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صفحه10

منابع انساني با
كيفيت؛ کلید طالیی
رقابت

از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران

سمینار اخالق حرفهای
مهندسی برگزار شد

صفحه4

تاریخچه مهندسي
ارزش

اخالق در هر نظام حرفهای باید منعکسکننده
هنجارهای درونی حرفه  ،احساس تعهد اخالقی از سوی
خود حرفهایها و نهادهای تخصصی آنها باشد و نه بازتابی
از کنترلهای بیرونی و اداری به ویژه از سوی دولت که در
قالب باید و نبایدهای اخالقی به آنها دیکته میشود.

صفحه 6

در جلسه هیات مدیره انجمن مهندسی
صنایع ایران با حضور معاون شهردار
تهران مطرح شد:

یادنامهای برای دکتر سلیمینمین


خوشههای
صنعتی و
پایداری توسعه

راهکارهای مدیریت
زمان

برگزاری
دومین همایش
ایمنی صنعتی
مدیران آموزش
سمینارمدیریت
اصول ایمنی و بهداشت
حرفهای بر بهرهوری و بازده استراتژیک در دانشگاه سازمانهای تولیدی و
اقتصادی   واحدهای صنعتی
خدماتی برگزار میشود
آزاد کرمانشاه
تأثیر دارد

دیدار مدیران
انجمن با دکتر
قالیباف
صفحه 2

حلقه گمشدهای به نام تحقیق و توسعه

بدون شک توسعه همهجانبه کشورها در
ابعاد صنعتی و اقتصادی مرهون سرمایهگذاری
در امر تحقیق و توسعه است .ارائه راهکار
جدید و رشد و تعالی سازمانها یک ارتباط مستقیم با تحقیق
و پژوهش دارد.
کشورهای پیشرفته با درک اهمیت تحقیق و توسعه،
نقش آن را در سازمانها و جوامع خود پر رنگ تر کرده اند.
اما میان آنچه در این کشورها اتفاق میافتد با آنچه که در
کشور ما وجود دارد تفاوت زیادی است.
براساس برآورد يونسكو تعداد دانشمندان و مهندسان
تحقيق و توسعه در يك ميليون نفر جمعيت در سال  1990در
كشورهاي در حال توسعه  189نفر و در كشورهاي پيشرفته
 3694نفر و هزينه هاي تحقيق و توسعه به ترتيب 18/3
ميليارد دالر و  434/3ميليارد دالر بوده است .سهم توليد
فناوري كشورهاي اتحاديه اروپايي ،امريكا و ژاپن در سال
 1993بر اساس جوايز امتياز اعطا شده اروپايي و امريكايي
حدود  92درصد از كل توليدات فناوري جهان بوده است.
در ژاپن اين ميزان به  5هزار نفر در يك ميليون ميرسد .این
در حالی است که طبق آمار سال  ،1366در ايران اين نسبت
فقط  82نفر در ميليون بوده است .كشورهاي در حال توسعه
 0/65درصد از توليد ناخالص ملي خود را صرف تحقيقات
ميكنند ،در حالي كه اين رقم در سال  1380در كشور ما
 0/35درصد بوده است.
در برخي از كشورهاي غربي هزينه تحقيقات براي هر
شهروند  900دالر است؛ اما اين ميزان در كشور ما  5دالر
میباشد .تا چند سال پيش سهم پژوهش از بودجه سرانه
كشور زير  0/5درص د بود كه اين سهم در كشورهاي توسعه
يافته  1/52درصد ،در كشورهاي در حال توسعه يك درصد
و در ژاپن و اياالت متحده امریکا  2/5درصد بوده است.
پایین بودن سطح پژوهش در ایران به عوامل زیادی مربوط
میشود .در کنار کمبود بودجه و امکانات ،عوامل فرهنگی


نیز در این ضعف نقش دارند .متاسفانه سیستم آموزشی در
ایران تا به امروز آنچنان قدرتمند نبوده که دانشآموزان و
دانشجویان را برای کارهای تحقیقاتی و پژوهشی تربیت
کند .دانشجویان از همان سنین کودکی و نوجوانی با مقوله
پژوهش غریبه بودند و سیستم آموزشی ،معلمان ،استادان
و شیوه تدریس آنها همگی به مشکالت دامن میزند .در
این میان تنها گروه اقلیتی از دانشآموزان و دانشجویان به
کارهای پژوهشی روی میآورند که فعالیت بسیاری از آنان
در ابتدا یا میانه راه به دلیل وجود و بروز پارهای از مشکالت
متوقف میشود .البته تعداد پژوهشگران درمیان دانشجویان
بیشتر از محصالن مقاطع پایین تر است که آن هم به خاطر
ماهیت تحصیل در دانشگاه میباشد.
تحقیق و توسعه به واقع حلقه گمشده بسیاری از
سازمانها ،موسسات ،مراکز دولتی و خصوصی و تشکلهای
دیگر است .سازمانها و شرکت هایی که در سیستم کاری
خود فاق د بخش تحقیق و توسعه هستند ،بدون شک پس از
مدتی و طی چند دوره کاری ،دچار افت فعالیت ،کارآیی
و بازدهی میشوند ،چراکه این بخش تحقیقاتی است که
موجب بروز تفکر نو ،روش جدید ،یافتن بازار جدید و بکر،
نوآوری و نهایتا هموار کردن راه توسعه میشود.
فقدان انسجام و ارتباط منسجم و منطقي بين دانشگاهها،
موسسات تحقيقاتي و واحدهاي توليدي ،فقدان نظام صحيح
و مطلوب در زمينه توزيع اعتبارات پژوهشي ،فقدان انگيزه
كافي براي اجراي تحقيقات بين استادان و مراكز تحقيقاتي،
فقدان بودجه كافي ،وجود مقررات دست و پاگير مالي و
اداري ،كمتوجهي به محققان و مشخص نبودن سياستها
و اولويتهاي تحقيقاتی ،فقدان سياستگذاري مشخص و
متمركز در پژوهش و عدم تمركز در اجراي آن ،فقدان
بستر مناسب براي شكلگيري و رشد تحقيقات كاربردي و




توسعه اي ،فقدان ضوابط منسجم و قابل اجرا در
سياست هاي حمايتي از محققان و پژوهشگران،
نبود بانك هاي اطالعاتي ،ضعف اطالعرساني،
فقر منابع ،ضعف ادبيات نظري و در نهایت كمبود نيروي
انساني پژوهش از مهمترين موانع پژوهش در ایران به حساب
میآید.
اما با وجود تمام مشکالت و موانع ،نقاط امیدی نیز
وجود دارد .صندوق تحقيق و توسعه در راستاي حمايت از
تحقيق و توسعه ( )R&Dدر بنگاههاي اقتصادي ،ارديبهشت
 85تاسيس شد كه براساس آن  49درصد هزينه آن از سوي
دولت و 51درصد ديگر آن را بخشخصوصي تامين ميكند.
در این میان وزارت صنایع و معادن نیز با پیشبینیهایی که
در الیحه بودجه امسال صورت داد ،حمایت گستردهای را
از امر تحقیق و توسعه بهعمل آورد .این وزارت خانه ششمین
همایش جهانی شدن تحقیق و توسعه را نیز با محور جهانی
شدن برگزار کرد .تشکیل نظام کارآمد تولید و حمایت از
دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی در برنامه چهارم توسعه،
تدوین سیاستگذاریهای خاص تحقیقاتی ،حمایت از
مالکیت معنوی تحقیقات ،ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری
و شرکتهای مالی خطرپذیر با حضور و حمایت بیمه و بانک
در ساختار نظام ملی نوآوری از سیاست گذاریهای برنامه
چهارم توسعه کشور اعالم شد .وزیر پیشین صنایع کشور
نیز در چند مورد به سهم یک درصدی تحقیق و توسعه از
تولید ناخالص ملی این امر برای اولین بار در سالهای اخیر
اشاره کرد.
در اینجا ذکر آمار منتشر شدهای از سوی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری نیز خالی از لطف نیست :بر اساس اعالم
این وزارتخانه که در سال گذشته انتشار یافت ،تعداد  5هزار
مقاله داخلی و  5800مقاله در مجالت معتبر  ISIبه چاپ
رسیده که این نشان دهنده آینده امیدوارکننده در زمینه
تحقیق و توسعه در کشور است.


در جلسه هیات مدیره انجمن مهندسی صنایع با حضور معاون شهردار
تهران مطرح شد:

دیدار مدیران انجمن با دکتر قالیباف

جلسات سوم و چهارم هیئت مدیره مدیره ،گزارش عملکرد مالی کنفرانس پنجم
انجمن مهندسی صنایع ایران به ترتیب   را در اختیار انجمن قرار دهد .همچنین
روزهای  5و  19آذرماه در دفتر ریاست مقرر شد به منظور اطالع اعضای انجمن در
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی شمارههای آینده خبرنامه گزارش کاملی از
کنفرانس گذشته و نحوه برگزاری کنفرانس
تشکیل شد.
در جلسه سوم هیئت مدیره تمامی اعضا ششم درج شود.
در پایان این جلسه نیز مسئولیت تهیه
به جز دکتر ناظمی حضور داشتند .در این
جلسه دکتر سمیعزاده ضمن ارائه گزارش پیشنویس برنامهریزی استراتژیک انجمن
مختصری از روند  برگزاری کنفرانسهای پیرو برنامهریزی استراتژیک گذشته به
مهندسی صنایع ایران در دورههای قبل ،عهده دکتر ریاحی گذاشته شد.
چهارمین جلسه هیئت مدیره انجمن
پیشنهاد داد انجمن به تنهایی برگزارکننده
کنفرانس باشد و دانشگاه الزهرا در کنار مهندسی صنایع نیز با حضور مهندس
انجمن در امور علمی همکاری داشته باشد .رستمیان ،دکتر سمیعزاده ،دکتر امین ناصری،
وی همچنین پیشنهاد برونسپاری امور دکتر سمیعزاده ،دکتر اکبری جوکار ،مهندس
اجرایی کنفرانس را ارائه کرد .در ادامه این دودانگه ،دکتر وفاییزاده و نیز دکتر شریف
پیشنهاد مقرر شد گزارش عملکرد کنفرانس بیگلو ،معاون شهرداری تهران تشکیل شد.
پنجم در اختیار اعضای هیئت مدیره قرار در این جلسه دکتر ناظمی و دکتر ریاحی
گیرد تا در جلسه آتی مورد بررسی قرار حضور نداشتند.
در ابتدا دکتر اکبری جوکار ،رئیس
گیرد .بر همین اساس طی نامهای از دکتر
جبل عاملی ،دبیر کنفرانس پنجم ،دعوت انجمن ،در رابطه با محدودیت فضای
خواهد شد ضمن حضور در جلسه هیئت انجمن و دیدار چند تن از اعضای هیئت

مدیره با دکتر فاطمی عقدا ،رئیس جدی د
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن صحبت
کرد.
وی همچنین از موافقت رئیس مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن مبنی بر
گسترش فضای انجمن در این مرکز خبر
داد .در این جلسه با توجه به حضور دکتر
شریف بیگلو ،مقرر شد با هماهنگی وی
جلسهای با دکتر قالیباف در خصوص
همکاریهای متقابل انجمن با شهرداری
تهران برگزار شود.
در ادامه با توجه به طرح حمایتی
معاونت پژوهشی و فناوری ریاست
جمهوری از طرحهای پژوهشی ملی،
دکتر اکبری جوکار پیشنهاد کرد هر یک از
اعضای هیئت مدیره طرحهای ملی مورد
نیاز کشور در رابطه با انجمن و جامعه

مهندسی صنایع را ارائه داده تا از این طریق
امکان انجام آن دسته از طرحهای پژوهشی
مرتبط با مهندسی صنایع که در کشور متولی
خاصی ندارد در راستای ماموریت انجمن
فراهم شود .طرحهای پیشنهادی میبایست
با ساختاری شامل تعریف موضوع و
ضرورت انجام ،هزینه ،برآورد زمانی ،واحد
یا واحدهای بهرهبردری کننده باشد.
در ادامه ،گزارش دکتر میرمحمد
صادقی ،دبیر اجرایی پنجمین کنفرانس
مهندسی صنایع به هیئت مدیره ارائه
شد .هیئت مدیره نیز از زحمات وی در
خصوص اجرای کنفرانس پنجم قدردانی
کرد .همچنین طرح اولیه کنفرانس ششم
توسط دکتر سمیعزاده ارائه و مقرر شد
در جلسه آینده هیئت مدیره مسئوالن این
کنفرانس انتخاب شوند.

