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57نشریه د  اخلی انجمن مهند  سی صنایع ایران

 سال نهم
 د ی و بهمن 1386

از سوی انجمن مهند سی صنایع ایران

سمینار اخالق حرفهای 
مهند سی برگزار شد 

منعکسکننده باید حرفهای نظام هر در اخالق
هنجارهایدرونیحرفه،احساستعهداخالقیازسوی
خودحرفهایهاونهادهایتخصصیآنهاباشدونهبازتابی
ازکنترلهایبیرونیواداریبهویژهازسویدولتکهدر

قالببایدونبایدهایاخالقیبهآنهادیکتهمیشود.

یاد نامهای برای د کتر سلیمی نمین

د ر  توسعه همه جانبه کشورها  بد ون شک 
ابعاد  صنعتی و اقتصاد ی مرهون سرمایه گذاری 
راهکار  ارائه  است.  توسعه  و  تحقیق  امر  د ر 

جد ید  و رشد  و تعالی سازمان ها یک ارتباط مستقیم با تحقیق 
و پژوهش د ارد .

توسعه،  و  تحقیق  اهمیت  د رک  با  پیشرفته  کشورهای 
نقش آن را د ر سازمان ها و جوامع خود  پر رنگ تر کرد ه اند . 
د ر  آنچه که  با  اتفاق می افتد   این کشورها  د ر  آنچه  میان  اما 

کشور ما وجود  د ارد  تفاوت زیاد ی است. 
مهند سان  و  د انشمند ان  تعد اد   یونسکو  برآورد   براساس 
تحقیق و توسعه د ر یک میلیون نفر جمعیت د ر سال 1990 د ر 
کشورهاي د ر حال توسعه 189 نفر و د ر کشورهاي پیشرفته 
 18/3 ترتیب  به  توسعه  و  تحقیق  هاي  هزینه  و  نفر   3694
تولید   سهم  است.  بود ه  د الر  میلیارد    434/3 و  د الر  میلیارد  
د ر سال  ژاپن  و  امریکا  اروپایي،  اتحاد یه  فناوري کشورهاي 
امریکایي  و  اروپایي  اعطا شد ه  امتیاز  اساس جوایز  بر   1993
فناوري جهان بود ه است.  حد ود  92 د رصد  از کل تولید ات 
د ر ژاپن این میزان به 5 هزار نفر د ر یک میلیون مي رسد . این 
د ر حالی است که طبق آمار سال 1366، د ر ایران این نسبت 
فقط 82 نفر د ر میلیون بود ه است. کشورهاي د ر حال توسعه 
0/65 د رصد  از تولید  ناخالص ملي خود  را صرف تحقیقات 
ما  د ر کشور  د ر سال 1380  رقم  این  د ر حالي که  مي کنند ، 

0/35 د رصد  بود ه است. 
د ر برخي از کشورهاي غربي هزینه تحقیقات براي هر 
شهروند  900 د الر است؛ اما این میزان د ر کشور ما 5 د الر 
سرانه  بود جه  از  پژوهش  سهم  پیش  سال  چند   تا  می باشد . 
کشور زیر 0/5 د رصد  بود  که این سهم د ر کشورهاي توسعه 
یافته 1/52 د رصد ، د ر کشورهاي د ر حال توسعه یک د رصد  

و د ر ژاپن و ایاالت متحد ه امریکا 2/5 د رصد  بود ه است.
پایین بود ن سطح پژوهش د ر ایران به عوامل زیاد ی مربوط 
می شود . د ر کنار کمبود  بود جه و امکانات، عوامل فرهنگی 

د ر  متاسفانه سیستم آموزشی  د ارند .  نقش  این ضعف  د ر  نیز 
و  د انش آموزان  که  نبود ه  قد رتمند   آنچنان  امروز  به  تا  ایران 
تربیت  پژوهشی  و  تحقیقاتی  کارهای  برای  را  د انشجویان 
کند . د انشجویان از همان سنین کود کی و نوجوانی با مقوله 
استاد ان  معلمان،  آموزشی،  سیستم  و  بود ند   غریبه  پژوهش 
د ر  می زند .  د امن  مشکالت  به  همگی  آنها  تد ریس  شیوه  و 
به  د انشجویان  و  د انش آموزان  از  اقلیتی  گروه  تنها  میان  این 
کارهای پژوهشی روی می آورند  که فعالیت بسیاری از آنان 
د ر ابتد ا یا میانه راه به د لیل وجود  و بروز پاره ای از مشکالت 
د انشجویان  د رمیان  پژوهشگران  تعد اد   البته  می شود .  متوقف 
به خاطر  هم  آن  که  است  پایین تر  مقاطع  از محصالن  بیشتر 

ماهیت تحصیل د ر د انشگاه می باشد . 
از  بسیاری  گمشد ه  حلقه  واقع  به  توسعه  و  تحقیق 
سازمان ها، موسسات، مراکز د ولتی و خصوصی و تشکل های 
کاری  سیستم  د ر  که  شرکت هایی  و  سازمان ها  است.  د یگر 
خود  فاقد  بخش تحقیق و توسعه هستند ، بد ون شک پس از 
فعالیت، کارآیی  افت  د چار  د وره کاری،  و طی چند   مد تی 
که  است  تحقیقاتی  بخش  این  چراکه  می شوند ،  بازد هی  و 
موجب بروز تفکر نو، روش جد ید ، یافتن بازار جد ید  و بکر، 

نوآوری و نهایتا هموار کرد ن راه توسعه می شود . 
فقد ان انسجام و ارتباط منسجم و منطقي بین د انشگاه ها، 
موسسات تحقیقاتي و واحد هاي تولید ي، فقد ان نظام صحیح 
انگیزه  فقد ان  پژوهشي،  اعتبارات  توزیع  زمینه  د ر  مطلوب  و 
کافي براي اجراي تحقیقات بین استاد ان و مراکز تحقیقاتي، 
و  مالي  پاگیر  و  د ست  مقررات  وجود   کافي،  بود جه  فقد ان 
سیاست ها  نبود ن  مشخص  و  محققان  به  کم توجهي  اد اري، 
و  مشخص  سیاستگذاري  فقد ان  تحقیقاتی،  اولویت هاي  و 
فقد ان  آن،  اجراي  د ر  تمرکز  عد م  و  پژوهش  د ر  متمرکز 
براي شکل گیري و رشد  تحقیقات کاربرد ي و  بستر مناسب 

توسعه اي، فقد ان ضوابط منسجم و قابل اجرا د ر 
سیاست هاي حمایتي از محققان و پژوهشگران، 
نبود  بانک هاي اطالعاتي، ضعف اطالع رساني، 
نیروي  کمبود   نهایت  د ر  و  نظري  اد بیات  ضعف  منابع،  فقر 
انساني پژوهش از مهمترین موانع پژوهش د ر ایران به حساب 

می آید . 
نیز  امید ی  نقاط  موانع،  و  مشکالت  تمام  وجود   با  اما 
وجود  د ارد . صند وق تحقیق و توسعه د ر راستاي حمایت از 
تحقیق و توسعه )R&D( د ر بنگاه هاي اقتصاد ي، ارد یبهشت 
85 تاسیس شد  که براساس آن 49 د رصد  هزینه آن از سوي 
د ولت و51 د رصد  د یگر آن را بخش خصوصي تامین مي کند . 
د ر این میان وزارت صنایع و معاد ن نیز با پیش بینی هایی که 
د ر الیحه بود جه امسال صورت د اد ، حمایت گسترد ه ای را 
از امر تحقیق و توسعه به عمل آورد . این وزارت خانه ششمین 
همایش جهانی شد ن تحقیق و توسعه را نیز با محور جهانی 
شد ن برگزار کرد . تشکیل نظام کارآمد  تولید  و حمایت از 
د ستاورد های تحقیقاتی و پژوهشی د ر برنامه چهارم توسعه، 
از  حمایت  تحقیقاتی،  خاص  سیاست گذاری های  تد وین 
مالکیت معنوی تحقیقات، ایجاد  صند وق های سرمایه گذاری 
و شرکت های مالی خطر پذیر با حضور و حمایت بیمه و بانک 
د ر ساختار نظام ملی نوآوری از سیاست گذاری های برنامه 
کشور  صنایع  پیشین  وزیر  شد .  اعالم  کشور  توسعه  چهارم 
نیز د ر چند  مورد  به سهم یک د رصد ی تحقیق و توسعه از 
تولید  ناخالص ملی این امر برای اولین بار د ر سال های اخیر 

