارائه دهنده محصوالت و
خدمات مرتبط برپا خواهد شد .دبیر علمی این
کنفرانس دکتر فرشید مالک ،عضو هیئت علمی
دانشگاه تربیت مدرس است .آخرین مهلت ثبت
نام برای شرکت در این کنفرانس  31شهریور ماه
است .عالقه مندان مینوانند با دبیرخانه کنفرانس
به شماره  22247868تماس بگیرند.

اصالحیه

در شماره قبل خبرنامه ( )53در صفحه  5خبری
در رابطه با برگزاری سمینار آشنایی با مدل تعالی
تعالی سازمانی  EFQMآمده بود که به اشتباه
سمینار آموزشی انتفال تجربیات  EFQMدرج
شده بود .همچنین در این خبر به نقل از مهندس
حیدری ،مدیر آموزش انجمن مهندسی صنایع
ایران ،شکل گیری سازمان  EFQMتوسط
 14کشور و تعداد اعضای کنونی این سازمان
 800کشور نوشته شده بود که طی این اصالحیه
به ترتیب به  14شرکت و  800شرکت اصالح
میشود .بدین وسیله از آقای مهندس حیدری و
خوانندگان محترم پوزش میطلبیم.
ادامه از سرمقاله
شرکتکنندگان انتظار مقالههای
کاربردیتری را از کنفرانس داشتند .در میان مقالات
ارائه شده ،مواردی هم بو د که سالن ارائه را مملو
از جمعیت میکر د و در مجموع شرکتکنندگان از
مقالات ارائه شده رضایت نسبی داشتند .این مساله
میبایست در دورههای بعدی کنفرانس مورد توجه
قرار گیرد.
نکته قابل بهبو د دیگری که به کنفرانس امسال
وار د بود ،کم رنگ بودن معیارهای بینالمللی یک
کنفرانس است .این در حالی است که پس از برگزاری
دور اول و دوم این کنفرانس در قالب ملی ،دورههای
سوم و چهارم آن به شکل بینالمللی برگزار ش د و
با این توصیف انتظار می فت که پس از پشت سر
گذاشتن چهار دوره ملی و بینالمللی موفق کنفرانس،
شاه د استانداردهای بینالمللی در دور پنجم باشیم.

صنایع ایران

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

برگزاری نخستين کنفرانس بين المللي مديريت ارتباط با مشتري
نخستين کنفرانس بين المللي مديريت
ارتباط با مشتري ( )CRMروزهاي  18و 19
دي ماه امسال در هتل المپيک تهران برگزار
مي شود .محمدمهدي سپهري دبير اين
کنفرانس در خصوص این کنفرانس گفت:
توانمندسازي مديريت سازمان هاي دولتي و
بخش خصوصي در به کارگيري راه حل ها و
فناوري هاي نوين در مديريت مشتري محور،
ارتقاي سطح آگاهي عمومي و تخصصي
درخصوص ابعاد علمي ،فرهنگي و کاربردي
مفاهيم مرتبط با مديريت ارتباط با مشتري
از ديگر اهدافي است که در اين کنفرانس

بازنگری یک کنفرانس
با این حال تلاشهای هیئت مدیره انجمن مهندسی
صنایع و شورای سیاستگذاری کنفرانس برای
دستیابی به این معیارها بر کسی پوشیده نیست.
چراکه در این میان بای د به برخی اطلاعرسانیهای
نادرست از کشور در جامعه جهانی و تحریم های
بینالمللی که موجب خدشهدار کردن وجه بینالمللی
کنفرانس شد نی ز توجه کرد.
با همه این تفاسیر برگزار شدن یک همایش
علمی اگرچه با کاستی هایی نیز همراه است ،ولی
تاثیر خود را در میان بخش صنعت و به خصوص
بخش دانشگاهی میگذارد .مباحثی که در پنجمین
کنفرانس مهندسی صنایع مطرح شد به کار بسیاری از
دانشجویان ،استادان و صنعتگران میآمد و یا دست
کم در ارتقا سطح دانش آنان موثر بود و این کم

پيگيري مي شود .سپهري با بيان اينکه اين
کنفرانس با حضور جمعي از متخصصان
داخلي و خارجي در حوزه مشتري مداري
برگزار مي شود ،از دکتر رضا سميع زاده،
دکتر امير البدوي ،موعظ ليمايم استاد دانشگاه
برن سوئيس ،دکتر احمد روستا ،دکتر مسعود
عابسي ،دکتر کاوه سيروس ،دکتر فريدون
قاسم زاده ،دکتر سيدکمال چهارسوقي،
دکتر خوش الحان و مهدي غضنفري رئيس
سازمان توسعه تجارت به عنوان تعدادي از
اعضاي هيات علمي اين کنفرانس نام برد.

دستاوردی از یک کنفرانس نیست .کنفرانس مهندسی
صنایع با وجود نواقصی که در آن به چشم میخورد،
جنبههای مثبت زیادی را نیز به همراه داشت .فاکتور
زمانبندی که معمولا در کنفرانسها به سختی رعایت
میشود ،در این کنفرانس به نحو شایستهای رعایت
شد .همچنین سطح کمی مقالات رسیده به دبیرخانه
کنفرانس بسیار خوب بود 624 .مقاله دریافتی نشان از
این واقعیت دارد .ششمین کنفرانس مهندسی صنایع
ایران ،سال آینده با مشارکت دانشگاه الزهراء برگزار
میشود.
در این میان خبرهایی نیز از درخواست مشارکت
دانشگاه صنعتی شریف به انجمن مهندسی صنایع
مبنی بر مشارکت این دانشگاه در کنفرانس آتی به
گوش میرسد .برنامه ریزی برای این همایش علمی
به زودی آغاز میشو د و امی د به مطلوبیت کنفرانس
ششم بسیار زیا د است.
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