نگاهی به دورههای آموزشی برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع در پاییز 1386
انجمن مهندسی صنایع ایران در فصل پاییز دورههای متعدد شرکتکنندگان پس از طي دوره درتاريخ  6دي از نمايندگي رايگان در تاريخ  14آذر برگزار گرديد .سخنران سمينار دکتر
و متنوع آموزشی را برگزار کرد .برخی از این دورههای آموزشی سايپا کد  3296به مدت  4ساعت در اصفهان بازديد نمودند و فراستخواه بود.
 سمينار مديريت استراتژيک در تاريخ  6آذر در سالنبه صورت عملي با نحوه مستندسازي و مراحل استقرار سيستم
به شرح زیر میباشد:
شريعتي دانشگاه علوم و پزشکي اصفهان با حضور  120نفر از
 سمینار آشنایی با استاندارد مديريت پروژه  PMBOKدر مديريت کيفيت آشنا شد. سمينار آشنايي با مدل تعالي  EFQMبه مدت  6ساعت دانشجويان و کارشناسان برگزار گرديد ،سخنران سمينار مهندس 27آبان به مدت  4ساعت با حضور  140نفر توسط انجمن در
مرکز رشد و کارآفريني شهر تهران برگزار گرديد در اين سمينار در تاريخ  10آذر در دانشگاه شمال در شهر آمل با حضور  140داود حيدري بود.
 سمينار آشنايي با مديريت کيفيت جامع به مدت  4ساعتنفر برگزار گرديد سخنران سمينار مهندس داو د حيدري بود.
مهندس بهزاد ارشادمنش و جعفر شقاقي سخنراني نمودند.
 سمينار آشنايي با مديريت ريسک به مدت  4ساعت در در تاريخ  15آذر با حضور  170نفر در مرکز رشد و کار آفريني دوره آموزشی مديريت پروژه بر اساس استاندارد PMBOKبه مدت  16ساعت در تاریخهای  23و  24آبان با تاريخ  27آبان با حضور  150نفر در محل باشگاه دانشجويان با تدريس مهندس ملکپور برگزار شد.
 سمينار آشنايي با سيستم مديريت  HSEبه مدت  4ساعتدانشگاه تهران برگزار گرديد ،مدرس اين دوره مهندس طيبي
تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل انجمن برگزار شد.
در تاريخ  6دي با حضور  80نفر از مديران و کارشناسان
 سمينار آشنايي با  ISO 9001به صورت رايگان با حضور بود. سمينار اخالق حرفهاي مهندسي با مشارکت انجمن سازمانها در مرکز رشد و کارآفريني با سخنراني مهندس وحيد 120نفر در تاريخ  23آبان در مرکز رشد و کارآفريني با تدريس
ايراني اخالق در علوم و فناوري به مدت  2ساعت به صورت مشيرنيا برگزار شد.
مهندس حيدري برگزار شد.
 دوره آموزشي نرمافزار  MSPبه دوره آموزشی مبانی ،مستندسازیبرگزاری سمینارآشنايي با مدیریت استراتژیک در دانشگاه آزاد کرمانشاه
مدت  24ساعت در تاريخ هاي  17و  24و
و تشریح الزامات  ISO 9001به مدت
سمینارآشنايي با مدیریت استراتزیک روز  13آذرماه با همکاری دانشگاه آزاداسالمی کرمانشاه و انجمن  25آبان با تدريس مهندس رحمتي توکل
 24ساعت در تاریخهای  18تا  20آبان در
مهندسی صنایع ایران در کرمانشاه برگزار شد .سخنران این سمینار  4ساعته ،مهندس داوود حیدری ،مدیر برگزار شد.
انجمن برگزار شد.
 دوره آموزشی مديريت پروژه بر دوره آموزشی مبانی ،مستندسازی آموزش انجمن مهندسی صنایع بودکه در این جلسه در خصوص آشنایی با مدیریت استراتژیک ،ارکاناساس استاندارد  PMBOKبه مدت 16
و تشریح الزامات  ISO 9001به مدت جهتساز ،دستهبندي انواع استراتژي و آشنايي با ماتريس  SWOTصحبت نمودند.
این سمینار که با استقبال چشمگیری از سوی دانشجویان و مدیران ارگانهای خصوصی و دولتی استان ساعت در تاریخهای  8آبان و  15آذر
 16ساعت در تاریخهای 22و  23آبان با
تدريس مهندس ميرسجادي در دانشگاه روبه رو شد ،به همت گروه مهندس صنایع دانشگاه آزاد کرمانشاه و انجمن علمی فعال گروه در راستای تحقق با تدريس مهندس رحمتي توکل در
اهداف انجمن مهندسی صنایع ایران ،در جهت اعتال و گسترش دانش مهندسی صنایع برگزار گردید .با حمایت دانشگاه قم برگزار شد.
فيروزکوه برگزار شد.
 -دوره آموزشی مديريت پروژهسازی
د
مستن
مبانی،
 دوره آموزشیمالی دانشگاه از این سمینار که در نوع خو د بی سابقه بود ،حضور در سمینار رایگان بوده ،هزینه صدور گواهی
و تشریح الزامات  ISO 9001به مدت برای دانشجویان این دانشگاه شامل تخفیف گردید و بستههای آموزشی سمینار نیز میان شرکتکنندگان توزیع بر اساس استاندارد  PMBOKبه مدت
 24ساعت در تاریخهای  23تا  25آبان شد .معاونت پژوهش دانشگاه اجرای این سمینار را آغازی بر همکاریهای آتی با انجمن مهندسی صنایع ایران  24ساعت در تاریخ های 17تا  19دی با
با تدريس مهندس پيام خرازيان در عنوان نمود .نحوه برگزاری سمینار و استقبال شرکتکنندگان موجب تشکر انجمن مهندسی صنایع ایران از تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل
انجمن برگزار شد.
دانشگاه آزاد نجفآباد برگزار شد .دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه گردید.
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از سوی انجمن مهندسی صنایع ایران

سمینار اخالق حرفهای مهندسی برگزار شد

اخالق به مثابه یک کاربرد زبانی و نوعی بازی مفرح در میدان زندگی است و دستور زبان خاص خود را دارد
سمینار اخالق حرفهای مهندسی روز  14آذر در مرکز
رشد و کارآفرینی شهرداری منطقه دو تهران ،با حضور
دکتر فراستخواه ،عضو هیئت علمی دانشگاه و عضو
انجمن ايراني اخالق در علوم و فناوري ،برگزار شد.
سخنران این جلسه ضمن بیان اصول و قواعد اخالق
حرفهای مهندسی و ذکر نمونههای ارزشمندی در این
موضوع ،تاثیرات شگفتانگیز به کارگیری این اصول را
در رشتههای مهندسی ،شرکتها و سازمانها برشمرد.
دکتر فراستخواه در ابتدای صحبتهای خو د گفت :یک
فعالیت مهندسی میتواند با محیط زیست ،ایمنی ،حریم
خصوصی دیگران و منافع متعارض اجتماعی ارتباط پیدا
کرده و پرسشها و تامالت اخالقی را به وجود میآورد.
بر همین اساس ،اخالق حرفهای مهندسی موضوعیت پیدا
میکند .وی افزود :در یک دید کلی ،این پرسش به میان
تصرف ذهني و فني در
میآید که با وجود اين مقياس از ّ
عالم و آدم كه با پيشرفت دانش و تكنولوژي ظاهر ميشود
آيا فعاليتهاي ما ،متعهد به كيفيتي مبتني بر منطق اخالقي
و خير جمعي نيز هست یا نه؟
وی ادامه داد :موضوع اخالق از چند جهت مورد
تحلیل قرار میگیرد؛ یکی تحلیل فلسفی که بحث چرایی
اخالق به میان میآید .دیگری تحلیل روانشناسی که در آن
چگونگی سر زدن فعل اخالق بررسی میشود و تحلیل
سوم ،تحلیل جامعه شناختی است که منطق اجتماعی
رفتارهای اخالقی را هدف قرار میدهد .در کنار این سه
مورد ،تحلیلهای انسان شناختی ،فرهنگی و تاریخی نیز
قرار میگیرند که هر کدام بر اساس معیارها و دید خود
اخالق را مورد تحلیل قرار میدهند.
دکتر فراستخواه با اشاره به نظرات اندیشمندان جهان
در طول تاریخ در مورد اخالق گفت :بر اساس عقیده
بنتام(قرن  )18و نیل(قرن  ،)19توجیه اخالق به دلیل
در بر داشتن منافع متقابل همگانی است .بر این اساس
انسانها دالیلی دارند که مطلوبیت هایی فارغ از سود و
زیان ظاهری خود دنبال میکنند .یعنی ما با اخالق به
مزیتهای پایدار ،معتبرتر و اساسی تر دست مییابیم .به
گفته دکتر فراستخواه ،برخی دیگر از صاحبنظران مانند
«رالز» ( )1973اخالق را رویه هایی میدانند که اعتبارات
معقول اجتماعی دارند.
وی در ادامه با اشاره به توسعه موضوع (EQهوش
عاطفی) در مقابل (IQهوش عقالنی) اظهار داشت :اینکه
انسانها چقدر هوشمند و مسئولیتپذیر در قبال دیگران
رفتار میکنند و نیز مسائلی مثل هوشمندی احساس و
عاطفه ،ارتباط ،خود تنظیمی ،همدلی ،قضاوت و مشارکت
در تجربه دیگران مربوط به هوش عاطفی است.
وی ادامه داد :اخالق به مثابه یک کاربرد زبانی و نوعی
بازی مفرح در میدان زندگی است و دستور زبان خاص
خود را دارد .معنای اخالق در کاربرد آن است و قواعد
اخالقی موجب خشنودی متقابل کاربردان و بازیکنان
است .ما فقط میتوانیم این زبان را توصیف کنیم .وی
با اشاره به اندازهگیری میزان رضایت از زندگی در جهان
اظهار داشت :یکی از مسائل مهم در رضایت از زندگی،
اخالقی بودن است .به گفته «فرم» ( ،)1360از طریق
اخالق ما طومار ظرفیتها و قابلیتهای سازنده وجودی
خود را میگشاییم و به زیستن خود معنا میدهیم.
دکتر فراستخواه در ادامه صحبتهای خود به تشریح
مبانی اخالق حرفهای پرداخت .وی گفت :از مهمترین
مسائل در اخالق حرفهای این است که ما در مقابل

حقوق ،مسئولیت هایی داریم .به عبارت دیگر زمانی که
ما یک حقوق حرفهای داریم ،متناظر با آن ،یک مسئولیت
حرفهای داریم .همچنین در کنار یک خیر فردی ،یک
خیر سازمانی در پس مسئولیتهای سازمانی داریم .ما در
اخالق حرفهای نباید تنها به کارآمدی فکر کنیم ،چرا که
در این صورت فقط بازدهی صرف داریم .در حالی که بر
اساس اخالق حرفهای ،در کنار کارآیی و بازدهی ،یک
شکوفایی و رهاسازی باید داشته باشیم .بدین معنا که با
اصول اخالق حرفهای ،ضمن کارآمدی میتوانیم به ارتقا،
کشف و شکوفایی استعدادهای درونی برسیم.
وی با اشاره به ضرورت رویکرد درونی در
اخالق حرفهای گفت :اخالق در هر نظام حرفهای باید
منعکسکننده هنجارهای درونی حرفه   ،احساس تعهد
اخالقی از سوی خود حرفهایها و نهادهای تخصصی
آنها باشد و نه بازتابی از کنترلهای بیرونی و اداری به
ویژه از سوی دولت که در قالب باید و نبایدهای اخالقی
به آنها دیکته میشود.
وی تصریح کرد :شرط نخست مشروعیت هر نظام
اخالق حرفهای ،مبتنی بودن بر استقالل حرفهای و برکنار
بودن از مداخالت بیرونی است .همچنین پایه و اساس
اخالق حرفهای ،خود فهمی حرفهای است.
دکتر فراستخواه در ادامه اصول اساسی شورای
اعتبارسنجی مهندسی و تکنولوژی ( )ABETرا برشمرد

• توسعة اخالق حرفهای ،مستلزم
رويكردي سيستمي و ايجاد بسترهاي مساعد
قانوني ،حقوقي و سازماني و سازوكارهاي
مناسب انگيزشي است.
• توسعه شبكهاي از فعاليتها و نهادهاي
حرفهاي معطوف به بسط و تحكيم و اعتالي
اخالق دانش و تكنولوژي در سازمانهاي
علم و فناوري ،انجمنهاي تخصصي،
نهادهاي تضمين كيفيت و دانشگاهها و
مراكز پژوهشي
• اعتالي احساس اخالقيِ  كنشگران
حرفهای پشتوانهاي براي فرهنگ خود-
ارزيابي و خود-تنظيمي و التزام به كيفيت
• با دروني شدن ارزشها و
استانداردهاي اخالقي امكان و زمينه براي
استقرار استانداردها و يا الزامات تخصصي
كيفيت فعالیتهای حرفهای ،تسهيل و
فراهم میشود.