اشاره کرد .
د ر اینجا ذکر آمار منتشر شد ه ای از سوی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز خالی از لطف نیست: بر اساس اعالم 
این وزارتخانه که د ر سال گذشته انتشار یافت، تعد اد  5 هزار 
به چاپ   ISI مقاله د اخلی و 5800 مقاله د ر مجالت معتبر 
زمینه  د ر  امید وارکنند ه  آیند ه  د هند ه  نشان  این  که  رسید ه 

تحقیق و توسعه د ر کشور است.

حلقه گمشد ه ای به نام تحقیق و توسعه

خوشه های 
صنعتی و 

پاید اری توسعه

ایمنی صنعتی
اصولایمنیوبهداشت

حرفهایبربهرهوریوبازده
اقتصادیواحدهایصنعتی

تأثیردارد

برگزاری 
سمینارمد یریت 

استراتژیک د ر د انشگاه 
آزاد  کرمانشاه

د ومین همایش 
مد یران آموزش 

سازمان های تولید ی و 
خد ماتی برگزار می شود 
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د ر جلسه هیات مد یره انجمن مهند سی صنایع با حضور معاون شهرد ار 

تهران مطرح شد :

د ید ار مد یران انجمن با د کتر قالیباف
مدیره هیئت چهارم و سوم جلسات
ترتیب به ایران صنایع مهندسی انجمن
ریاست دفتر در آذرماه 19 و 5 روزهای
بازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه

تشکیلشد.
درجلسهسومهیئتمدیرهتمامیاعضا
بهجزدکترناظمیحضورداشتند.دراین
ارائهگزارش دکترسمیع زادهضمن جلسه
مختصریازروندبرگزاریکنفرانسهای
قبل، دورههای در ایران صنایع مهندسی
برگزارکننده تنهایی به انجمن داد پیشنهاد
کنار در الزهرا دانشگاه و باشد کنفرانس
انجمندرامورعلمیهمکاریداشتهباشد.
امور برونسپاری پیشنهاد همچنین وی
اجراییکنفرانسراارائهکرد.درادامهاین
پیشنهادمقررشدگزارشعملکردکنفرانس
قرار مدیره هیئت اعضای اختیار در پنجم
قرار بررسی مورد آتی جلسه در تا گیرد
ازدکتر نامهای برهمیناساسطی گیرد.
دعوت پنجم، کنفرانس دبیر عاملی، جبل
خواهدشدضمنحضوردرجلسههیئت

مدیره،گزارشعملکردمالیکنفرانسپنجم
همچنین دهد. قرار انجمن اختیار در را
مقررشدبهمنظوراطالعاعضایانجمندر
شمارههایآیندهخبرنامهگزارشکاملیاز
کنفرانسگذشتهونحوهبرگزاریکنفرانس

ششمدرجشود.
درپایاناینجلسهنیزمسئولیتتهیه
انجمن استراتژیک برنامهریزی پیشنویس
به گذشته استراتژیک برنامهریزی پیرو

عهدهدکترریاحیگذاشتهشد.
انجمن مدیره هیئت جلسه چهارمین
مهندس حضور با نیز صنایع مهندسی
رستمیان،دکترسمیع زاده،دکترامینناصری،
دکترسمیع زاده،دکتراکبریجوکار،مهندس
دودانگه،دکتروفایی زادهونیزدکترشریف
بیگلو،معاونشهرداریتهرانتشکیلشد.
دکترریاحی ناظمیو دکتر اینجلسه در

حضورنداشتند.
رئیس جوکار، اکبری دکتر ابتدا در
فضای محدودیت با رابطه در انجمن،
هیئت اعضای از تن دیدارچند و انجمن

جدید رئیس عقدا، فاطمی دکتر با مدیره
مرکزتحقیقاتساختمانومسکنصحبت

کرد.
مرکز رئیس موافقت از همچنین وی
بر مبنی مسکن و ساختمان تحقیقات
خبر مرکز این در انجمن فضای گسترش
داد.دراینجلسهباتوجهبهحضوردکتر
وی هماهنگی با شد مقرر بیگلو، شریف
خصوص در قالیباف دکتر با جلسه ای
شهرداری با انجمن متقابل همکاریهای

تهرانبرگزارشود.
حمایتی طرح به توجه با ادامه در
ریاست فناوری و پژوهشی معاونت
ملی، پژوهشی طرحهای از جمهوری
دکتراکبریجوکارپیشنهادکردهریکاز
مورد ملی طرحهای مدیره هیئت اعضای
جامعه و انجمن با رابطه در کشور نیاز

مهندسیصنایعراارائهدادهتاازاینطریق
امکانانجامآندستهازطرحهایپژوهشی
مرتبطبامهندسیصنایعکهدرکشورمتولی
انجمن ماموریت ندارددرراستای خاصی
فراهمشود.طرحهایپیشنهادیمیبایست
و موضوع تعریف شامل ساختاری با
ضرورتانجام،هزینه،برآوردزمانی،واحد

یاواحدهایبهرهبردریکنندهباشد.
میرمحمد دکتر گزارش ادامه، در
کنفرانس پنجمین اجرایی دبیر صادقی،
ارائه مدیره هیئت به صنایع مهندسی
در وی زحمات از نیز مدیره هیئت شد.
قدردانی پنجم کنفرانس اجرای خصوص
ششم کنفرانس اولیه طرح همچنین کرد.
شد مقرر و ارائه سمیع زاده دکتر توسط
این آیندههیئتمدیرهمسئوالن درجلسه

کنفرانسانتخابشوند.

نگاهیبهدورههایآموزشیبرگزارشدهتوسطانجمنمهندسیصنایعدرپاییز1386
انجمن مهند سی صنایع ایران د ر فصل پاییز د وره های متعد د  
و متنوع آموزشی را برگزار کرد . برخی از این د وره های آموزشی 

به شرح زیر می باشد :
- سمینار آشنایی با استاند ارد  مد یریت پروژه PMBOK  د ر 
27 آبان به مد ت 4 ساعت با حضور 140 نفر  توسط انجمن د ر 
مرکز رشد  و کارآفریني شهر تهران برگزار گرد ید  د ر این سمینار 

مهند س بهزاد  ارشاد منش و جعفر شقاقي سخنراني نمود ند .
استاند ارد   اساس  بر  پروژه  مد یریت  آموزشی  د وره   -
با  آبان   24 و   23 تاریخ های  د ر  ساعت   16 مد ت  به   PMBOK

تد ریس مهند س بهزاد  ارشاد منش د ر محل انجمن برگزار شد .
به صورت رایگان با حضور   ISO 9001 سمینار آشنایي با -
120 نفر د ر تاریخ 23 آبان د ر مرکز رشد  و کارآفریني با تد ریس 

مهند س حید ري  برگزار شد .
- د وره آموزشی مبانی، مستند سازی 
مد ت  به    ISO  9001 الزامات  تشریح  و 
24 ساعت د ر تاریخ های 18 تا 20 آبان د ر 

انجمن برگزار شد .
- د وره آموزشی مبانی، مستند سازی 
مد ت  به   ISO  9001 الزامات  تشریح  و 
با  16 ساعت د ر تاریخ های22 و 23 آبان 
د انشگاه  د ر  میرسجاد ي  مهند س  تد ریس 