و گفت :کاربرد دانش و مهارت خود برای ارتقای رفاه
بشر ،ارائه خدمات فنی خود به صورت صادقانه و بدون
جانبداری ،برای عموم ،کارفرمایان و مشتریان خدمات و
تالش در جهت افزایش شایستگی در حرفه مهندسی ،از
اصول این شورا است .همچنین بر اساس معیارهای این
شورا ،مهندسان قوانین اساسی را باید مد نظر داشته باشند.
مهندسان در عملکرد و وظایف حرفهای خود ،ایمنی،
سالمت و رفاه عموم بشر را مد نظر قرار میدهند .مهندسان
خدمات را فقط در حیطه شایستگیهای تخصصی و
تجارب خود عهدهدار میشوند .مهندسان در گزارشهای
خود ،طریقه عینیتگرایی ،حقیقتجویی و راستگویی
در پیش میگیرند .مهندسان در فعالیت حرفهای خود،
منافع همه ذینفعان شامل کارفرما و مشتری را به عنوان
معتمدین آنها در نظر میگیرند و از ایجاد تعارض در منافع
پرهیز میکنند؛ یعنی کاری نمیکنند که به سود یک شخص
و به ضرر شخص دیگری شود .مهندسان ،اعتبار حرفهای
خود را از شایستگی خدمات خود به دست میآورند و
نه از رقابتهای غیرمنصفانه با دیگران .آنها به شیوههایی
عمل میکنند که صداقت ،حرمت و شان شغلیشان حفظ
شده و ارتقا پیدا کند و در نهایت مهندسان به طور مداوم
مسیر شغلی خود را از حیث حرفهای توسعه میدهند و
در عین حال برای مهندسان تحت سرپرستی خود نیز
فرصتهای توسعه حرفهای فراهم میکنند.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبتهای خود
به چهار نمونه موفق اخالق حرفهای در نظامهای
مهندسی جهان اشاره کرد .انجمنهای علمی در
تکنولوژی کامپیوتر( ،)ACMموسسه مهندسان برق و
الکترونیک( ،)IEEEموسسه معماران در آمریکا( )AIAو
انجمن مهندسین کشاورزی در آمریکا( )ASAEکه هر
کدام دارای کدهای اخالقی هستند .برای مثال در انجمن
مهندسان کشاورزی آمریکا ،استانداردهای اخالقیای
مانند توجه به ميراثهاي طبيعي و فرهنگي و حفظ آن در
طراحيها ،رعايت حقوق بشر ،پرهيز از تبعيض نژادي،
مذهبي ،جنسيتي ،مليّتي ،سنّي در انجام وظايف حرفهاي،
اجتناب از هرگونه پرداخت به منظور نفوذ در داوري هاي
مرتبط با قراردادهاي پروژه ،ارائه به موقع خدمات تعهد
شده با كيفيت مطلوب ،ارائه اطالعات كافي به مشتريان
خدمات درباره بهرهگيري مطلوب از خدمات ،رعايت
درستكاري ،راستگويي ،صداقت و انصاف در فعاليت
حرفهاي و سهيم شدن مؤثّر در فعاليتهاي گروهي حرفه
به چشم میخورد.
به گفته دکتر فراستخواه ،دانشگاه بيل(دانشكده مديريت)
با همكاری انجمن ارزشهای آموزشعالي(،)SVHE
مبتكر برنامهاي شدند كه هدف آن ترويج و توسعة اخالق
حرفهاي در بخشهاي دولتي و خصوصي بود به طوري
كه دهها سازمان ،تحت پوشش فعاليتي آنها قرار گرفت.
وی در پایان به جمعبندی موضوعهای مطرح شده
پرداخت و گفت :پايه و اساس کیفیت دانش و تكنولوژي،
نظام اخالقي آن است که منعكسكننده هنجارهاي دروني
آكادميك -حرفهاي و احساس تعهد اخالقي از سوي خود
تخصصي آنها است .همچنین نظام
حرفهايها و نهادهاي
ّ
اخالقي حرفهاي ،نیازمند خودفهمي حرفهاي و عبور از
مفهوم معيشتيِ  كسب و كار علم و فناوري است .این نظام
اخالقي ،نه قابل تقليل به سطح پند و اندرز است و نه
موضوع كنترلهاي بيروني به ويژه از سوي دولت است.
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كليد طاليي رقابت
منابع انساني با كيفيت؛
نيروي انساني با كيفيت و دانش مدار ،مهمترين مزيت
رقابتي بودن سازمان و كميابترين منبع در اقتصاد دانش
محور امروز است .ارائه محصوالت و خدمات متفاوت و
متمايز با كيفيت ،كاهش هزينهها ،خالقيت و نوآوري و
افزايش رقابتپذيري از مزاياي وجود منابع انساني كيفي
و دانشمدار است .لذا سازمان هاي پيشرو با درك اين
حقيقت ،تالش وصفناپذيري جهت به كارگيري بهينه از
اين منبع كليدي در حوزه هاي گوناگون از جمله كيفيت،
توليد و مديريت به منظور تحقق اهداف استراتژيك خود با
استفاده از شيوهها و نظام هاي نوين اثربخش كرده اند.
در اين مقاله با استفاده از روش مطالعات كتابخانهاي
گسترده سعي گرديده است ضمن درك جايگاه نيروي
انساني باكيفيت در نظام هاي كيفيتي و همچنين خود
سازمان ،به شناخت تعامالت ميان سازمان و كيفيت،
كيفيت و منابع انساني ،سازمان و منابع انساني با كيفيت
و در نهايت مديريت و منابع انساني با كيفيت و چگونگي
دستيابي به اين منبع ارزشمند با استفاده از شيوه هاي نوين
در امر مديريت منابع انساني پرداخته شود.
لستر تارو ميگويد :مبناي ثروتآفريني در اقتصاد
امروز ،دانش و تخصص است .تارو از انقالبي خبر ميدهد
كه نيروي حركت خود را از مغزها ميگيرد و ارزش مغزها
را باال ميبرد .بيشك عصر حاضر ،عصر سازمانهاست و
متوليان اين سازمانها ،انسانها هستند .انسانهايي كه خود
به واسطه در اختيار داشتن عظيمترين منبع قدرت يعني
تفكر ،ميتوانند موجبات تعالي ،حركت و رشد سازمانها
را پديد آورند.
به واقع ،در جهان پرشتاب و سرشار از تحول و
رقابت دنياي امروز ،آنچه كه موجبات تحقق مزيت رقابتي
سازمانها را تضمين ميكند .نيروي انساني با كيفيت،
خالق و پويا است .از اين روست كه در عصر حاضر ،منابع
انساني دانشگر به عنوان مهمترين قابليت سازمان در كسب
مزيت رقابتي و همچنين عمدهترين دارايي نامشهود قلمداد
شده و اعتقاد سازمانها نيز بر آنست كه بايد كاركنان را
پايه و اساس بهبود كيفيت و بهرهوري كليه فرايندهاي
سازماني دانست و لذا بايد اين عامل را مبناي اصلي فرايند
افزايش كارايي و اثربخشي و همچنين باارزشترين سرمايه
و كليد طاليي رقابت قلمداد كرد .سازمانهاي پيشرو
باتالش براي جذب ،پرورش ،نگهداشت و به كارگيري
نيروهاي دانشگر و زبده مزيت رقابتي امروز و فرداي خود
را تضمين خواهند كرد .در اين مقاله سعي شده است در
خالل پرداختن به تعامالت ميان سازمان ،كيفيـت ،مديريت
و منابع انساني با كيفيت ،به جايگاه اين سرمايه و همچنين
شيوههاي نوين دستيابي به آن پرداخته شود.


سازمان و كيفيت
اكنون كه در اقتصاد جهاني مشتريان بقاي سازمانها
را رقم ميزنند ،ديگر شركتها نمي توانند به انتظارات و
خواسته هاي مشتريان بي تفاوت باشند .چراكه در عصر
حاضر ،نخستين اصل در دنياي كسب و كار ،خلق ارزشهاي
مشتري پسند بوده و اين امر تنها از طريق فرايندهاي كارا و
اثربخش سازماني و مطابق با آن ارزشها ايجاد ميگردد.
بنـابراين ،بي دليل نخواهد بود اگر تنها منبع بازگشت
سرمايه را مشتريان قلمداد كنيم.
مشتري ضامن بقاي سازمان بوده و لذا اگر سازماني
نتواند اين باارزش ترين هدف را حفظ كند ،محكوم به
فناست .اما به راستي ،چه عواملي ميتوانند موجبات جذب
و حفظ مشتري را رقم زنند؟ بيشك پاسخ اين پرسش را
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ميتوان در چهار چيز خالصه كرد:
 -1كيفيت  -2هزينه  -3نوآوري  -4توجه به خواسته
هاي پنهان و نهان مشتري (مشتري مداري).
سازمانها با درك اين حقايق و نيز بهكارگيري نظام
هاي نوين ،به دنبال دستيابي به محصوالتي با كيفيت و
در عين حال كم هزينه براساس ساليق مشتريان هستند و
از آنجا كه در دنياي پرشتاب و سرشار از تحول امروز،
خاستگاه مشتريان مدام در حال تغيير است ،لزوم به
كارگيري فناوري هاي پيشرفته اعم از سخت افزار و نرم
افزار در حوزه هاي مربوطه بيش از پيش متجلي ميگردد.
امروزه سازمانها ،با به كارگيري روشها و ابزارهاي
گوناگون در امر كيفيت؛ درجه اي از ويژگي هاي ذاتي كه
بتواند نيازمندي هاي مشتريان را برآورده كند؛ تالش هاي
وصف ناپذيري را در تحقق امر مذكور به كار گرفتهاند.
نظام مديريت كيفيت جامع ( ،)TQMكايزن ،توليد ناب،
توليد به هنگام ( ،)JITايزو ،شش سيگما ( ) d6مدل تعالي
سازماني  EFQMو ...همگي مويد اين مطلب هستند كه
سازمانهاي كنوني ،با درك لزوم دستيابي به كيفيت مطلوب
و در عين حال اقتصادي ،به دنبال شناخت اين ابزارها و
چگونگي استقرار و اخذ آنها در جهت رسيدن به اهداف
استراتژيك و متعالي هستند.






كيفيت و منابع انساني
سالهاي آغازين قرن بيست ويكم ،سال هايي كه
بشر متمدن ،مدتها چشم انتظار رسيدن آن بوده است،
نويدبخش آسايش نيست و چالش هاي پيش روي انسانها
و تمدنها ،در اين سالها بيش از هميشه تاريخ به چشم
ميآيد.
كشورها و تمدنها ميكوشند در آشوبها و
دگرگونيهاي نامنتظره اي كه پيش ميآيد ،كمترين زيان را
ببينند و بيشترين بهره را نصيب خود كنند.
نبردي آرام و بيوقفه به سوي برتري كه در آن پيروزي
با قدرتمندترينها است .بي شك  ثروت ملي و توان
اقتصادي ،يكي از بارزترين عوامل سرآمدي كشورهاست
و ثروت آفريني از مسير عافيت طلبي نميگذرد .پس بايد
قرن جديد را قرن رقابت ملتها و كشورها دانست و در




















اقتصاد دانشمدار،

امروزه در
اقتصاد نوين

دارائيهاي اصلي بنگاه
نه در ساختمانها و ماشينآالت،
بلكه در هوش ،دانش و فهم ،مهارت
و تجربه كاركنان نهفته است

اين ميدان ،پيروزي با هوشمندترين و پرتالشترينهاست.
ميداني كه عرصه آن دستيابي سريع به بيشترين بازار
محصوالت باكيفيت و باصرفه ،مطابق ساليق مشتريان
است .از اينروست كه بحث كيفيت و دستيابي به آن،
مهمترين دغدغه مديران عصر حاضر شده است.
كيفيت درجهاي از ويژگيهاي ذاتي است كه بتواند
نيازمنديهاي مشتريان را برآورده كند .بدين سبب،
سازمانها با روي آوردن به نظام هاي نوين در امر كيفيت،
نظير مديريت كيفيت جامع ،مدل تعالي سازماني ،شش
سيگما و ...تمامي تالش خود را جهت تحقق مطلـوب
آن به كار گرفتهاند.
رويكرد نظام مديريت كيفيت جامع براين امر مبتني
است كه جهت دستيابي به كيفيت مطلوب ،ميبايست
همه اعضاي سازمان مشاركت داشته تا اهداف آن كه نيل
به موفقيت در درازمدت از طريق جلب رضايت مشتري
و تامين منافع همه ذينفعان است محقق گردد.
مدل تعالي سازماني براين واقعيت تاكيد دارد كه
بقا در رقابت جهاني ،مستلزم بهبود عملكرد در مقياس
جهاني است .اين مدل ،با ارائه معيارهاي ارزيابي ،خطوط
راهنمايي براي سازمانها ايجاد ميكند تا پيشرفتها و
عملكرد خود را در زمينه كيفيت و سرآمدي سازماني
اندازهگيري كند.
همچنين شش سيگما يكي از روشهاي كيفي است
كه اجراي آن تاثيـرات قابل مالحظـه اي در افزايش سطح
كيفيت ،كاهش هزينه و ارتقاي رضايت مشتري داشته
است .شش سيگما تلفيقي از مديريت كيفيت و مهندسي
سيستمهاست كه اصولي نظير هوشمندانه كاركردن به
جاي سخت كاركردن ،بهبود كيفيت و كاهش هزينهها،
حل مساله ،كاهش نوسانات ،ايجاد چشمانداز براي
محصوالت و خدمات عالي ،ارج نهادن به مشتريان و...
را پوشش ميدهد.
تمامي نظامهاي تدوين شده در امر كيفيت ،تالش
خود را جهت دستيابي به اهداف استراتژيك  و كسب
مزيت رقابتي سازمانها معطوف گردانيدهاند .اما آنچه در
اين ميان مهم به نظر ميرسد ،نگاه كم و بيش اين نظامها
به منابع انساني و نقش آنها در تحقق اهداف مورد نظر
است .چنانكه مدل تعالي سازماني توسعه و مشاركت
كاركنان و همچنين يادگيري ،نوآوري و بهبود مستمر را
جزو مفاهيم بنيادين خود قلمداد كرده و اشاره دارد كه
سازمانهاي سرآمد ،اهميت روزافزون سرمايههاي فكري
كاركنان خود را دريافته اند و از دانش آنها در جهت تحقق
اهداف كمي و كيفي خود بهره ميبرند.
اين سازمانها دانش كاركنان را جذب و حفظ كرده
و اشاعه ميدهند تا از اين طريق يادگيري در طول و
عرض سازمان به بيشترين ميزان خود برسد .همچنين
سازمانهاي سرآمد براساس مدل تعالي سازماني،
كاركنان خود را ترغيب ميكنند تا نگاهشان به سازمان
و قابليتهاي فردي شان نگاهي دورنگر و فراتر از نياز
امروز باشد ،لذا ضمن حفظ و نگهداري دقيق سرمايه هاي
فكري شان و حمايت از توسعه آنها ،در زمان مقتضي و
متناسب با تغييرات مورد نياز از اين سرمايهها براي كسب
نتايج تجاري استفاده ميكنند.
همچنين شش سيگما ،در فازهاي پنجگانه خود
(تعريف ،اندازهگيري ،آناليز ،بهبود و نوآوري و در نهايت
كنترل) بيشترين اهميت را براي مرحله بهبود و نوآوري
قائل گرديده است كه نيل به اين هدف ،جز با به كارگيري

نيروهاي دانشگر و خالق حاصل نمي گردد .منابع انساني
دانشگر ،خالق و با كيفيت نقشي انكارناپذير در استقرار
مطلوب نظامهاي كيفي ايفا ميكنند و البته تاكيد اين نظامها
خود مويد اين مطلب است و لذا بديهي است با دراختيار
داشتن اين باارزش ترين سرمايه و تالش در جهت جذب،
نگهداري ،پرورش و توسعه آن ميتوان به نتايج مطلوبي از
جمله ايجاد ارزش افزوده بيشتر ،بهبود اثربخشي و كارايي،
افزايش قابليت رقابت سازمان ،نوآوري در محصول و
خدمات ،حفظ جذب و اشاعه دانش و در نهايت چاالكي
سازمان دست پيدا كرد.




از نوآوريهاست و اين نوآوريها به دست منابع انساني
مستعد ،ماهر و باانگيزه صورت ميگيرد ،ميتواند مويد
صحت مطالب پيش گفته باشد .از اينرو ،مديريت ارشد
سازمان با درك اين حقايق ،توجه خود را به مديريت
اثربخش منابع انساني معطوف گردانيده و اين خود عاملي
جهت طرحريزي نظامهاي نوين در حوزه هاي گوناگون
منابع انساني از جمله جذب ،نگهداري ،بهسازي و خروج
از خدمت با رويكردها و نقشهاي نوين گرديده است.
لذا مديريت منابع انساني در راستاي توسعه و بهسازي
منابع انساني كيفي ،به كليديترين وظايف مديريت
سازمانها بدل گرديده است.




سازمان و منابع انساني با كيفيت
مديريت و نيروي انساني با كيفيت
گري پكـر ،برنده جايزه نوبل در اقتصـاد ميگويد:
امروزه در اقتصاد دانشمدار ،دارائيهاي اصلي بنگاه
همـانطور كه كارخانهها ،ماشيــــنآالت و ديگر
سرمايههاي مادي بخشي از ثروت ملل شمـرده ميشوند ،اقتصاد نوين نه در ساختمانها و ماشينآالت ،بلكه در
سرمايـههاي انساني نيز بخشي از اين ثروت هستند .بدون هوش ،دانش و فهم ،مهارت و تجربه كاركنان نهفته است.
شك اموري چون فناوري ،ائتالفهاي جهاني و نوآوري ،ابزار دوران صنعتي به كمك  ماهيچهها آمدند اما ابزار
در آينده بر مزيت رقابتي اثر ميگذارند ،اما فراموش نكنيم دوران فراصنعتي ،مغزها را يــاري ميرساند .از اينرو،
كه گردش هر يك از اين امور در گرو استعداد و قريحه توسعه قابليتها ،تخصص و تعهد كاركنان فرهيخته ،چالش
انساني است .بنابراين ،به نظر ما درآينده مزيت راهبردي مديريت در زمان ما محسوب ميشود .پيتر دراكر ،ميگويد:
و اقتصادي نصيب سازمان هايي خواهد شد كه بتوانند در عامل سنتي توليد يعني زمين و كار و سرمايه ميروند تا
بازار بهتر از سايرين ،گروهي متنـوع مشتمل بر بهترين و به جاي آنكه نيروهاي پيش برنده باشند ،عوامل بازدارنده
درخشان ترين استعدادهاي انساني را جذب كرده ،پرورش توليد تبديل شوند .در عوض ،اين دانش است كه مرز
جغرافيايي نمي شناسد و به عنوان منبع كليدي توليد
داده و ضمن بهكارگيري اثربخش ،نگهداري كنند.
دارائيهاي سازمان در عصر حاضر به دو دسته مشهود و در ميآيد .بهرهوري كاركنان فرهيخته ،بزرگترين چالش
نامشهود تقسيم بندي ميگردند كه سرمايههاي فيزيكي جزو مديريتي در سده بيست ويكم است.
دارائيهاي مشهود و ظرفيت يادگيري سازماني ،نام تجاري
در دهه  1980مديريت منابع انساني با تحوالت بسيار
خوشنام ،تيم مديريتي قابل اعتماد ،اعتماد درون سازماني ،جدي مواجه شد و مديران بيشتر توجه خود را به مسئله
اعتماد جامعه و در نهايت استعدادهاي انساني جزو مهمترين كيفيـت ،انعــطاف پذيري و شايستگيهاي منحصر به فرد
دارائيهاي نامشهود در سازمانها قلمداد ميگردند.
به عنوان مبناي اصلي مزيت رقابتي معطوف كردند.
ارزش
هاي
در عصر اقتصاد مبتني بر دانش ،فعاليت
در واقع در سالهاي نخستين دهه  ،1980مديريت
آفرين سازمانها فقط متكي بر دارائيهاي مشهود آنها نبوده و استراتژيك  منابع انساني و طرح فرهنگ قوي سازماني
بلكه امروزه ،توانمندي سازمانها در به كارگيري دارائي هاي در كانون توجه بسياري از مشاوران ذينفوذ مديريت و
نامشهود ،قدرت اصلي ارزشآفريني آنها را شكل ميدهد.
پژوهشگران روشهاي كاربردي قرار گرفت .محققان
طي يك تحقيق به عمل آمده ،سهم دارائي هاي مشهود دريافتند كه نيروي انساني با كيفيت يكي از مهمترين
و نامشهود سازمان هاي بزرگ و موفق در جدول شماره يك  قابليت سازمانها در كسب مزيت هاي رقابتي به شمار رفته
مشخص گرديده است.
و در كنار فناوري و منابع مالي ،عنصري مهم و حياتي در
اين تحقيق مويد اين مطلب است كه سازمان هاي پيشرو نيل به اهداف كمي و كيفي سازمانهاست .آنان دريافتند
در عصر حاضر ،موفقيت خود را در ب هكارگيري سهمي بيشتر كه مديريت اثربخش منابع انساني ميتواند كيفيت را
از دارائي هاي نامشهود دنبال ميكنند .در اين ميان ،منابع تضمين كند و از نظر مزيت رقابتي نيز موثر باشد و بر اين
انساني دانشگر و خالق به عنوان مهمترين دارايي نامشهود و اعتقاد اصرار داشتند كه بايد كاركنان را مبنا و ريشه اصلي
كليدي طاليي در عرصه رقابت به شمار رفته و بيدليل نيست بهبود كيفيت و بهرهوري دانست و نيز بايد نيروي انساني
كه در زيرنويـس ترازنامه اكثر شركتها ،جمله باارزشترين را مبناي اصلي افزايش كارايي ،اثربخشي و نوعي سرمايه
دارايي ما ،كاركنان ما هستند به چشم ميخورد.
به حساب آورد.
ر يك طبقه
د

مشتري تنها منبع بازگشت سرمايه است.
اما پرسش اساسي كه مطرح است ،آن است كه چگونه
سته
د

و
د

به
را
پارتمانها
بندي كلي ميتوان مشتريان سازمانها يا د
مديريـت اثربخش منابع انساني ،ميتواند در جهت كسب
پارتمان)
د

سازمان يا
آن
كلي مشتريان داخلي (منابع انساني
اهداف عالي سازماني و تربيت نيروي انساني با كيفيت
و مشتريان خارجي تقسيم بندي كرد و از آنجا كه در فرايند ايفاي نقش كند؟ بيشك ،پاسخ به اين پرسش را ميتوان
ايجاد ارزش و رضايتمندي براي مشتريان خارجي ،نقش در تدوين نظامها و روشهاي نوين در حوزه مربوطه و
اساسي را مشتريان داخلي ايفا ميكنند ،از اينرو سازمانهاي پيادهسازي اثربخش آنها جستجو كرد .نظام مديريت منابع
پيشرو با استفاده از نظام هاي نوين مديريتي و به كارگيري انساني كيفي جامع ( )TQHRMرويكردي جديد در
ابزارهاي گوناگون ،بيشترين تالش خود را
به كسب كيفيت مطلوب مشتريان داخلي (به
عنوان باارزشمندترين و قدرتمندترين سرمايه
و مزيت رقابتي و تالش در جهت بهبود آن
معطوف گردانيده اند.
در پايان اين بخش ،اشاره به يافته
هاي يك  پژوهش كه براساس آن ،مشخص
گرديده است  38درصد درآمد و  61درصد
سود سازمان هاي بزرگ و موفق جهان ،ناشي






















مديريت منابع انساني است كه بسياري از مفاهيم مديريت
كيفيت را شامل گرديده و هدف عمده آن توانمندسازي
كاركنان است.
تهيه سند راهبردي مديريت منابع انساني همراستا
بااهداف راهبردي سازمان ،طراحي و پياده سازي
ساختارهاي اثربخش سازماني ،برنامهريزي كمي و كيفي
به منظور جذب نيروي دانشگر ،خالق و مستعد ،تهيه
و بهروزآوري بانك  اطالعاتي مشاغل به منظور تطبيق
با شاغالن واجد شرايط ،توسعه منابع انساني از طريق
توليد وارتقاي دانش و گسترش آن ،معماري بناي فرهنگ
سازمان و تقويت روحيه مشاركت در انجام كار گروهي در
راستاي به كارگيري دانش ،طراحي و به كارگيري نظام كارا
و اثربخش ارزيابي عملكرد و جبران خدمات و همچنين
تامين سالمت بهداشت و روان به منظور نگهداشت دانش،
مشاوره به مديران ساير ردهها و در نهايت برنامهريزي
و كنترل كارا و اثربخش خروج از خدمت ،همگي مويد
بخشي از تالشهاي مديران منابع انساني به لحاظ تامين و
تربيت نيروي انساني با كيفيت در جهت دستيابي به تعالي
سازماني و اهداف راهبردي و استراتژيك است.
اما به راستي واقعيت سازمانهاي ما چيست؟ بسياري
از مدیران ،عالقه بربيان اين نكته دارند كه كاركنان مهمترين
سرمايه سازمان هستند.
اما مطالعات زيادي نشان ميدهد كه عمل به اين نگرش
در مديران به بينش بدل نشده است .شواهد ،همچنين
بيانكننده اين موضوع است كه فقط سازمانهايي در آينده
روي حفظ قابليت رقابتي و ادامه حيات خود موفق خواهند
بود كه بتوانند اين نكته را در عمل به اجرا رسانند و نيز
سازمانهايي ميتوانند در بازار داخلي و خارجي پيشرو
باشند كه در توسعه مهارتهاي اساسي منابع اساسي و
به كارگيري نيروي با كيفيت به عنوان يكي از مهمترين
دارائيهاي نامشهود خود ،سرمايهگذاري كنند.
نتيجهگيري
اكنون كه در اقتصاد جهاني و مبتني بر دانش امروز،
مشتري بقاي سازمانها را رقم ميزند و به عنوان تنها منبع
بازگشـت سرمايه قلمداد مـيگردد ،شاهد هستيم مديريت
ارشد سازمانهاي پيشرو بااستفاده از ارزشمندترين و
كليديترين سرمايه يعني نيروي انساني دانشگر ،خالق
و پويا تمامي تالش خود را به منظور جذب و نگهداري
مشتريان معطوف گردانيده است.
سازمانهاي پيشرو در دنياي امروز ،بادرك تعامالت
متقابل سازمان ،كيفيت ،منابع انساني كيفي و مديريت
اثربخش ،رمز موفقيت خود را در به كارگيري شيوههاي
نوين مديريتي و كيفيتي با بهره مندي از انسانهاي فرهيخته
دانسته و براين باورند كه دارايي ارزشمندي كه براي آنها
مزيت رقابتي ايجاد ميكند ،كاركنان با كيفيت است و
تنها همين انسانها هستند كه سازمان را در صحنه رقابت
پيشتاز نگاه داشته و كليدي طاليي در آن عرصه به شمار
ميروند.
بنابراين ،مديريت اثربخش منابع انساني بهعنوان يكي
از دستاوردهاي نوين و ارزشمند بزرگترين چالش فراروي
مديران فعلي بوده و از اينرو باور عميق بر به
كارگيري و اجراي عملي شيوهها و نظامهاي
نوين مديريتي درحوزه منابع انساني ،تالشي
است در جهت افزايش اثربخشي و بهرهوري
اين باارزشترين سرمايه و همچنين رفع
چالشهاي متعدد سازمانها.
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تاریخچه مهندسي ارزش()Value Engineering
مهندسی ارزش ،روشي نظاميافته و كاركردگرا براي حل بيان كرد و روشي مناسب براي تعيين ارزش يك طرح ارائه
مسائل طرحها ،شناسايي و حذف هزينههاي غيرضروري با داد .بهكارگيري اين نظريه در صنايع ،به سرعت در آمريكا
فراگير شد و برگشت عظيم سرمايه را به همراه داشت .او
حفظ و يا ارتقاء كيفيت و كاهش زمان اجرا است.
مهندسي ارزش ،يك فعاليت و تالش پويا و گروهي اين حركت را آناليز ارزش نام نهاد .پس از آن در اواخر
مستمر است كه با تكيه بر شناسائي كاركردها ،تدوين دهه  60انجمن مهندسي ارزش آمريكا ،بنيان گذارده شد و
بيشترين گزينهها با استفاده از خالقيت اعضاي گروه و سپس صنايع دفاع ،شركتهاي ساختماني و مراكز صنعتي
تعيين گزينههاي مناسب ،كاركردهاي مورد نظر را با به تدريج مقرراتي را در رابطه با الزام در اجراي مهندسي
ارزش تصويب و به اجرا
كمترين هزينه و زمان تأمين ميكند.
بيش از پنجاه سال است كه كشورهاي پيشرفته در گذاردند .تا جايي كه در اوائل
زمينههای گوناگون از متد مهندسي ارزش در مقاطع دهه  80ميالدي پيشنهاد اجراي
مختلف فعاليتهاي خود استفاده كرده و از اين طريق سود مهندسي ارزش در صنايع دفاعي،
فراواني كسب نمودهاند .مدتهاست كه استفاده از اين متد مديريت خدمات عمومي،
دركشورهاي درحال توسعه بسيار رايج شده و زماني كه خدمات پستي و غيره مطرح و
اين متد هنوز در ايران ناشناخته بود ،در كشورهاي عربي با موجب موفقيتهاي چشمگير
در كاهش هزينهها در مرحله
سرعت زيادي در بسیاری از زمينهها توسعه يافت.
كشور ما نيز در سالهاي اخير در اين حوزه قدم اجرا گرديد .در حال حاضر ،بر
گذاشته و در مدت كوتاهي استفاده از تکنیکهای مهندسي اساس قوانين مصوب در اياالت
ارزش در سطح كشور گسترش و انتشار يافته است .مقالهها متحده كليه سازمانهاي اجرايي
و كتابهاي متعددي در اين زمينه منتشر شده و سمينارهاي وابسته به دولت ملزم به ايجاد
مختلف برگزار گرديده است .موضوع مهندسي ارزش از و به كارگيري روشهاي موثر
حدود سال  1379در مجامع دانشگاهي و وزارتخانههاي مهندسي ارزش در پروژههايي
نفت و نيرو و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ،مطرح هستند كه با سرمايهاي بيش از
يك ميليون دالر انجام ميگيرد.
شده است.
در آغاز ،اين تكنيك به نام
آناليز ارزش ناميده شد و بعدها
تاریخچه مهندسی ارزش
مهندسي ارزش در زمان جنگ جهاني دوم هنگامي كه به نامهاي ديگر مانند مديريت ارزش ،بهبود ارزش ،كنترل
دستيابي به مواد حياتي دچار مشكل شده بود در صنايع ارزش و خريد ارزش به كار رفته است .نيروي دريائي
مطرح گرديد .اين مسئله ارائه راهكارهاي جايگزين براي اياالت متحده امريكا اين نام را به مهندسي ارزش تغيير
مواد و طرحهاي موجود را موجب شد .در سال  1947داد تا روي قسمت مهندسي اين متدولوژي نيز تاكيد شود.
الورنس دي ميلز يكي از مهندسان شركت جنرال الكتريك  با وجود تغيير نام ،هدف مهندسي ارزش همانند قبل باقي
آمريكا )GE(،موارد ممكن را مورد ارزيابي قرار داد .او مانده كه به مفهوم ايجاد كنترل براي مجموع هزينهها در
طرحها و روشهاي متعددي براي مقابله با تغييرات آتي زمينه محصول /خدمات در طول عمر محصول است،