فیروزکوه برگزار شد .
- د وره آموزشی مبانی، مستند سازی 
مد ت  به   ISO  9001 الزامات  تشریح  و 
آبان   25 تا   23 تاریخ های  د ر  ساعت   24
د ر  خرازیان  پیام  مهند س  تد ریس  با 
شد .  برگزار  نجف آباد   آزاد   د انشگاه 

شرکت کنند گان پس از طي د وره د رتاریخ 6 د ي از نمایند گي 
سایپا کد  3296 به مد ت 4 ساعت د ر اصفهان بازد ید  نمود ند  و 
استقرار سیستم  نحوه مستند سازي و مراحل  با  به صورت عملي 

مد یریت کیفیت آشنا شد .
- سمینار آشنایي با مد ل تعالي EFQM   به مد ت 6 ساعت 
د ر تاریخ 10 آذر د ر د انشگاه شمال د ر شهر آمل با حضور 140 

نفر برگزار گرد ید  سخنران سمینار مهند س د اود  حید ري بود .
- سمینار آشنایي با مد یریت ریسک به مد ت 4 ساعت  د ر 
د انشجویان  باشگاه  محل  د ر  نفر   150 با حضور  آبان   27 تاریخ 
طیبي  مهند س  د وره  این  مد رس  برگزار گرد ید ،  تهران  د انشگاه 

بود .
انجمن  مشارکت  با  مهند سي  حرفه اي  اخالق  سمینار   -
ایراني اخالق د ر علوم و فناوري  به مد ت 2 ساعت به صورت 

رایگان د ر تاریخ 14 آذر برگزار گرد ید . سخنران سمینار د کتر 
فراست خواه بود .

سالن  د ر  آذر   6 تاریخ  د ر  استراتژیک  مد یریت  سمینار   -
از  نفر  با حضور 120  شریعتي د انشگاه علوم و پزشکي اصفهان 
د انشجویان و کارشناسان برگزار گرد ید ، سخنران سمینار مهند س 

د اود  حید ري بود .
- سمینار آشنایي با مد یریت کیفیت جامع به مد ت 4 ساعت  
د ر تاریخ 15 آذر با حضور 170 نفر د ر مرکز رشد  و کار آفریني 

با تد ریس مهند س ملک پور  برگزار شد .
- سمینار آشنایي با سیستم مد یریت HSE به مد ت 4 ساعت 
کارشناسان  و  مد یران  از  نفر    80 حضور  با  د ي   6 تاریخ  د ر 
سازمان ها د ر مرکز رشد  و کارآفریني با سخنراني مهند س وحید  

مشیرنیا برگزار شد .
به   MSP نرم افزار  آموزشي  د وره   -
مد ت 24 ساعت د ر تاریخ هاي 17 و 24 و 
25 آبان  با تد ریس مهند س رحمتي توکل 

برگزار شد .
بر  پروژه  مد یریت  آموزشی  د وره   -
 16 مد ت  به   PMBOK استاند ارد   اساس 
آذر   15 و  آبان   8 تاریخ های  د ر  ساعت 
د ر  توکل  رحمتي  مهند س  تد ریس  با 

د انشگاه قم برگزار شد .
پروژه  مد یریت  آموزشی  د وره   --
مد ت  به   PMBOK استاند ارد   اساس  بر 
24 ساعت د ر تاریخ های17 تا 19 د ی با 
تد ریس مهند س بهزاد  ارشاد منش د ر محل 

انجمن برگزار شد . 

برگزاریسمینارآشنایيبامدیریتاستراتژیکدردانشگاهآزادکرمانشاه
سمینارآشنایي با مد یریت استراتزیک روز 13 آذرماه با همکاری د انشگاه آزاد   اسالمی کرمانشاه و انجمن 
مد یر  حید ری،  د اوود   مهند س  ساعته،   4 سمینار  این  سخنران  شد .  برگزار  کرمانشاه  د ر  ایران  صنایع  مهند سی 
ارکان  استراتژیک،  مد یریت  با  آشنایی  خصوص  د ر  جلسه   این  د ر  بود که  صنایع  مهند سی  انجمن  آموزش 

جهت ساز، د سته بند ي انواع استراتژي و آشنایي با ماتریس SWOT  صحبت نمود ند .
استان  د ولتی  و  ارگانهای خصوصی  مد یران  و  د انشجویان  از سوی  استقبال چشمگیری  با  که  سمینار  این 
روبه رو شد ، به همت  گروه مهند س صنایع د انشگاه آزاد  کرمانشاه و انجمن علمی فعال گروه د ر راستای تحقق  
اهد اف انجمن مهند سی صنایع ایران، د ر جهت اعتال و گسترش د انش مهند سی صنایع برگزار گرد ید . با حمایت 
مالی د انشگاه از این سمینار که د ر نوع خود  بی سابقه بود ، حضور د ر سمینار رایگان بود ه، هزینه صد ور گواهی 
برای د انشجویان این د انشگاه شامل تخفیف گرد ید  و بستههای آموزشی سمینار نیز میان شرکتکنند گان توزیع 
شد . معاونت پژوهش د انشگاه اجرای این سمینار را آغازی بر همکاریهای آتی با انجمن مهند سی صنایع ایران 
از  ایران  انجمن مهند سی صنایع  استقبال شرکتکنند گان موجب تشکر  برگزاری سمینار و  نمود . نحوه  عنوان 

د انشگاه آزاد  اسالمی کرمانشاه گرد ید .  
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سمیناراخالقحرفهایمهندسیروز14آذردرمرکز
باحضور تهران، دو منطقه کارآفرینیشهرداری و رشد
عضو و دانشگاه علمی هیئت عضو فراستخواه، دکتر

انجمنایرانياخالقدرعلوموفناوري،برگزارشد.
سخنراناینجلسهضمنبیاناصولوقواعداخالق
این در ارزشمندی نمونههای ذکر و مهندسی حرفهای
موضوع،تاثیراتشگفتانگیزبهکارگیریایناصولرا

دررشتههایمهندسی،شرکتهاوسازمانهابرشمرد.
دکترفراستخواهدرابتدایصحبتهایخودگفت:یک
فعالیتمهندسیمیتواندبامحیطزیست،ایمنی،حریم
خصوصیدیگرانومنافعمتعارضاجتماعیارتباطپیدا
کردهوپرسشهاوتامالتاخالقیرابهوجودمیآورد.
برهمیناساس،اخالقحرفهایمهندسیموضوعیتپیدا
میکند.ویافزود:دریکدیدکلی،اینپرسشبهمیان
میآیدکهباوجوداینمقیاسازتّصرفذهنيوفنيدر
عالموآدمکهباپیشرفتدانشوتکنولوژيظاهرميشود
آیافعالیتهايما،متعهدبهکیفیتيمبتنيبرمنطقاخالقي

وخیرجمعينیزهستیانه؟
مورد جهت چند از اخالق موضوع داد: ادامه وی
تحلیلقرارمیگیرد؛یکیتحلیلفلسفیکهبحثچرایی
اخالقبهمیانمیآید.دیگریتحلیلروانشناسیکهدرآن
چگونگیسرزدنفعلاخالقبررسیمیشودوتحلیل
اجتماعی منطق که است شناختی جامعه تحلیل سوم،
رفتارهایاخالقیراهدفقرارمیدهد.درکناراینسه
مورد،تحلیلهایانسانشناختی،فرهنگیوتاریخینیز
قرارمیگیرندکههرکدامبراساسمعیارهاودیدخود