بدون اينكه كيفيت فدا شود و يا قابليت اطمينان خدمات /
محصول كاهش يابد.
به آمــاري از سازمان مديريت و برنامهريزي ايران
توجه كنيــم :متوسط زمان راهاندازي طرحهاي ملي
و سرمايهبر در حال حاضر  8سال است 54 .درصد از
طرحهاي عمراني كشور داراي اشكاالت طراحي است27 .
درصــد از طرحهاي عمراني ناقص اجرا ميشود و 28
درصد از طرحهاي عمراني در
مرحله بهرهبرداري داراي اشكال
هستند.
لزوم اعمال مهندسي ارزش
در پروژههاي عمراني و سرمايه
بر بیش از پیش احساس ميشود.
بر اين مبنا در سال 1379
دستورالعمل ارجاع كار و انعقاد
قرارداد با واحدهاي خدمات
مهندسي ارزش از طرف سازمان
مديريت و برنامهريزي ابالغ
شد.
روند مهندسي ارزش در
كشور در صورتي از كاركرد
و سرعت مناسب برخوردار
خواهد شد ،كه با عضويت
متخصصان رشتههاي مختلف
علمي ،فني ،صنعتي ،خدماتي
و مديريتي بر گسترش و غناي آن افزوده شود و تمامي
صاحبنظران ،مديران و كارشناسان شاغل در كشور ،اصول
آن را در فعاليتهاي خود لحاظ نمايند و با عضويت در
انجمن مهندسي ارزش ايران و برخورداري از آموزش و
ارتباط با صاحبنظران فن ،كاربرد روش مهندسي ارزش را
كه در برنامه سوم توسعه كشور به صورت قانون در آمده
است در حوزه فعاليت خود جاري و ساري كنند.

پس از استقبال زیاد از اولین همایش:

دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی برگزار میشود
دومین همایش مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و
خدماتی  21و  22خرداد ماه سال آینده برگزار میشود.
مهندس امیر محمد طباطبایی ،دبیر اجرایی این کنفرانس
با اعالم این خبر افزود :خوشبختانه همایش اول مدیران
آموزش که خرداد ماه امسال در هتل المپیک برگزار شد ،با
استقبال بسیار خوبی از سوی بخش مدیریتهای آموزش
سازمانهای مختلف ،استادان دانشگاه و عالقهمندان روبرو
گردید .به طوری که این کنفرانس انتظارات را بیش
از آن چیزی که تصور میشد برآورده کرد و توانست
ارتباط خوبی را بین تمامی دستاندرکاران و مدیران
آموزش برقرار کند .تنها موردی که به صورت ایدهآل
شکل نگرفت ،تاکید زیاد ارسالکنندگان مقاالت به
بخش تئوری مقاله بود که البته این موضوع زیاد تحت
کنترل نیست .وی ادامه داد :برای حل این مشکل در
کنفرانس دوم ،یک سری مقاالت سفارشی و کاربردی
در نظر گرفتیم .بدین ترتیب که به صاحب نظران و
برجستهترین استادان مربوطه در زمینههایی که خالء
مقاالت کاربردی احساس میشد ،سفارش مقاله دادیم.
همچنین در همایش دوم با توسعه فضای نمایشگاهی،
زمینه حضور سازندگان تجهیزات آموزشی ،ارائه
دهندگان دورههای آموزشی ،انجمنها و ارگانهای
مرتبط با موضوع آموزش و دپارتمانهای آموزش و
توسعه منابع انسانی را فراهم کردهایم.
وی افزود :برای دومین همایش از اشخاص
برجسته کشورهای در حال توسعه و موفق در زمینه
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مدیریت آموزش مانند مالزی و سنگاپور دعوت کردیم
تا با حضور در همایش ،تجربیات خود را در اختیار
شرکتکنندگان و سازمانهای تولیدی و خدماتی ما قرار
دهند .در کنار آنها نیز از کسانی که در زمینه مدیریت مالی
در ایران حرف اول را میزنند دعوت کردیم .کارگاههای
آموزشی همایش دوم نیز به سمت کارگاههای عملیاتی
میرود .در بخش تئوریک هم سطح علمی را به مراتب

باالتر از همایش اول بردیم.
مهندس طباطبایی با مهم توصیف کردن موضوع
سخنرانیها ،اظهار داشت :بدنه اصلی کنفرانس را
سخنرانیهای کلیدی شکل میدهند .در همایش اول
نیز با نظرسنجیای که انجام گرفت ،به رقم  82/4درصد
رضایت از سخنرانیها دست یافتیم.
وی با بیان این نکته که رویکرد همایش اول تا سوم
پرداختن به موضوعات عمومی و مطرح کردن
صورت مسئله بوده و پس از آن به مباحث تخصصی
میپردازیم ،افزود :به طور کلی با سه نوع آموزش
سر و کار داریم؛ آموزش درسی ،آموزش سازمانی و
آموزش شغلی که تاکید ما در این همایش آموزش
شغلی و سازمانی است که در میان مدیران صنعت و
سازمانهای خدماتی کاربرد و اهمیت دارد.
وی در پایان گفت :مدیران آموزش باید خود
را باور کرده و جایگاه خود را بشناسند .ما نیز با
برگزاری این همایش قصد داریم تا نقش مدیران
آموزش را به خصوص در سازمانهای تولیدی و
خدماتی بیش از پیش روشن و با ایجاد تشکلهای
مدیران آموزش و فرهنگسازی در این زمینه ،فضای
مناسبی را برای فعالیتهای آموزشی ایجاد کنیم.
الزم به ذکر است تلفن دبیرخانه دومین همایش
مدیران آموزش سازمانهای تولیدی و خدماتی
 22247854 ،22247868و  22240012میباشد.

یادنامهای برای دکتر محمدحسین سلیمینمین
عصر روز دوشنبه سوم دی ماه خبری از سوی
خبرگزاریها مخابره شد که جامعه علمی کشور را متاثر
کرد« .رئيس مركز رشد دانشگاه اميركبير درگذشت»  
محمدحسين سليمينمين استاد دانشگاه اميركبير كه
مدتي بود از بيماري رنج ميكشيد ،سوم دی ماه درگذشت.
پیكر مرحوم دكتر محمدحسین سلیمینمین رئیس سابق
دانشگاه صنعتی امیركبیر ساعت  9صبح روز سهشنبه،
چهارم دی از مسجد دانشگاهی که روزگاری ریاست آن
را در خیابان حافظ تهران برعهده داشت تشییع شد.
در مراسم تشییع كه با حضور جمعی از مقامات
كشوری و چهرههای برجسته علمی و دانشگاهی
برگزار شد ،دختر آن مرحوم در سخنانی تاسیس مركز
انتقال تكنولوژی ایران و برقراری ارتباط آن با مجامع
دانشگاهی بینالمللی ،احداث پارك علم و فناوری و
تدوین سند راهبردی  20ساله دانشگاه صنعتی امیركبیر
با هدف رساندن این دانشگاه به جمع دانشگاههای برتر
جهان را از اقدامات دكتر سلیمینمین برشمرد .وی با بیان
اینكه محمدحسین سلیمینمین در دوران حیاتش استاد
راهنمای بیش از  70دانشجوی مقاطع كارشناسی ارشد
و دكترا بود تصریح كرد :آن مرحوم همواره تاكید داشت
دانشگاهها باید به عنوان عاملی برای كمك  به مدیریت
كالن كشور نقش خاصی ایفا كنند و از هیچ كوششی برای
ساختن ایرانی سربلند فرو گذار نباشند.
دكتر رهایی از استادان دانشگاه صنعتی امیركبیر نیز در
سخنانی جذب دو سوم اعضای علمی این دانشگاه را در
مدت ریاست دكترسلیمینمین اعالم كرد و گفت :توسعه
فیزیكی دانشگاه ،ایجاد رشتههای جدید تا سطح دكترا،
راهاندازی مركز رشد و كارآفرینی دانشگاه تنها بخشی از
اقدامات ارزنده مرحوم سلیمینمین است.
*****
محمدحسین سلیمینمین در سال  1323در شهر تبریز
چشم به جهان گشود .وی كه فارغالتحصیل رشته ریاضی
از دانشگاه فردوسی مشهد بود تدریس این رشته را در
دبیرستانهای تربت حیدریه آغازكرد و سپس با عزیمت
به كرمانشاه به تدریس در دانشگاه رازی و مدارس این
شهر پرداخت.
دکتر مهدی زاهدی ،وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری:
استاد سلیمینمین از افراد فرهیخته،
دلسوز و متدین و نمونه دانشگاه بودهاند
که خدمات شایسته ایشان در عرصههای
گوناگون علمی ،به خصوص سالها ریاست
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ماندگار است.
دکتر غالمعلی حدا د عادل ،رئیس
مجلس شورای اسالمی:
مرحوم دکتر سلیمینمین از دانشگاهیان
دانشمند ،مدیر و خدمتگذاری بو د که مدت
 13سال ریاست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
را پس از انقالب اسالمی بر عهده داشت.
آن مرحوم منشاء خدمات فراوان بودند و
بسیاری از رشد و رونق دانشگاه صنعتی
امیرکبیر مرهون دوران مدیریت صادقانه
این استاد محترم دانشگاه بوده است.
دکتر سیدمهدی سیداصفهانی،
استاد دانشگاه و یار نزدیک دکتر
سلیمینمین:
در طی سالهای  62تا  75که دکتر
سلیمی ،ریاست دانشگاه را بر عهده داشتند،
شاهد خالقیتها و نوآوریهای بسیاری از
ایشان بودیم که جلوه هایی از آن را میتوان
در تاسیس واحد تفرش ،دانشکدههای
مختلف ،احداث ساختمانهای جدید

سلیمینمین در دهه  50برای تكمیل آموزههای علمی
راهی دانشگاه برادفورد انگلیس شد و به عنوان دانشجوی
مقطع كارشناسیارشد این دانشگاه مشغول تحصیل شد.
دكتر سلیمینمین نخستین فعالیت خود را پس از پیروزی
انقالب با ریاست بر دانشگاه رازی كرمانشاه آغاز كرد و
پس از دو سال برای تقویت بنیه علمی عازم انگلیس شد
و در  9ماه پایاننامه دكترای خود را تدوین و دفاع كرد.
وی پس از بازگشت به وطن در دانشگاه صنعتی شریف،
سازمان پژوهشهای علمی صنعتی و سرانجام دانشگاه
صنعتی امیركبیر ،خدمات خود را كامل كرد و در زمان
ریاستش بر دانشگاه امیركبیر موجب رشد عمرانی فرهنگی
رفاهی و علمی این دانشگاه شد .رشتههای كشتیسازی و
صنایع دریایی ،مهندسی پزشكی ،مهندسی ساخت و تولید
علوم و تكنولوژی هستهای و هوافضا نخستین بار به همت
او در كشور و دانشگاه امیركبیر راهاندازی شد و برای
مدتی مدیریت دانشگاه نفت را نیز تجربه كرد.
دكترسلیمینمین با اعتقاد به ضرورت جبران

دانشک دهها و راهاندازی دورههای کارشناسی
ارشد و دکترا مشاهده نمود .دکتر سلیمی
ارزش زمان روشهای نوین مدیریت و
مهندسی ارزش را به خوبی میفهمید و
به آن اعتقاد کامل داشت و تجلیل از او،
تجلیل از مقام علم ،عشق و عقل است.
دکتر رهایی ،رییس فعلی دانشگاه
امیرکبیر و معاون آموزشی دانشگاه
در زمان ریاست دکتر سلیمینمین:
دکتر سلیمینمین ،پایهگذار توسعه
دانشگاه است و دانشکدههای متعددی از
جمله مهندسی پزشکی ،مهندسی پلیمر و ...
به ابتکار ایشان تاسیس شد .در زمان ایشان،
دانشگاه موفق به کسب رتبه اول ارتباط
با صنعت و مقامهای متعدد در جشنواره
خوارزمی شد .با تالشهای بی وقفه
ایشان ،مرکز رشد دانشگاه دارای جهشی
بیسابقه بوده است .ایشان همچنین پیگیری
مجدانهای برای تکمیل برنامه استراتژیک
دانشگاه و کاربردی کردن آن داشتند.
تدوین نظریههای جدید مدیریتی از جمله
کایزن ،مدیریت کیفیت فراگیر ،مدیریت
کیفیت جامع ،الگوریتم نوآوری و تالیف و
تدوین کتب و مقاالت متعدد در این زمینهها
از دیگر خدمات دکتر سلیمینمین در حوزه
پژوهش است.

عقبماندگیهای علمی كشور ناشی از سالهای سلطه
بیگانگان بر كشور تالش خستگیناپذیری برای انتقال
علومی چون مدیریت جامع كیفی كایزن  TQMوسرانجام
 TRIZصرف كرد.
دكترمحمدحسین سلیمینمین بنیانگذار نوآوری
نظام یافته ( )TRIZدر ایران ،رئیس مركز رشد و استاد
تمام دانشگاه صنعتی امیركبیر ،خدمات ارزنده دانشگاهی
بسیاری در زمینههای تدریس مدیریت ،تالیف ،ترجمه،
تحقیق و پژوهش ارائه كرد و سرانجام پس از تحمل
چند سال بیماری بامداد دوشنبه سوم دی و بر اثر عارضه
سرطان روده بزرگ به سرای باقی شتافت.
در مراسم تشییع پیكر دكترسلیمینمین آقایان عزتاهلل
ضرغامی رئیس سازمان صداوسیما ،علی احمدی سرپرست
وزارت آموزش و پرورش ،معظمی معاون وزارت نفت،
كبكانیان معاون پژوهشی فناوری وزارت علوم تحقیقات
وفناوری ،احمدتوكلی نماینده مجلس و محمدیان رئیس
نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها حضور داشتند.