اخالقراموردتحلیلقرارمیدهند.
دکترفراستخواهبااشارهبهنظراتاندیشمندانجهان
عقیده اساس بر گفت: اخالق مورد در تاریخ طول در
دلیل به اخالق توجیه ،)19 نیل)قرن و )18 بنتام)قرن
اساس این بر است. متقابلهمگانی منافع داشتن بر در
انسانهادالیلیدارندکهمطلوبیتهاییفارغازسودو
به اخالق با ما یعنی میکنند. دنبال خود ظاهری زیان
مزیتهایپایدار،معتبرترواساسیتردستمییابیم.به
مانند صاحبنظران از دیگر برخی فراستخواه، دکتر گفته
»رالز«)�197(اخالقرارویههاییمیدانندکهاعتبارات

معقولاجتماعیدارند.
بااشارهبهتوسعهموضوعEQ)هوش ویدرادامه
عاطفی(درمقابلIQ)هوشعقالنی(اظهارداشت:اینکه
انسانهاچقدرهوشمندومسئولیتپذیردرقبالدیگران
و احساس هوشمندی مثل مسائلی نیز و میکنند رفتار
عاطفه،ارتباط،خودتنظیمی،همدلی،قضاوتومشارکت

درتجربهدیگرانمربوطبههوشعاطفیاست.
ویادامهداد:اخالقبهمثابهیککاربردزبانیونوعی
بازیمفرحدرمیدانزندگیاستودستورزبانخاص
خودرادارد.معنایاخالقدرکاربردآناستوقواعد
بازیکنان و کاربردان متقابل خشنودی موجب اخالقی
وی کنیم. توصیف را زبان این میتوانیم فقط ما است.
بااشارهبهاندازهگیریمیزانرضایتاززندگیدرجهان
اظهارداشت:یکیازمسائلمهمدررضایتاززندگی،
طریق از ،)1�60( »فرم« گفته به است. بودن اخالقی
اخالقماطومارظرفیتهاوقابلیتهایسازندهوجودی

خودرامیگشاییموبهزیستنخودمعنامیدهیم.
دکترفراستخواهدرادامهصحبتهایخودبهتشریح
مهمترین از گفت: وی پرداخت. حرفهای اخالق مبانی
مقابل در ما که است این حرفهای اخالق در مسائل

حقوق،مسئولیتهاییداریم.بهعبارتدیگرزمانیکه
مایکحقوقحرفهایداریم،متناظرباآن،یکمسئولیت
یک فردی، خیر یک کنار در همچنین داریم. حرفهای
خیرسازمانیدرپسمسئولیتهایسازمانیداریم.مادر
اخالقحرفهاینبایدتنهابهکارآمدیفکرکنیم،چراکه
دراینصورتفقطبازدهیصرفداریم.درحالیکهبر
یک بازدهی، و کارآیی کنار در حرفهای، اخالق اساس
شکوفاییورهاسازیبایدداشتهباشیم.بدینمعناکهبا
اصولاخالقحرفهای،ضمنکارآمدیمیتوانیمبهارتقا،

کشفوشکوفاییاستعدادهایدرونیبرسیم.
در درونی رویکرد ضرورت به اشاره با وی
باید نظامحرفهای هر در اخالق اخالقحرفهایگفت:
تعهد احساس  حرفه، درونی هنجارهای منعکسکننده
تخصصی نهادهای و حرفهایها خود سوی از اخالقی
به اداری و بیرونی کنترلهای از بازتابی نه و باشد آنها
ویژهازسویدولتکهدرقالببایدونبایدهایاخالقی

بهآنهادیکتهمیشود.
نظام هر کرد:شرطنخستمشروعیت ویتصریح
اخالقحرفهای،مبتنیبودنبراستقاللحرفهایوبرکنار
اساس و پایه است.همچنین بیرونی مداخالت از بودن

اخالقحرفهای،خودفهمیحرفهایاست.
شورای اساسی اصول ادامه در فراستخواه دکتر
اعتبارسنجیمهندسیوتکنولوژی)ABET(رابرشمرد

رفاه ارتقای برای مهارتخود دانشو کاربرد وگفت:
بشر،ارائهخدماتفنیخودبهصورتصادقانهوبدون
جانبداری،برایعموم،کارفرمایانومشتریانخدماتو
تالشدرجهتافزایششایستگیدرحرفهمهندسی،از
اصولاینشورااست.همچنینبراساسمعیارهایاین
شورا،مهندسانقوانیناساسیرابایدمدنظرداشتهباشند.
ایمنی، خود، حرفهای وظایف و عملکرد در مهندسان
سالمتورفاهعمومبشررامدنظرقرارمیدهند.مهندسان
و تخصصی شایستگیهای حیطه در فقط را خدمات
تجاربخودعهدهدارمیشوند.مهندساندرگزارشهای
راستگویی و حقیقتجویی عینیتگرایی، طریقه خود،
خود، حرفهای فعالیت در مهندسان میگیرند. پیش در
منافعهمهذینفعانشاملکارفرماومشتریرابهعنوان
معتمدینآنهادرنظرمیگیرندوازایجادتعارضدرمنافع
پرهیزمیکنند؛یعنیکارینمیکنندکهبهسودیکشخص
وبهضررشخصدیگریشود.مهندسان،اعتبارحرفهای
خودراازشایستگیخدماتخودبهدستمیآورندو
نهازرقابتهایغیرمنصفانهبادیگران.آنهابهشیوه هایی
عملمیکنندکهصداقت،حرمتوشانشغلی شان حفظ
شدهوارتقاپیداکندودرنهایتمهندسانبهطورمداوم
مسیرشغلیخودراازحیثحرفهایتوسعهمیدهندو
نیز خود سرپرستی تحت مهندسان برای حال عین در

فرصتهایتوسعهحرفهایفراهممیکنند.
خود صحبتهای ادامه در دانشگاه استاد این
نظامهای در حرفهای اخالق موفق نمونه چهار به
در علمی انجمنهای کرد. اشاره جهان مهندسی
و برق مهندسان موسسه ،)ACM(کامپیوتر تکنولوژی
الکترونیک)IEEE(،موسسهمعماراندرآمریکا)AIA(و
هر که )ASAE(آمریکا در کشاورزی مهندسین انجمن
کدامدارایکدهایاخالقیهستند.برایمثالدرانجمن
اخالقیای استانداردهای آمریکا، کشاورزی مهندسان
مانندتوجهبهمیراثهايطبیعيوفرهنگيوحفظآندر
نژادي، تبعیض از پرهیز بشر، رعایتحقوق طراحيها،
مذهبي،جنسیتي،ملیّتي،سنّيدرانجاموظایفحرفهاي،
اجتنابازهرگونهپرداختبهمنظورنفوذدرداوريهاي
مرتبطباقراردادهايپروژه،ارائهبهموقعخدماتتعهد
شدهباکیفیتمطلوب،ارائهاطالعاتکافيبهمشتریان
رعایت خدمات، از مطلوب بهرهگیري درباره خدمات
فعالیت در انصاف و صداقت راستگویي، درستکاري،
حرفهايوسهیمشدنمؤثّردرفعالیتهايگروهيحرفه

بهچشممیخورد.
بهگفتهدکترفراستخواه،دانشگاهبیل)دانشکدهمدیریت(
،)SVHE(آموزشعالي ارزشهای انجمن همکاری با
مبتکربرنامهايشدندکههدفآنترویجوتوسعةاخالق
حرفهايدربخشهايدولتيوخصوصيبودبهطوري
کهدههاسازمان،تحتپوششفعالیتيآنهاقرارگرفت.

مطرحشده بهجمعبندیموضوعهای پایان در وی
پرداختوگفت:پایهواساسکیفیتدانشوتکنولوژي،
نظاماخالقيآناستکهمنعکسکنندههنجارهايدروني
آکادمیک-حرفهايواحساستعهداخالقيازسويخود
حرفهايهاونهادهايتخّصصيآنهااست.همچنیننظام
از عبور و نیازمندخودفهميحرفهاي اخالقيحرفهاي،
مفهوممعیشتِيکسبوکارعلموفناورياست.ایننظام
نه و اندرزاست و پند بهسطح تقلیل قابل نه اخالقي،
موضوعکنترلهايبیرونيبهویژهازسويدولتاست.