دکتر محمدرضا امین ناصری ،نایب
رئیس انجمن مهندسی صنایع ایران:
دکتر محمد حسین سلیمینمین نقش
موثری در اعتال و تقویت رشته مهندسی
صنایع و رشتههای مرتبط با آن در دانشگاه
و کشور داشت .بزرگداشت دکتر سلیمی،
به معنای بزرگداشت توسعه و تالش است.
دکتر رضا امراللهی ،رئیس دانشکده
مهندسی هستهای و فیزیک دانشگاه
امیرکبیر:
با توجه به نیاز مبرم کشوربه تکنولوژی
هستهای در سال  ،1369بنده به عنوان
رئیس سازمان انرژی اتمی مذاکراتی را با
دانشگاههای صنعتی شریف و فنی تهران
در راهاندازی دکترای علوم و تکنولوژی
هستهای آغاز کردم .اما هیچیک از این
دانشگاهها حاضر به پذیرش سختیهای این
کار نشدند .با این حال دکتر سلیمینمین،
رئیس وقت دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،با
شجاعت تمام سختیهای این کار را به
جان خرید و بدین ترتیب دکترای مهندسی
هستهای برای اولین بار در دانشگاه صنعتی
امیرکبیر راهاندازی شد.
دکتر بهروز کریمی ،رئیس دانشکده
مهندسی صنایع دانشگاه امیرکبیر:
دکتر محمدحسین سلیمینمین روحیه
باالیی در کار خود داشتند و دغدغه

همیشگی ایشان ،ارتقای فعالیتهای
پژوهشی دانشگاه بود.
مهندس سارا سلیمینمین ،دختر
دکترمحمد حسی سلیمینمین:
دکتر سلیمی ،پدر علم حل مسئله کشور
و بنیانگذار  ،TRIZفعالیتهای علمی و
اجرایی خود را از دانشگاه صنعتی شریف و
صنعتی امیرکبیر آغاز کر د و با ایجاد انگیزه
و تقویت اعتماد به نفس در استادان ایرانی،
توسعه علم در کشور را با ایجاد رشتهای
جدید تا سطح دکترا ادامه داد و سعی کرد از
طریق توسعه علمی ،پرچم علم را در دوران
دفاع مقدس و پس از آن برافرازد .در دوران
مدیریت علمی خود ،فقدان سیستمهای
مدیریتی جامع با نگرش به منابع انسانی را
درک کرد و مدیریت کیفی جامع را در
سطح مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مطرح نمود .در همان زمان از دو نوع بهبود
رادیکال (نوآوری) و تدریجی (کایزن) به
شدت حمایت کرد و از جمله بانیان معرفی
تکنیکها به مدیریت علمی کشور بود
که در عمل نیز آنها را پیاده میکرد .تمام
تالشهای اجرایی دکتر سلیمینمین ،نه
تنها وی را از مسیر علم اندوزی دور نکرد،
بلکه او موفق شد با نوشتن مقالههای بسیار
و کتابهای متعدد ،در ماههای آخر حیات
خود ،مقام استاد تمامی را احراز کند.
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ایمنی
در محیطهای صنعتی با وجو د
ماشینآالت و ابزار فراوان ،غالبا کارگران
در معرض خطرات گوناگون قرار دارند،
با پیشرفت فنآوری و افزایش کاربرد
ماشینآالت در تولید نیز مخاطرات و
احتمال بروز حوادث در این گونه محیطها
فزونی میگیرد .ایمنی صنعتی علمی است
که در پیشگیری از بروز حوادث در محیط
کار به یاری انسان میشتابد و همواره در
راستای حفاظت و حراست از نیروی کار و
سرمایه گام بر میدارد.
تعاریف و محتوا
اصوال ایمنی صنعتی رشتهای است
گسترده که به مجموعه تدابیر ،اصول و
مقرراتی گفته میشود که با به کار گرفتن
آنها میتوان نیروی انسانی و سرمایه را
در برابر خطرات گوناگون در محیطهای
صنعتی به گونهای مؤثر و کارا نگهداری کرد
و به این وسیله یک محیط کار بیخطر و
سالم برای افزایش کارایی کارکنان بوجود
آورد.
ایمنی
تعریف ایمنی عبارت است از میزان
درجه دور بودن از خطر ،واژه ()Hazard
که در تعریف علمی ایمنی آمده است،
در واقع شرایطی است که دارای پتانسیل
رساندن آسیب به کارکنان ،تجهیزات و
ساختمانها ،از بین بردن مواد یا کاهش
کارایی در اجرای یک وظیفه از پیش تعیین
شده میباشد .هنگامی که ()Hazard
وجود دارد ،امکان وقوع اثرات منفی یاد
شده وجود خواهد داشت.
کلمه ( )Dangerگویای قرارگرفتن
در معرض یک   ( )Hazardاست ،به
این ترتیب ایمنی متضاد ( )Dangerبوده
است ،و در صدد حذف خطرات بالفعل
موجود در محیط کار میباشد.
ایمنی به طور صد در صد و مطلق وجود
ندارد و عمال هم هیچگاه حاصل نخواهد
شد از اینروست که گفته میشود ایمنی
حفاظت نسبی در برابر خطرات است.

صنعتی

اصول ایمنی و بهداشت
حرفهای نیز عالوه
بر اثرات غیرمستقیم
بر بهرهوری و بازده
اقتصادی واحدهای
صنعتی ،بهطور مستقیم بر
موارد تأثیر دارد

این

دیدن دستگاهها و تجهیزات مواد خام،
محصوالت یا محیط کار میشود و یا
صدمات غیر قابل جبران جسمی و جانی را
به همراه خواهد داشت.
مزایای توجه به رعایت اصول ایمنی و
بهداشت حرفهای به شرح زیر است:
برای کارگر:
 -1افزایش روحیه  -2کاهش فشار کار
 -3کاهش جراحات و صدمات  -4کاهش
حوادث  -5افزایش راحتی  -6افزایش
حفظ رفاه و سالمتی  -7افزایش سطح
بهداشت کار
برای کارفرما:
 -1کاهش حوادث  -2افزایش کیفیت
محصول  -3افزایش کارایی کارکنان -4
کاهش خطاها    -5کاهش مخارج درمانی
کارگران  -6استفاده بهتر از نیروی انسانی
 -7کاهش مخارج تولید

کار مورد توجه قرار میگیرند عبارتند از:
پیشگیری از حوادث؛ عوامل انسانی؛ طراحی
و جانمایی دستگاهها و تجهیزات؛ مدیریت
و راهبری ایمنی؛ آموزش؛ بازرسی.
حیطه فعالیت مهندسی ایمنی امروزه
گستردهتر شده است و به شاخهها و
گرایشهای گوناگون دانشگاهی گسترش
یافته است که عبارت است از :مدیریت خطر
پیشگیری از خطرات ،مهندسی آتشسوزی،
کنترل خطر.

حفاظت و ایمنی
وظیفه مدیریت در امر حفاظت و ایمنی
در محیط کار چیست؟
الزم است مدیران و کارفرمایان به
اهمیت و ارزش حفاظت صنعتی پی ببرند.
باید از زیانهای مادی ناشی از حوادث
صنعتی (اعم از مستقیم و غیر مستقیم) آگاهی
داشته باشند مضافا» از همه مهمتر به ارزش
و منزلت عامل انسانی و سالمت او توجه
کند .الزم است مدیریت بر تمام کارکنان و
محیط کار تأثیر داشته باشد وعوامل ایمنی
محیط را که در کم کردن حوادث مؤثرند
به نحو مطلوب بشناسند و کوشش و توان
خود را در حفظ و سالمت کارکنان و ماشین
آالت به نحو مطلوب مصرف کند.

مدیریت و راهبری ایمنی
مدیریت ،مسئول ایمنی و بهداشت
کارکنان است .همانگونه که یک مدیر برای
بهرهوری و سودآوری مسئولیتی سنگین
دارد ،در مورد ایمنی و بهداشت نیز چنین
وضعیتی صادق است .تولید از دست رفته
ممکن است از طریق بهبود مدیریت مجددا
بدست آید .اما هیچ راهی برای جبران
تلفات انسانی که در نتیجه بروز حوادث
حاصل میشود ،وجود ندارد .این نکته مورد
توافق متخصصان علم مدیریت است که تنها
 15درصد از مشکالت سازمان یا کارخانه
منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟
یک مکان ،یک کار معین و یا یک ممکن است بهوسیله کارکنان حل و کنترل
دستگاه زمانی ایمن انگاشته میشود که شود ،در صورتیکه  85درصد این مشکالت
احتمال خطر مرگ ،مجروح شدن و یا ابتال را میتوان از طریق مدیریت مهار کرد.
عوامل اصلی در مدیریت ایمنی عبارتند
به بیماری برای کسانیکه در آنجا بوده یا با  
آن دستگاه کار میکنند در حد قابل قبول از -1 :برنامهریزی ایمنی  -2سازماندهی
پایین باشد .به طور کلی ،میتوان چنین گفت ایمنی و فعالیتهای آن -3هدایت برنامههای
که میزان خطر قابل قبول با پایین آمدن سطح ایمنی  -4کنترل عملکردها و نتایج حاصله
ایمنی ،افزایش و با افزایش سطح ایمنی
ایمنی در افزایش بهرهوری
کاهش مییابد .در واقع بهداست حرفهای
الزم به ذکر است که اصول ایمنی
بیماریها را کاهش میدهد و ایمنی صنعتی
و بهداشت حرفهای نیز عالوه بر اثرات
به کاهش تمام خطرات میپردازد.
غیرمستقیم بر بهرهوری و بازده اقتصادی
واحدهای صنعتی ،بطور مستقیم بر این
مهندسی ایمنی صنعتی:
با توجه به تعریف ایمنی ،مهندسی موارد تأثیر دارد.
بهطور کلی خسارات مالی یا جانی،
ایمنی عبارت است از « مقررات یا نظامی که
برای کاهش وقوع حوادث از طریق حذف عواقب و پیامدهای منفی تمامی حوادث
یا کنترل خطرات بکار میروند) در مهندسی صنعتی را تشکیل میدهند.
بنابراین وقوع حوادث یا سبب آسیب
ایمنی صنعتی مسائلی که ایمن کردن محیط
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ایمنی محیط کار
ایمنی شرایطی است که منابع انسانی را
از عوامل مضری که میتواند سالمتی آنان
را به خطر اندازد ،مصون میدارد مسئولیت
عمده ایمن سازی محیط کار به عهده مدیران
سطوح باالی سازمان بویژه مدیران پرسنلی
است .البته اهمیت همکاری کلیه کارکنان
را در محیط امن نمیتوان نادیده گرفت.
به عبارت دیگر ایمنی کار عبارت است از:
فراهم آوردن موجباتی که از بیماریها و
حوادث ناشی از کارهای صنعتی جلوگیری
میکند .یعنی هر چه تعداد حوادث ناشی
از کار کمتر باشد میتوان گفت که ایمنی
بیشتری در محیط کار وجود دارد.
حوادث ناشی از کار
هر سال میلیونها حادثه ناشی از کار
در دنیا اتفاق میافند .برخی از این حوادث
باعث مرگ و برخی دیگر موجب از کار
افتادگی موقت میشوند که ممکن است
ماهها دوام یابد .حوادث ناشی از کار سبب
ناراحتی افراد بشر و زیانهای اقتصادی
میگردند و جامعه متحمل خسارات فراوان
میشود .به همین جهت جلوگیری از آنها
وظیفهای مهم و اساسی است.
الف -تعریف حادثه:
آنچه انسان را ناخواسته از مسیر
زندگی طبیعی منحرف ساخته و برای او

ناراحتی جسمی و روانی و یا خسارات
مالی ایجاد نماید ،حادثه نامیده میشود .در
دایرهالمعارف سازمان بینالمللی کار ،حادثه
چنین تعریف شده است :حادثه عبارت
است از یک اتفاق پیشبینی نشده و خارج
از انتظار که سبب صدمه و آسیب گردد.
تعریف حادثه ناشی از کار عبارت است از
حادثهای که در حین انجام کار و به سبب آن
برای بیمه شده اتفاق میافتد .مقصود از حین
انجام کار تمامی اوقاتی است که بیمه شده
در کارگاه ،مؤسسات وابسته ،ساختمانها و
محوطه آن مشغول کار باشد ،یا بهدستور
کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مأمور
انجام کاری میشود .ضمنا تمام اوقات رفت
و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه و بالعکس
جزء اوقات کار محسوب میشود.
دالیل ایجا د حوادث
حوادث معموال نتیجه شرایط و یا
عملیات نامطمئن و نا ایمن است .شرایط
ناایمن شامل استفاده از تجهیزات بد طراحی
شده و غیر مجهز ،محیط پر خطر به عنوان
نمونه ،لیز بودن زمین به دلیل ریختن آب یا
ابزار و تجهیزات قدیمی و مستهلک است  .
باید توجه داشت که تمام عملیات غیرایمن
منتهی به حادثه در محیط کار نمیشود و
تمام حوادث به آسیب و صدمه ختم نخواهد
شد .بسیاری از مسئولین رسیدگی و بررسی
حوادث ،معتقدند که اکثر حوادث در نتیجه
خطای انسانها بوجود میآیند .البته حوادثی
نیز بدلیل نقص ابزار و تجهیزات یا محیط
کاری ناایمن رخ داده است .اما در بیشتر
موارد به مزایای ایمنی ابزار و تجهیزات
و محیط مطمئن از سوی کارکنان توجهی
نشده یا توصیههای ایمنی و احتیاطهای
الزم نادیده گرفته شدهاند.
ب -انواع روش طبقهبندی حوادث:
حوادث ناشی از کار را میتوان به
روشهای گوناگونی طبقهبندی نمود:
حوادث بر حسب افراد بهوجود آورنده
طبقهبندی میگردند ،مانند :مدیر ،استاد کار
و کارگر
 -2حوادث را بر حسب علل آنها
طبقهبندی مینمایند .مانند :ماشینآالت
ترابری ،انفجار و آتش سوزی و مواد سمی
 -3حوادث را بر حسب کیفیت عملی
که باعث حادثه گردیده ،طبقهبندی میکنند،
مانند :برداشتن حفاظ از روی دستگاه ،عدم
احتیاط الزم هنگام کار و راه اندازی دستگاه
بدون اجازه.
 -4حوادث را بر اساس شرایط محیط
بهوجود آورنده طبقهبندی میکنند ،مانند:
عدم روشنایی کافی ،تهویه نامناسب ،سر و
صدا در محیط کار
ج -روشهای پیشگیری از حوادث:
 -1وضع مقررات قانونی  -2تعیین
اصول و میزانها  -3بازرسی  -4تحقیقات
فنی  -5تحقیقات پزشکی  -6تحقیقات
روانشناسی  -7تحقیقات کاری  -8آموزش
 -9راهنمایی و تشویق  -10مزایای مالی
 -11تشکیل کمیته حفاظت و بهداشت کار
در کارگاه

گام بيست و يكم
از نقش متمايز مهندسي صنايع
در ايران كنوني بيشتر بدانيم !
در گامهاي پيشين از اهميت
كاركرد مهندسي صنايع در صنعت
سخن رانديم؛ گرچه تمامي آنچه
در اين باب گفته شد در صنعت
كشور ما نيز صادق است اما عالوه
بر آنها عواملي وجود دارند كه
نقشهاي جديدي براي مهندسي
صنايع در ايران امروز موجب
ميشوند.
در كشور ما حيطه فعاليت
و مسوليت بسياري از مهندسين
فراتر از چارچوب وظايفي است
كه به طور متداول در ساير
كشورها براي آنان ترسيم گرديده؛
مديريت سطوح باال و مياني
بسياري از كارخانجات و صنايع
و همچنين بسياري از سازمانهاي
بزرگ خدماتي ،بازرگاني و حتي
فرهنگي به مهندسين محول شده
است ،درحاليكه در ساير نقاط دنيا
اينگونه مسوليتها عموما به مديران
حرفهاي كه تحصيالت ويژه
مديريت دارند واگذار ميگردد.
در آمريكا و در طي چند دهه
اخير واگذاري مديريت ردهباال به
مديران مالي و حقوقي روندي صعودي داشته است .اما
داليل وجود اين نقص در كشور ما چيست؟ شايد بتوان به
طور اجمال در دو بعد ذيل به اين داليل پاسخ داد :
الف  -با توجه به وضعيت موجود ايران ،مهندسين
بيشترين قابليت را براي مديريت كارا و موثر از خود
نشان دادهاند كه خود معلول عواملي ميباشد از قبيل آنكه
دانشجوياني كه رتبههاي بهتري حاصل نمودهاند ترجيح
ميدهند تا در رشتههاي مهندسي تحصيل نمايند؛ الزم به
ذكر است كه اين پديده ،خود معلول ساختار نامناسب
آموزشي كشورمان ميباشد كه در نتيجه آن به رشتههاي
پراهميتي چون مديريت ،اقبال كمتري ميشود.
ب -در اكثر موارد ،تكنولوژي از خارج كشور
خريداري ميشود و اين موجب ميگردد تا نقش واقعي
مهندسين كمي تحتتاثير قرار گيرد .به دليل محدوديت
امكانات ،نيروي مهندسين عمدتا در جهت توسعه و
طراحي تكنولوژي مصرف نگرديده است و اين موضوع
نيز عاملي بوده تا خالقيت آنان درجهت حل مشكالت و
تصميمگيريهاي استراتژيك و عملياتي و سياستگذاريهاي
مديريتي   به كار گرفته شود .اگرچه مهندسين جوان اين
نوع مسائل را پيشپاافتاده تلقي مينمايند و انتظار دارند تا
از تخصص خود در جهت حل مسائل پيچيده زمينه كاري
خود استفاده نمايند اما پس از مدتي اهميت و همچنين
پيچيدگي اينگونه تصميمگيريها را درك مينمايند و با توجه
به زمينههاي فكري و تجربيات كافي كه در زمينه تحليل
مسائل رياضي دارند ،راهحلهاي مناسبي نيز براي اين امور
پيدا ميكنند ،اگر چه روشهاي تصميمگيري و برخورد با اين
مسائل را نياموختهاند .
در اين رابطه جايگاه مهندسي صنايع با ديگران متفاوت
است .در حل مسائل و تصميمگيريهاي يك كارخانه،
مهندسين صنايع نهتنها آموزشهاي مناسب ديدهاند ،بلكه
با مفاهيم برنامهريزي و بهينهسازي سيستمها   نيز آشنايي
كامل دارند لذا روشهاي برخورد با آنها را تا حد زيادي
ميدانند ،در حاليكه ساير مهندسين تنها از اطالعات عمومي
و روشهاي كلي تجزيه و تحليل استفاده مينمايند.
از سوي ديگر ،با تغيير حركت اقتصادي كشور در
جهت اقتصاد غيرمتمركز آزاد ،نقش مهندسين صنايع بسيار
حساستر گرديد .پيش از آن ،با توجه به قيمت ارز و يارانه
سنگيني كه دولت در اختيار كارخانجات مينهاد و همچنين
كمبود كاال و عدم وجود رقابت ،مساله كارايي و كيفيت
نميتوانست مطرح باشد و لذا مهمترين عامل موفقيت يك 
كارخانه بستگي به سهميه ارزي داشت كه از دولت دريافت
مينمود .با تغيير شرايط اقتصادي و حذف يا كاهش يارانه،
مشكالت جديد صنايع جلوهگر شدند .بسياري از صنايع قادر
نيستند محصوالت خود را به فروش برسانند و برخي حتي

تعریف شناسی

مهندسی صنایع

قسمت پنجم

از ادامه حيات خود اطمينان ندارند .تقريبا تمامي صنايع راه
نجات خود را در بازسازي ماشينآالت و تجهيزات ميدانند
و اين درحاليست كه امكان چنين سرمايهگذاري سنگيني در
همه موارد وجود ندارد و از سوي ديگر نيز ضريب بهره
دستگاههاي موجود پايين است.
اگرچه خريد برخي ماشينآالت براي واحدها
ضروريست اما هدف مسلم صنايع ما بايستي افزايش كارايي
و باالبردن بهرهوري امكانات موجود باشد و بيشك محور
چنين سياستي مهندسين صنايع خواهند بود .بدينمنظور
الزم است ابتدا با طراحي و ايجاد سيستمهاي اطالعاتي
مشكالت را شناسايي نمود و سپس به برنامهريزي در جهت
افزايش كارايي و ارتقاي كيفيت پرداخت .ورود تكنولوژي
خارجي نقطه ضعف نيست به شرط آنكه پس از خريد
درمورد روشهاي توليد و كارايي آنها در داخل كشور
فعال بود و اين از وظايف خطير مهندسي صنايع در ايران
ميباشد.
گام بيست و دوم
چه كساني جذب رشته مهندسي صنايع ميشوند؟!
بگذاريد كمي هم از خودمان بگوييم و صفاتي براي
آنانيكه به تحقيق و پژوهش در حوزه مهندسي صنايع
عالقهمندند بيان كنيم:
آنانيكه از دبيرستان با گرايش رياضي و فيزيك  به
دانشگاه آمده و يا آنها كه در رشتههاي ديگر دانشگاهي
خاصه مهندسي در حال تحصيل بودهاند و حال تمايل
دارند تغيير گرايش تحصيلي دهند و از مزاياي مهندسي
صنايع برخوردار شوند ،آنانيكه تمايل دارند با تواناييهاي
رياضيگونه خويش ،ارتباط بهينهاي بين اجزاء نهادها ،نظامها
و امكانات پديد آورند ،آنانيكه به برنامهريزي و هدايت موثر
امكانات انديشيده و نظاممند هستند ،آنانيكه تمايل دارند با
ايجاد فضايي بشاش و دلنشين ،از وقت و انرژي انسانها
با روحيهاي بسيار مطلوب و ثمربخش بهرهبرداري شود،
آنانيكه ذوق هنري داشته و نيز تمايالت فني در طراحي و
ساخت و ساز امكانات ،تجهيزات و نظامها دارند ،كساني
كه عاليقي در خلق و بروز ابتكار در حوزههاي كاربردي
دارند ،آنانيكه به ايجاد امنيت ميانديشند و آفرينش راهكار
براي مقابله با ريسكهاي گوناگون را دوست دارند ،آنها كه
رياضي را دوست دارند ،با فن و حرفه عجينند ،كامپيوتر را
بخشي از زندگي روزانه خود ميدانند ،با همنوعان رابطهاي
دوستانه برقرار مينمايند ،ابعاد مديريتي را دوست دارند،
اهل نوآوري و ارائه انديشههاي جديد هستند و خالصه
آنكه هماره به پويايي ،بهبود ،خالقيت و كارايي ميانديشند
مهندسي صنايع را براي خود برميگزينند .
در گام آتي مهندسي صنايع را با گرايشهاي آن بيش از

اين خواهيم شناخت ...
گرايششناسي مهندسي صنايع
در اين بخش به معرفي گرايشهاي مهندسي
صنايع در مقاطع كارشناسي ،كارشناسيارشد
و دكترا خواهيم پرداخت و كاركرد ،وظايف،
ويژگيها و حتي واحدهاي درسي هر يك از
اين گرايشها را به روشني تببين خواهيم نمود
و تفاوتهاي آنان را از يكديگر باز خواهيم
شناخت.
در پايان اين گامهاي ششگانه ،اشرافي
جامع بر گرايشهاي دانشگاهي مهندسي
صنايع حاصل كردهايم.
   
گام بيست و سوم
گرايشهاي مهندسي صنايع را بيشتر
بشناسيم!
مهندسي صنايع   در مقطع كارشناسي در
چهار گرايش تقسيمبندي ميشود:
   -1توليد صنعتي
   -2برنامهريزي و تحليل سيستمها
   -3تكنولوژي صنعتي
   -4ايمني صنعتي
دو گرايش توليد صنعتي و تحليل
سيستمها در قياس با گرايشهاي ايمني صنعتي
و تكنولوژي صنعتي ،به دليل حوزه مفاهيم
پيچيدهتر ،گستردهتر و كاربرديتر ،داراي
برجستگي چشمگيري در سطح دانايي و توانايي ميباشند،
دانشجوياني با سطح علمي باالتري را به خود ميپذيرند و
به همين دليل گرايشهاي اصلي مهندسي صنايع به شمار
ميآيند .از اين رو پيرامون اين دو گرايش در گامهاي آتي
شرح كاملتري بيان خواهيم نمود.
مهندسي صنايع در مقطع كارشناسي ارشد داراي چهار
گرايش ميباشد:
 -1مهندسي صنايع
 -2مهندسي سيستمهاي اقتصادي  -اجتماعي
 -3مديريت سيستم و بهرهوري
 -4مديريت مهندسي
گرايش مهندسي صنايع ،گرايش برتر كارشناسي ارشد
به شمار ميآيد كه به فارغالتحصيالن كارشناسي همين رشته
اختصاص دارد؛ سطح رقابتي براي ورود به اين گرايش
بسيار باالست و با توجه به كميت پايين پذيرششوندگان،
نخبگاني كه احاطه افزونتري به دروس آزمون ارشد داشته
باشند قادر به ادامه تحصيل در اين گرايش ميباشند.
گرايش سيستمهاي اقتصادي  -اجتماعي ،به نوعي
گرايش دوم در مقطع كارشناسيارشد حساب ميآيد كه
فارغالتحصيالن ساير رشتههاي فني  -مهندسي نيز مجازند
بخت خود را براي قبولي در اين رشته بيازمايند.
مديريت سيستم و بهرهوري را ميتوان چكيده دوره
كارشناسي مهندسي صنايع دانست كه به فارغالتحصيالن
ساير رشتههاي فني و مهندسي كه حداقل سه سال سابقه
مديريتي داشته باشند اختصاص يافته است.
الزم به يادآوريست كه گرايش مديريت مهندسي ،به
عنوان يكي ديگر از گرايشهاي كارشناسيارشد مهندسي
صنايع در حال گسترش بوده و هماكنون در دانشگاههايي
نظير دانشگاه صنعتي اميركبير ،در اين گرايش نيز پذيرش
صورت ميگيرد.
دوره دكتراي مهندسي صنايع مجموعهاي هماهنگ از
فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي است كه موجب احاطه و
دستيابي دانشجو به آثار علمي در زمينه مهندسي صنايع و
توانايي در تهيه متون تحقيقاتي ،نوآوري ،كمك به پيشرفت
و گسترش مرزهاي دانش در اين رشته خواهد شد   .دوره
دكترا نيز شامل سه گرايش زير است    :
 -1مهندسي صنايع
 -2سيستمهاي اقتصادي  -اجتماعي
 -3مديريت سيستم و بهرهوري    
در گام آتي به بررسي دو گرايش اصلي مقطع كارشناسي
يعني توليد صنعتي و برنامهريزي و تحليل سيستمها خواهيم
پرداخت ...
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مدیر دانش

غالب ٌا فرضیات عمدهای مطرح میکنند و خواندن
آنها به دلیل زبان مبهم و پیچیده یا گزافهگوییهای
جنو نآمیزشان ،سخت و دشوار است .صادقانه باید