مستلزم حرفه ای، اخالق توسعة  •
رویکرديسیستميوایجادبسترهايمساعد
قانوني،حقوقيوسازمانيوسازوکارهاي

مناسبانگیزشياست.
• توسعهشبکهايازفعالیتهاونهادهاي
حرفهايمعطوفبهبسطوتحکیمواعتالي
سازمانهاي در تکنولوژي و دانش اخالق
تخصصي، انجمنهاي فناوري، و علم
و دانشگاهها و کیفیت تضمین نهادهاي

مراکزپژوهشي
کنشگران اخالقِي احساس اعتالي  •
خود- فرهنگ براي پشتوانهاي حرفهای
ارزیابيوخود-تنظیميوالتزامبهکیفیت

و ارزشها شدن دروني با  •
براي زمینه و امکان اخالقي استانداردهاي
استقراراستانداردهاویاالزاماتتخصصي
و تسهیل حرفه ای، فعالیتهای کیفیت

فراهممیشود.

از سوی انجمن مهند سی صنایع ایران
سمینار اخالق حرفهای مهند سی برگزار شد 

اخالق به مثابه یک کاربرد  زبانی و نوعی بازی مفرح د ر مید ان زند گی است و د ستور زبان خاص خود  را د ارد 
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نیرويانسانيباکیفیتودانش مدار،مهمترینمزیت
رقابتيبودنسازمانوکمیابترینمنبعدراقتصاددانش
محورامروزاست.ارائهمحصوالتوخدماتمتفاوتو
و نوآوري و هزینهها،خالقیت کاهش کیفیت، با متمایز
افزایشرقابتپذیريازمزایايوجودمنابعانسانيکیفي
این درك با پیشرو هاي سازمان  لذا است. دانشمدار و
حقیقت،تالشوصفناپذیريجهتبهکارگیريبهینهاز
اینمنبعکلیديدرحوزه هايگوناگونازجملهکیفیت،
تولیدومدیریتبهمنظورتحققاهدافاستراتژیکخودبا

استفادهازشیوه هاونظام هاينویناثربخشکرده اند.
دراینمقالهبااستفادهازروشمطالعاتکتابخانهاي
نیروي جایگاه درك ضمن است گردیده سعي گسترده
خود همچنین و کیفیتي هاي نظام  در باکیفیت انساني
کیفیت، و سازمان میان تعامالت شناخت به سازمان،
کیفیت با انساني منابع و انساني،سازمان منابع و کیفیت
ودرنهایتمدیریتومنابعانسانيباکیفیتوچگونگي
دستیابيبهاینمنبعارزشمندبااستفادهازشیوه هاينوین

درامرمدیریتمنابعانسانيپرداختهشود.
اقتصاد در ثروتآفریني مبناي ميگوید: تارو لستر
امروز،دانشوتخصصاست.تاروازانقالبيخبرميدهد
کهنیرويحرکتخودراازمغزهاميگیردوارزشمغزها
راباالمي برد.بي شکعصرحاضر،عصرسازمانهاستو
متولیاناینسازمان ها،انسان هاهستند.انسانهایيکهخود
یعني قدرت منبع عظیم ترین داشتن اختیار در واسطه به
تفکر،ميتوانندموجباتتعالي،حرکتورشدسازمان ها

راپدیدآورند.
و تحول از سرشار و پرشتاب جهان در واقع، به
رقابتدنیايامروز،آنچهکهموجباتتحققمزیترقابتي
کیفیت، با انساني نیروي مي کند. تضمین را سازمان ها
خالقوپویااست.ازاینروستکهدرعصرحاضر،منابع
انسانيدانشگربهعنوانمهمترینقابلیتسازماندرکسب
مزیترقابتيوهمچنینعمده تریندارایينامشهودقلمداد
بایدکارکنانرا نیزبرآنستکه اعتقادسازمان ها شدهو
فرایندهاي کلیه بهره وري و کیفیت بهبود اساس و پایه
سازمانيدانستولذابایداینعاملرامبناياصليفرایند
افزایشکارایيواثربخشيوهمچنینباارزش ترینسرمایه
پیشرو سازمانهاي کرد. قلمداد رقابت طالیي کلید و
کارگیري به و نگهداشت پرورش، برايجذب، باتالش
نیروهايدانشگروزبدهمزیترقابتيامروزوفردايخود
راتضمینخواهندکرد.دراینمقالهسعيشدهاستدر
خاللپرداختنبهتعامالتمیانسازمان،کیفیـت،مدیریت
ومنابعانسانيباکیفیت،بهجایگاهاینسرمایهوهمچنین

شیوههاينویندستیابيبهآنپرداختهشود.

سازمان و کیفیت 
سازمانها بقاي مشتریان جهاني اقتصاد در که اکنون
و انتظارات به توانند نمي  شرکتها دیگر ميزنند، رقم را
عصر در چراکه باشند. تفاوت بي  مشتریان هاي خواسته 
حاضر،نخستیناصلدردنیايکسبوکار،خلقارزشهاي
مشتريپسندبودهواینامرتنهاازطریقفرایندهايکاراو
اثربخشسازمانيومطابقباآنارزش هاایجادمي گردد.
بازگشت منبع تنها اگر بود نخواهد دلیل بي  بنـابراین،

سرمایهرامشتریانقلمدادکنیم.
اگرسازماني لذا بودهو بقايسازمان مشتريضامن
به محکوم کند، حفظ را هدف ترین باارزش  این نتواند
فناست.امابهراستي،چهعوامليميتوانندموجباتجذب
وحفظمشتريرارقمزنند؟بيشکپاسخاینپرسشرا

ميتواندرچهارچیزخالصهکرد:
1-کیفیت�-هزینه�-نوآوري4-توجهبهخواسته

هايپنهانونهانمشتري)مشتريمداري(.
نظام  بهکارگیري نیز و اینحقایق درك با سازمان ها
و کیفیت با محصوالتي به دستیابي دنبال به نوین، هاي
درعینحالکم هزینهبراساسسالیقمشتریانهستندو
امروز، ازتحول پرشتابوسرشار دنیاي در که آنجا از
به لزوم است، تغییر حال در مدام مشتریان خاستگاه
کارگیريفناوريهايپیشرفتهاعمازسختافزارونرم
افزاردرحوزههايمربوطهبیشازپیشمتجليميگردد.
ابزارهاي و کارگیريروش ها به  با امروزهسازمان ها،
گوناگوندرامرکیفیت؛درجهايازویژگي هايذاتيکه
هاي کند؛تالش  برآورده را هايمشتریان نیازمندي  بتواند
بهکارگرفتهاند. امرمذکور ناپذیريرادرتحقق وصف
نظاممدیریتکیفیتجامع)TQM(،کایزن،تولیدناب،
تولیدبههنگام)JIT(،ایزو،ششسیگما)d6(مدلتعالي
سازمانيEFQMو...همگيمویداینمطلبهستندکه
سازمان هايکنوني،بادركلزومدستیابيبهکیفیتمطلوب
ودرعینحالاقتصادي،بهدنبالشناختاینابزارهاو
چگونگياستقرارواخذآنهادرجهترسیدنبهاهداف

استراتژیکومتعاليهستند.