گفت که اکثر مطالب منتشره درباره عصر اطالعات،
فقط درختان سودمند را از بین برده است؛ ولی ما این
مخلوقات خوشایند را دوست داریم.
قصد ما ارائه کتابی است درباره عصر اطالعات و
مدیرانی که در این عصر ،زندگی خواهند کرد .خواسته
ما بر این است که مدیرانی را که با مسائل و مشکالت
واقعی دست و پنجه نرم میکنند ،یاری رسانیم؛ در
واقع ،میخواهیم کتاب را بر پایه واقعیت بنا نهیم ،به
اکثر کتب مربوط به عصر اطالعات ،افراطی ،نحوی که وقتی آن را میخوانید ،احساس کنید با شما
متعصبانه و در یک کالم ،آزاردهنده هستند؛ این ارتباط بر قرار میکند ،عالئقتان را پاسخ میگوید و به
قبیل آثار ،خوشایند و مطلوب ما نیستند .این کتابها راستی مفید واقع میشود.
شما تا چـه اندازه برای وقت خود
ارزش قائليد؟ آيا از بـرنامه زمـانی
مـشخصی برای به انجام رسـانـيـدن
كـارهــای خود پيروی ميكنيد؟
يك  عامل بسيار مهم در هر موفقيتی
برنامهريـزی صحيح و پيروی از يك 
برنامه زمانی مشخص برای نيل بـه
اهداف مطلوب ميبـاشد .اكنون برای
آنكه قادر باشيد از وقــت خود به نحو
احسن استفاده كنيد نكات و راهكارهای
زير را در زندگی خود بكار بنديد:
 -1همواره فعاليتها و تكاليف روز
بعد خود را از شب قبل برنامهريزی
كنيد و كارهايی كه بايد به انجام رسانيد
را روی كاغذ يادداشت كنيد.
 -2سپس فهرست تكاليف و
كارهای خود را اولويتبندی كرده
و برای هركدام از آنها ضربالعجل
اجرايی منظور كنيد.
 -3هميشه كارهاي دشوار و پر
دغدغه تر را زودتر از بقيه و يا در
هنگامی كه در بهترين شرايط جسمی
و روحی ميباشيد انجام دهيد .كارهای
سبكتر را در هنگام خستگی نيز ميتوان
به انجام رساند.
 -4امور بااهميت اما ناخوشايند را
به تعويق نياندازيد .هيچگاه كارها با به
تعويق انداختن خوشايند تر نميگردند.
 -5هرگاه شروع به انجام كاری
كرديد سعي كنيد بدون وقفه آن را به
پايان رسانيد.
 -6مابين فعاليتها برای خود وقت
استراحت نيز در نظر بگيريد.
 -7مكالمات تلفنی خود را نيز از
پيش برنامه ريزی كنيد :سخنانی كه
ميخواهيد بيان كنيد و يا اطالعاتی كه
ميخواهيد كسب كنيد را روی كاغذ
يادداشت كنيد.
 -8همواره خودانگيخته باشيد و با
پشتكار كارهای خود را به پايان رسانده
و مقهور موانع نگرديد.
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در این مسیر ،تصمیم گرفتیم روایت و گزارش
عینی برخی از مدیران واقعی درباره خودشان را بازگو
نماییم .بنابراین کتاب حاضر ،مجموعهای از گفتههای
افرادی است که معتقدیم نمونهای از کسانی هستند
که در این تحول انکارناپذیر (عصر اطالعات) به سر
میبرند .مصاحبهها و گفتگوها صرف ًا با مدیران معمولی
و عادی انجام شده است ،نه مدیران موفق و برجسته.
نکته دیگر اینکه آنچه اتفاق میافتد و در آینده
نیز ادامه خوهد داشت ،ما را دچار هیجان میکند؛ اما
قصد ندایم به پند و اندرز و موعظه متوسل شویم.
اعتقاد ما بر این است که جهان به سرعت در حال
تغییر و دگرگونی است و زندگی در این دوره ،بسیار
هیجانانگیز خواهد بود.

راهکارهای مدیریت زمان
 -9در هر زمان كه تصور كرديد
كاری كه در حال انجام آن ميباشيد
عبث ،بی فايده و غير سازنده ميباشد
به محض دريافت دست از آن بكشيد.
 -10به خود و اولويتبندی كه
صورت دادهايد اعتماد و ايمان داشته
باشيد و در هرشرايطی به آنها پايبند
باشيد.
 -11اينكه وقت خود را صرف چه
اموری ميكنيد را دقيقا مورد بررسی و
نظارت قرار داده و در صورت لزوم
يكسری تغييرات آگاهانه در رفتار خود
پديد آوريد.
 -12همواره در زندگی فرد منظم
و سازمانيافتهای باشيد تا وقت خود را
بيهوده صرف يافتن وسايل گم گشته
خود نكنيد.
 -13برای وقت خود ارزش
قائل باشيد زمان هيچگاه به عقب باز
نميگردد.
 -14به خاطر داشته باشيد استرس
و خستگی معلول كارهايی كه به انجام
رسانيدهايد نبوده بلكه بيشتر از افسوس
كارهای كه ميتوانستید انجام دهيد اما
انجامشان ندادهايد نشات ميگيرند.
 -15به هيچ فردی اجازه ندهيد وقت
شما را تلف كرده و برای خود صرف
کند .برای خود مرزبندی مشخصی
تعيين كرده و بياموزيد كه در صورت
لزوم با صراحت «نه» بگوييد.
 -16از تمام لحظات زندگی خود به
نحو احسن استفاده كرده و سعی كنيد از
آنها لذت ببريد.
 -17سعی كنيد فرد خوشبينی باشيد
و همواره در انتظار رويدادهای خوشايند
در زندگی خود باشيد.
 -18برای زندگی خود اهداف
مشخصی تعيين كرده و برای دستيبابی
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* تلفنهای طوالنی ،بیهدف و
غيرضروری.
* بازديدكنندهها و ميهمانان
ناخوانده.
* پشت گوش اندازيها.
* گفتگوهای بیثمر و يا
نامشخص.
* دانش فنی ناكافی و يا اطالعات
ناقص هنگام انجام كار.
* فقدان اهداف و اولويتبنديها و
يا مبهم وگنگ بودن آنها.
* فقدان برنامهريزی.
به آنها تالش كنيد.
* خستگی و استرس.
آگاهی
د

فر
از
نياز
 -19هنگام
* ناتوانی در «نه» گفتن.
راهنمايی بخواهيد.
* بینظمی و نابسامانيهای فردی.
های
ه
د

هن
د

ر
د

ه
و يا
كشها»
« -20وقت
* تماشای تلويزيون .تماشاي
وقت را به حداقل برسانيد.
بيش از  2ساعت در روز برنامههای
تلويزيونی معقول نيست.
آنها شامل موارد زير ميباشند:

انجمن مهندسی صنایع ایران از دانشجویان
فعال جهت همکاری در امور اجرایی و برگزاری
دورهها و سمینارهای آموزشی به صورت پاره
وقت دعوت به همکاری میکند .عالقهمندان
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره  66742035یا
 88242588تماس حاصل فرمایند.
سلسل مراتب سازمانی

منبع:

تقویم دورههای عمومی فصل زمستان انجمن مهندسی صنایع ایران

800.000

تخفيفات :اعضاء انجمن 15درصد ،دانشجويي10درصد،
متقاضيان  سه دوره  10درصد
▪ شهريه فوق شامل :جزوه آموزشي ،ناهار ،پذيرايي و
صدور گواهينامه ميباشد .دورههاي فوق در شهر تهران برگزار
ميشود و محل برگزاري دوره متعاقبا اعالم  ميگردد.
افرادي كه در  4دوره متوالي شركت نمايند پس از  4دوره

به عنوان دانش پژوه انتخاب  شده و ميتوانند از كليه دوره هاي
عمومي با  50درصد تخفيف استفاده نمايند.
شرکت کنندگاني که دوره آموزشي را با موفقيت طي نمايند
گواهينامه آموزشي معتبر انجمن مهندسي صنايع ايران به زبان
انگليسي دريافت مينمايند.
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بيشتر :تماس با واحد آموزش

انجمن   66706051-4 :داخلي  256و  257يا  66742035دفتر
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:
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برگزاری دومین
كنفرانس بینالمللی
مدیریت بازاریابی
دومین كنفرانس بینالمللی
مدیریت بازاریابی ،دوم و سوم
بهمنماه سال جاری از سوی گروه
پژوهشی صنعتی آریانا ،دانشگاه
عالمه طباطبایی و انجمن بازاریابی
ایران برگزار میشود.
مقالههای ارسالی به دبیرخانه
کنفرانس محورهایی مثل بازاریابی
استراتژیک و استراتژیهای
بازاریابی ،بازاریابی صنعتی،
بازاریابی خدمات ،بازاریابی
بینالمللی و مدیریت صادرات،
تحقیقات بازاریابی ،پدی دههای نوین
در بازاریابی ،بازاریابی الکترونیکی،
نظام ارتباطات یکپارچ ه بازاریابی،
کاربرد ابزارهای مدیریتی در
بازاریابی ،بازاریابی معکوس،

بازاریابی موسسات غیرانتفاعی و ...
را در بر میگیرد.
دبیر علمی این برنامه دكتر
محمود محمدیان عضو هیئت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی و رییس
شورای سیاستگذاری ،دكتر احمد
روستا از دانشگاه شهید بهشتی
است.
کنفرانس
این
مخاطبان
را شركتهای پیشگام بازار،
شركتهای دارای واح د بازاریابی
و فروش ،شركتها و آژانسهای
تبلیغاتی ،شركتهای پخش و
توزیع محصول ،شركتهای مشاوره
در حوزهی مدیریت بازاریابی،
شركتهای فعال در حوزه خدمات
تجارت الكترونیكی و بازاریابی
برخط ،شركتها و  ...تشکیل
میدهند .عالقمندان به حضور
در كنفرانس و كسب اطالعات
تكمیلی میتوانند از طریق تلفن
 88342912با دبیرخانه كنفرانس
(گروه پژوهشی -صنعتی آریانا)
ارتباط برقرار نمایند.

حضور استادان برجسته فروش و مشتریمداری در ایران

همایش بینالمللی فروش ،فنون
مذاکرات و مدیریت ارتباط با مشتری،
اول و دوم اسفند ماه از سوی اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران و شرکت
همایشفرازان برگزار میشود.
در این همایش در خصوص شیوههای
شناسایی شخصیتها و ویژگیهای فردی
مشتریهای موجود راههای افزایش
فروش ،راهکارهای افزایش تعداد مشتریان
از طریق شیوههای نوین و خالق ،راههای
غلبه بر مخالفت مشتریان بالقوه و اقناعسازی
مشتری به عقد قرارداد ،آشنایی با رنگهای
مختلف مشتریان و شیوه برخورد با هر
رنگ در تقسیم بندی مشتریها بر اساس
رنگها بحث و گفتگو میشود .همچنین
طراحی پرسشهایی منسجم در ذهن
جهت تسهیل فروش و آمادهسازی مشتری

جهت ارائه پاسخ مثبت ،شیوههای مدیریت
تصمیمگیری مشتریان و راههای ایجاد
ارزش افزوده برای آنها از دیگر مباحث
مورد بحث در همایش است .استادان و
سخنرانان همایش شون ویفر ،بنیانگزار
موفقترین سیستم فروش در جهان با عنوان
عقابهای فروش و نویسنده پرفروشترین
کتاب سال اروپا با عنوان انقالب کسب و
کار ،سندرو فورت ،محبوبترین سخنران
برنامه معروف تلویزیونی «میزگرد یک
میلیون دالری» در آمریکا و پل آرچر،
نویسنده پرفروشترین کتاب سال آمریکا
در سال  2000با عنوان «تعالی فروش»
هستند.
برای کسب اطالعات بیشتر در
خصوص شرکت در این همایش با شماره
تلفن  88059430-1تماس بگیرید.

همایش ملی توسعه خوشههای صنعتی
ایران با عنوان «خوشههای صنعتی و
پایداری توسعه» از سوی مرکز مطالعات
تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با
همکاری انديشگاه توسعه منطقهاي فناوران
و به منظور جلب همکاری نهادهای دولتی،
اقتصادی ،صنعتی و علمی در روزهای 30
بهمن و اول و دوم اسفند ماه برگزار میشود.
این همایش اهدافی چون تبيين رويكردها
و روشهاي علمي و نيز بررسي تجارب
داخلي و خارجي در سياستگذاري
و مديريت توسعه خوشههاي صنعتي،
مديران،
متخصصان،
همانديشي
صنعتگران وكارشناسان در
زمينه خوشههاي صنعتي،
فرهنگسازي در سطح
دولت ،صنعت ،دانشگاه
و افكار عمومي درجهت
اولويتدهي به توسعه
خوشههاي صنعتي در سطح
ملي و استانها ،كمك به
يكپارچهسازي سياستها و برنامههاي

ذيربط و پيشنهاد قوانين و مقررات
اصالحي در حمايت از خوشههاي صنعتي
كشور را دنبال میکند .برای کسب
اطالعات بیشتر با شماره 88950515 -17
تماس بگیرید.
***
		
بيش از دو دهه است كه توسعه صنعتي
مبتني بر خوشهها ،به عنوان يك استراتژي
نوين مورد توجه صاحبنظران ،صنعتگران و
سياستگذاران كشورهاي صنعتي و در حال
توسعه قرار گرفته است.
به رغم رويكردهاي گذشته كه نگاه
منفر د به بنگاه و تمركز بر بنگاههاي بزرگ
را هدف گرفته بود ،اينك
كسب وكارهاي كوچك،
ارتباطات شبكهاي ،تركيب
رقابت و همكاري ،توجه
به قابليتهاي منطقهاي
و مناسبت با فرهنگ و
اجتماعي،
ساختارهاي
سرلوحه سياستگذاري
توسعه صنعتي قرار گرفته است.

نخستين كنفرانس بينالمللي مديريت
استرتژيك پروژهها خرداد ماه سال آينده در
دانشگاه صنعتي شريف برگزار ميشود.
به نقل از پايگاه اينترنتي دانشگاه صنعتي
شريف ،گروه مطالعات نظام پيمانكاري
مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي
شريف اين كنفرانس را در راستاي ادامه
فعاليتهاي علمي ترويجي خود در زمينه
بهبود و تسريع اجراي طرحها و پروژههاي
عمراني و صنعتي كشور ،برگزار میكند.
هدف از برگزاري اين كنفرانس،

بازآموزي مهارتها و ارتقاء دانش  
مديران و كارشناسان شركتهاي كارفرما،
پيمانكار ،مجري ،مشاور ،مديـريت طرح و
سـازنده و تامينكنندگان تجهيزات عنوان
شده است.
همچنين ترويج مباحث مديريت
استراتژيك  پروژه و معرفي آخرين
دستاوردها و رويكردهاي نوين مديريت،
انتقال تجارب و يافتههاي مديران و
صاحبنظران عرصه مديريت استراتژيك 
پروژه از ديگر اهداف اين همايش است.

حامیان انجمن مهندسی
صنایع ایران

موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
www.Itsr.ir

خوشههای صنعتی و پایداری توسعه

كنفرانس مديريت استراتژيك پروژهها سال آينده
برگزار ميشود

شرکت سنگ آهن گل گهر

خبرنامه مهندسی صنایع
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