 کیفیت و منابع انساني 
که هایي سال  ویکم، بیست  قرن آغازین سالهاي
است، بوده آن انتظاررسیدن متمدن،مدت هاچشم بشر
نویدبخشآسایشنیستوچالش هايپیشرويانسان ها
وتمدن ها،دراینسال هابیشازهمیشهتاریخبهچشم

مي آید.
و آشوب ها در ميکوشند تمدن ها و کشورها
دگرگونیهاينامنتظره ايکهپیشمي آید،کمترینزیانرا

ببینندوبیشترینبهرهرانصیبخودکنند.
نبرديآراموبي وقفهبهسويبرتريکهدرآنپیروزي
توان و ملي ثروت شک بي است. قدرتمندترین ها با
اقتصادي،یکيازبارزترینعواملسرآمديکشورهاست
وثروتآفرینيازمسیرعافیتطلبينميگذرد.پسباید
قرنجدیدراقرنرقابتملت هاوکشورهادانستودر

اینمیدان،پیروزيباهوشمندترینوپرتالشترینهاست.
بازار بیشترین به سریع دستیابي آن عرصه که میداني
مشتریان سالیق مطابق باصرفه، و باکیفیت محصوالت
آن، به دستیابي و کیفیت بحث که اینروست از است.

مهمتریندغدغهمدیرانعصرحاضرشدهاست.
کیفیتدرجهايازویژگيهايذاتياستکهبتواند
سبب، بدین کند. برآورده را مشتریان نیازمنديهاي
سازمانهابارويآوردنبهنظام هاينویندرامرکیفیت،
سازماني،شش تعالي مدل جامع، کیفیت مدیریت نظیر
سیگماو...تماميتالشخودراجهتتحققمطلـوب

آنبهکارگرفتهاند.
رویکردنظاممدیریتکیفیتجامعبراینامرمبتني
ميبایست مطلوب، کیفیت به دستیابي جهت که است
همهاعضايسازمانمشارکتداشتهتااهدافآنکهنیل
بهموفقیتدردرازمدتازطریقجلبرضایتمشتري

وتامینمنافعهمهذينفعاناستمحققگردد.
که دارد تاکید واقعیت براین سازماني تعالي مدل
مقیاس در بهبودعملکرد مستلزم رقابتجهاني، در بقا
جهانياست.اینمدل،باارائهمعیارهايارزیابي،خطوط
و پیشرفت ها تا مي کند ایجاد سازمان ها براي راهنمایي
سازماني سرآمدي و کیفیت زمینه در را خود عملکرد

اندازه گیريکند.
همچنینشش سیگمایکيازروشهايکیفياست
کهاجرايآنتاثیـراتقابلمالحظـه ايدرافزایشسطح
داشته  مشتري رضایت ارتقاي و هزینه کاهش کیفیت،
است.شش سیگماتلفیقيازمدیریتکیفیتومهندسي
به کارکردن هوشمندانه نظیر اصولي که سیستمهاست
هزینهها، کاهش و کیفیت بهبود کارکردن، جايسخت
براي چشمانداز ایجاد نوسانات، کاهش مساله، حل
محصوالتوخدماتعالي،ارجنهادنبهمشتریانو...

راپوششمي دهد.
تالش کیفیت، امر در شده تدوین نظام هاي تمامي
کسب و استراتژیک اهداف به دستیابي جهت را خود
مزیترقابتيسازمان هامعطوفگردانیده اند.اماآنچهدر
اینمیانمهمبهنظرمي رسد،نگاهکموبیشایننظامها
بهمنابعانسانيونقشآنهادرتحققاهدافموردنظر
مشارکت و توسعه سازماني تعالي مدل چنانکه است.
کارکنانوهمچنینیادگیري،نوآوريوبهبودمستمررا
اشارهداردکه بنیادینخودقلمدادکردهو جزومفاهیم
سازمانهايسرآمد،اهمیتروزافزونسرمایه هايفکري
کارکنانخودرادریافته اندوازدانشآنهادرجهتتحقق

اهدافکميوکیفيخودبهرهمي برند.
اینسازمان هادانشکارکنانراجذبوحفظکرده
و طول در یادگیري طریق این از تا ميدهند اشاعه و
همچنین برسد. خود میزان بیشترین به سازمان عرض
سازماني، تعالي مدل براساس سرآمد سازمانهاي
سازمان به نگاهشان تا ترغیبمي کنند را کارکنانخود
وقابلیتهايفرديشاننگاهيدورنگروفراترازنیاز
امروزباشد،لذاضمنحفظونگهداريدقیقسرمایه هاي
فکري شانوحمایتازتوسعهآنها،درزمانمقتضيو
متناسبباتغییراتموردنیازازاینسرمایه هابرايکسب

نتایجتجارياستفادهمي کنند.
خود پنجگانه فازهاي در سیگما، شش همچنین
)تعریف،اندازه گیري،آنالیز،بهبودونوآوريودرنهایت
نوآوري و بهبود مرحله براي را اهمیت بیشترین کنترل(
قائلگردیدهاستکهنیلبهاینهدف،جزبابه کارگیري

کلید   طالیي رقابت

امروزه د  ر اقتصاد   د  انش مد  ار، 
د  ارائي هاي اصلي بنگاه اقتصاد   نوین 
نه د  ر ساختمان ها و ماشین آالت، 

بلكه د  ر هوش، د  انش و فهم، مهارت 
و تجربه کارکنان نهفته است 

منابع انساني با کیفیت؛ 
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انساني گردد.منابع نیروهايدانشگروخالقحاصلنمي 
استقرار در انکارناپذیر نقشي کیفیت با و دانشگر،خالق
مطلوبنظامهايکیفيایفامي کنندوالبتهتاکیدایننظام ها
خودمویداینمطلباستولذابدیهياستبادراختیار
داشتناینباارزش ترینسرمایهوتالشدرجهتجذب،
نگهداري،پرورشوتوسعهآنميتوانبهنتایجمطلوبياز
جملهایجادارزشافزودهبیشتر،بهبوداثربخشيوکارایي،
و محصول در نوآوري سازمان، رقابت قابلیت افزایش
خدمات،حفظجذبواشاعهدانشودرنهایتچاالکي

سازماندستپیداکرد.

سازمانومنابعانسانيباکیفیت
مي گوید: اقتصـاد در نوبل جایزه برنده پکـر، گري
دیگر و ماشیــــنآالت کارخانه ها، که همـانطور
سرمایههايماديبخشيازثروتمللشمـردهمي شوند،
سرمایـههايانسانينیزبخشيازاینثروتهستند.بدون
شکاموريچونفناوري،ائتالفهايجهانيونوآوري،
درآیندهبرمزیترقابتياثرمي گذارند،امافراموشنکنیم
کهگردشهریکازایناموردرگرواستعدادوقریحه
راهبردي مزیت درآینده ما نظر به بنابراین، است. انساني
واقتصادينصیبسازمان هایيخواهدشدکهبتواننددر
بازاربهترازسایرین،گروهيمتنـوعمشتملبربهترینو
درخشان تریناستعدادهايانسانيراجذبکرده،پرورش

دادهوضمنبهکارگیرياثربخش،نگهداريکنند.
دارائيهايسازماندرعصرحاضربهدودستهمشهودو
نامشهودتقسیمبنديميگردندکهسرمایههايفیزیکيجزو
دارائيهايمشهودوظرفیتیادگیريسازماني،نامتجاري
سازماني، درون اعتماد اعتماد، قابل مدیریتي تیم خوشنام،
اعتمادجامعهودرنهایتاستعدادهايانسانيجزومهمترین

دارائيهاينامشهوددرسازمانهاقلمدادميگردند.
ارزش  هاي فعالیت  دانش، بر مبتني اقتصاد عصر در
آفرینسازمانهافقطمتکيبردارائیهايمشهودآنهانبودهو
بلکهامروزه،توانمنديسازمانهادربهکارگیريدارائي هاي
نامشهود،قدرتاصليارزشآفرینيآنهاراشکلميدهد.

طيیکتحقیقبهعملآمده،سهمدارائي هايمشهود
ونامشهودسازمان هايبزرگوموفقدرجدولشمارهیک

مشخصگردیدهاست.
اینتحقیقمویداینمطلباستکهسازمان هايپیشرو
درعصرحاضر،موفقیتخودرادربهکارگیريسهميبیشتر
منابع میان، این در ميکنند. دنبال نامشهود هاي دارائي  از
انسانيدانشگروخالقبهعنوانمهمتریندارایينامشهودو
کلیديطالیيدرعرصهرقابتبهشماررفتهوبي دلیلنیست
کهدرزیرنویـسترازنامهاکثرشرکت ها،جملهباارزشترین

دارایيما،کارکنانماهستندبهچشممي خورد.
مشتريتنهامنبعبازگشتسرمایهاست.دریکطبقه
بنديکليميتوانمشتریانسازمانهایادپارتمانهارابهدودسته
کليمشتریانداخلي)منابعانسانيآنسازمانیادپارتمان(
ومشتریانخارجيتقسیمبنديکردوازآنجاکهدرفرایند
نقش خارجي، مشتریان براي رضایتمندي و ارزش ایجاد
اساسيرامشتریانداخليایفامي کنند،ازاینروسازمانهاي
پیشروبااستفادهازنظام هاينوینمدیریتيوبهکارگیري

را خود تالش بیشترین گوناگون، ابزارهاي
بهکسبکیفیتمطلوبمشتریانداخلي)به
عنوانباارزشمندترینوقدرتمندترینسرمایه
ومزیترقابتيوتالشدرجهتبهبودآن

معطوفگردانیده اند.
یافته  به اشاره بخش، این پایان در
آن،مشخص براساس که پژوهش یک هاي
گردیدهاست�8درصددرآمدو61درصد
سودسازمان هايبزرگوموفقجهان،ناشي

انساني منابع بهدست نوآوري ها این نوآوريهاستو از
موید ميتواند مي گیرد، صورت باانگیزه و ماهر مستعد،
ارشد مدیریت اینرو، از باشد. گفته پیش مطالب صحت
مدیریت به را خود توجه حقایق، این درك با سازمان
اثربخشمنابعانسانيمعطوفگردانیدهواینخودعاملي
گوناگون هاي حوزه  در نوین نظامهاي طرحریزي جهت
منابعانسانيازجملهجذب،نگهداري،بهسازيوخروج

ازخدمتبارویکردهاونقشهاينوینگردیدهاست.
لذامدیریتمنابعانسانيدرراستايتوسعهوبهسازي
مدیریت وظایف کلیديترین به کیفي، انساني منابع

سازمانهابدلگردیدهاست.

مد  یریت و نیروي انساني با کیفیت 
بنگاه اصلي دارائيهاي دانشمدار، اقتصاد در امروزه
در بلکه ماشینآالت، و ساختمانها در نه نوین اقتصاد
هوش،دانشوفهم،مهارتوتجربهکارکناننهفتهاست.
ابزار اما آمدند ماهیچهها کمک به صنعتي دوران ابزار
اینرو، از ميرساند. یــاري را مغزها فراصنعتي، دوران
توسعهقابلیت ها،تخصصوتعهدکارکنانفرهیخته،چالش
مدیریتدرزمانمامحسوبمي شود.پیتردراکر،مي گوید:
تا تولیدیعنيزمینوکاروسرمایهمي روند عاملسنتي
بهجايآنکهنیروهايپیشبرندهباشند،عواملبازدارنده
مرز که است دانش این عوض، در شوند. تبدیل تولید
تولید کلیدي منبع عنوان به و شناسد نمي  جغرافیایي
بزرگترینچالش فرهیخته، کارکنان بهرهوري ميآید. در

مدیریتيدرسدهبیستویکماست.
دردهه1980مدیریتمنابعانسانيباتحوالتبسیار
جديمواجهشدومدیرانبیشترتوجهخودرابهمسئله
کیفیـت،انعــطافپذیريوشایستگيهايمنحصربهفرد

بهعنوانمبناياصليمزیترقابتيمعطوفکردند.
مدیریت ،1980 دهه نخستین سالهاي در واقع در
سازماني قوي فرهنگ طرح و انساني منابع استراتژیک
ازمشاورانذينفوذمدیریتو بسیاري کانونتوجه در
محققان گرفت. قرار کاربردي روشهاي پژوهشگران
مهمترین از یکي کیفیت با انساني نیروي که دریافتند
قابلیتسازمانهادرکسبمزیت هايرقابتيبهشماررفته
ودرکنارفناوريومنابعمالي،عنصريمهموحیاتيدر
نیلبهاهدافکميوکیفيسازمانهاست.آناندریافتند
را کیفیت ميتواند انساني منابع اثربخش مدیریت که
تضمینکندوازنظرمزیترقابتينیزموثرباشدوبراین
اعتقاداصرارداشتندکهبایدکارکنانرامبناوریشهاصلي
بهبودکیفیتوبهرهوريدانستونیزبایدنیرويانساني
رامبناياصليافزایشکارایي،اثربخشيونوعيسرمایه

بهحسابآورد.
اماپرسشاساسيکهمطرحاست،آناستکهچگونه
مدیریـتاثربخشمنابعانساني،ميتوانددرجهتکسب
کیفیت با انساني نیروي تربیت و سازماني عالي اهداف
ایفاينقشکند؟بيشک،پاسخبهاینپرسشرامي توان
و مربوطه حوزه در نوین روشهاي و نظامها تدوین در
پیادهسازياثربخشآنهاجستجوکرد.نظاممدیریتمنابع
در جدید رویکردي )TQHRM( جامع کیفي انساني

مدیریتمنابعانسانياستکهبسیاريازمفاهیممدیریت
کیفیتراشاملگردیدهوهدفعمدهآنتوانمندسازي

کارکناناست.
همراستا انساني منابع مدیریت راهبردي سند تهیه
سازي پیاده  و طراحي سازمان، راهبردي بااهداف
برنامهریزيکميوکیفي اثربخشسازماني، ساختارهاي
تهیه مستعد، و خالق دانشگر، نیروي جذب منظور به
تطبیق منظور به مشاغل اطالعاتي بانک بهروزآوري و
طریق از انساني منابع توسعه شرایط، واجد شاغالن با
تولیدوارتقايدانشوگسترشآن،معماريبنايفرهنگ
سازمانوتقویتروحیهمشارکتدرانجامکارگروهيدر
راستايبهکارگیريدانش،طراحيوبهکارگیرينظامکارا
واثربخشارزیابيعملکردوجبرانخدماتوهمچنین
تامینسالمتبهداشتوروانبهمنظورنگهداشتدانش،
برنامهریزي نهایت در و ردهها سایر مدیران به مشاوره
وکنترلکاراواثربخشخروجازخدمت،همگيموید
بخشيازتالشهايمدیرانمنابعانسانيبهلحاظتامینو
تربیتنیرويانسانيباکیفیتدرجهتدستیابيبهتعالي

سازمانيواهدافراهبرديواستراتژیکاست.
امابهراستيواقعیتسازمانهايماچیست؟بسیاري
ازمدیران،عالقهبربیانایننکتهدارندکهکارکنانمهمترین

سرمایهسازمانهستند.
امامطالعاتزیادينشانميدهدکهعملبهایننگرش
همچنین شواهد، است. نشده بدل بینش به مدیران در
بیانکنندهاینموضوعاستکهفقطسازمانهایيدرآینده
رويحفظقابلیترقابتيوادامهحیاتخودموفقخواهند
بتوانندایننکتهرادرعملبهاجرارسانندونیز بودکه
پیشرو خارجي و داخلي بازار در ميتوانند سازمانهایي
و اساسي منابع اساسي مهارتهاي توسعه در که باشند
مهمترین از یکي عنوان به کیفیت با نیروي کارگیري به

دارائيهاينامشهودخود،سرمایهگذاريکنند.

 نتیجهگیري 
امروز، دانش بر مبتني و اقتصادجهاني در که اکنون
مشتريبقايسازمانهارارقمميزندوبهعنوانتنهامنبع
بازگشـتسرمایهقلمدادمـيگردد،شاهدهستیممدیریت
و ارزشمندترین از بااستفاده پیشرو سازمانهاي ارشد
خالق دانشگر، انساني نیروي یعني سرمایه کلیديترین
وپویاتماميتالشخودرابهمنظورجذبونگهداري

مشتریانمعطوفگردانیدهاست.
تعامالت بادرك امروز، دنیاي در پیشرو سازمانهاي
مدیریت و کیفي انساني منابع کیفیت، سازمان، متقابل
شیوههاي کارگیري به در را موفقیتخود رمز اثربخش،
نوینمدیریتيوکیفیتيبابهرهمنديازانسانهايفرهیخته
دانستهوبراینباورندکهدارایيارزشمنديکهبرايآنها
و است کیفیت با کارکنان ميکند، ایجاد رقابتي مزیت
رقابت درصحنه را انسانهاهستندکهسازمان تنهاهمین
پیشتازنگاهداشتهوکلیديطالیيدرآنعرصهبهشمار

ميروند.
بنابراین،مدیریتاثربخشمنابعانسانيبهعنوانیکي
ازدستاوردهاينوینوارزشمندبزرگترینچالشفراروي
مدیرانفعليبودهوازاینروباورعمیقبربه
کارگیريواجرايعمليشیوههاونظامهاي
انساني،تالشي منابع نوینمدیریتيدرحوزه
استدرجهتافزایشاثربخشيوبهرهوري
رفع همچنین و سرمایه باارزشترین این

چالشهايمتعددسازمانها.
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مهندسیارزش،روشينظامیافتهوکارکردگرابرايحل
مسائلطرحها،شناسایيوحذفهزینههايغیرضروريبا

حفظویاارتقاءکیفیتوکاهشزماناجرااست.
مهندسيارزش،یکفعالیتوتالشپویاوگروهي
تدوین کارکردها، شناسائي بر تکیه با که است مستمر
و گروه اعضاي خالقیت از استفاده با گزینهها بیشترین
با را نظر مورد کارکردهاي مناسب، گزینههاي تعیین

کمترینهزینهوزمانتأمینميکند.
در پیشرفته کشورهاي که است سال پنجاه از بیش
مقاطع در ارزش مهندسي متد از گوناگون زمینههای
مختلففعالیتهايخوداستفادهکردهوازاینطریقسود
فراوانيکسبنمودهاند.مدتهاستکهاستفادهازاینمتد
که زماني رایجشدهو بسیار توسعه درحال درکشورهاي
اینمتدهنوزدرایرانناشناختهبود،درکشورهايعربيبا

سرعتزیاديدربسیاریاززمینههاتوسعهیافت.
قدم حوزه این در اخیر سالهاي در نیز ما کشور
گذاشتهودرمدتکوتاهياستفادهازتکنیکهایمهندسي
ارزشدرسطحکشورگسترشوانتشاریافتهاست.مقالهها
وکتابهايمتعدديدراینزمینهمنتشرشدهوسمینارهاي
از ارزش مهندسي برگزارگردیدهاست.موضوع مختلف
حدودسال1�79درمجامعدانشگاهيووزارتخانههاي
نفتونیرووسازمانمدیریتوبرنامهریزيکشور،مطرح

شدهاست.

تاریخچه مهند سی ارزش
مهندسيارزشدرزمانجنگجهانيدومهنگاميکه
دستیابيبهموادحیاتيدچارمشکلشدهبوددرصنایع
مطرحگردید.اینمسئلهارائهراهکارهايجایگزینبراي
1947 سال در شد. موجب را موجود طرحهاي و مواد
الورنسديمیلزیکيازمهندسانشرکتجنرالالکتریک
او داد. قرار ارزیابي مورد را ممکن موارد )GE(،آمریکا
آتي تغییرات با مقابله براي متعددي طرحهاوروشهاي

بیانکردوروشيمناسببرايتعیینارزشیکطرحارائه
داد.بهکارگیريایننظریهدرصنایع،بهسرعتدرآمریکا
فراگیرشدوبرگشتعظیمسرمایهرابههمراهداشت.او
ازآندراواخر نهاد.پس نام آنالیزارزش اینحرکترا
دهه60انجمنمهندسيارزشآمریکا،بنیانگذاردهشدو
سپسصنایعدفاع،شرکتهايساختمانيومراکزصنعتي
بهتدریجمقرراتيرادررابطهباالزامدراجرايمهندسي

اجرا به و تصویب ارزش
اوائل در که جایي تا گذاردند.
دهه80میالديپیشنهاداجراي
مهندسيارزشدرصنایعدفاعي،
عمومي، خدمات مدیریت
خدماتپستيوغیرهمطرحو
چشمگیر موفقیتهاي موجب
مرحله در هزینهها کاهش در
اجراگردید.درحالحاضر،بر
اساسقوانینمصوبدرایاالت
متحدهکلیهسازمانهاياجرایي
ایجاد به ملزم دولت به وابسته
موثر روشهاي کارگیري به و
پروژههایي در ارزش مهندسي
از بیش باسرمایهاي هستندکه
یکمیلیوندالرانجامميگیرد.

درآغاز،اینتکنیکبهنام
آنالیزارزشنامیدهشدوبعدها

بهنامهايدیگرمانندمدیریتارزش،بهبودارزش،کنترل
دریائي نیروي است. رفته کار به ارزش خرید و ارزش
تغییر ارزش مهندسي به را نام این امریکا متحده ایاالت
دادتارويقسمتمهندسياینمتدولوژينیزتاکیدشود.
باوجودتغییرنام،هدفمهندسيارزشهمانندقبلباقي
برايمجموعهزینههادر کنترل ایجاد بهمفهوم ماندهکه
است، محصول عمر طول در خدمات محصول/ زمینه

بدوناینکهکیفیتفداشودویاقابلیتاطمینانخدمات/
محصولکاهشیابد.

ایران برنامهریزي و مدیریت سازمان از آمــاري به
ملي طرحهاي راهاندازي زمان متوسط کنیــم: توجه
از درصد 54 است. سال 8 حاضر حال در سرمایهبر و
طرحهايعمرانيکشورداراياشکاالتطراحياست.�7
�8 و ميشود اجرا ناقص عمراني طرحهاي از درصــد
در عمراني طرحهاي از درصد
مرحلهبهرهبرداريداراياشکال

هستند.
لزوماعمالمهندسيارزش
درپروژههايعمرانيوسرمایه
بربیشازپیشاحساسميشود.
1�79 سال در مبنا این بر
دستورالعملارجاعکاروانعقاد
خدمات واحدهاي با قرارداد
مهندسيارزشازطرفسازمان
ابالغ برنامهریزي و مدیریت

شد.
در ارزش مهندسي روند
کارکرد از صورتي در کشور
برخوردار مناسب سرعت و
عضویت با که شد، خواهد
مختلف رشتههاي متخصصان
خدماتي صنعتي، فني، علمي،
تمامي و افزودهشود آن غناي و برگسترش مدیریتي و
صاحبنظران،مدیرانوکارشناسانشاغلدرکشور،اصول
آنرادرفعالیتهايخودلحاظنمایندوباعضویتدر
آموزشو از برخورداري ایرانو ارزش مهندسي انجمن
ارتباطباصاحبنظرانفن،کاربردروشمهندسيارزشرا
کهدربرنامهسومتوسعهکشوربهصورتقانوندرآمده

استدرحوزهفعالیتخودجاريوساريکنند.

دومینهمایشمدیرانآموزشسازمانهایتولیدیو
خدماتی�1و��خردادماهسالآیندهبرگزارمیشود.

مهندسامیرمحمدطباطبایی،دبیراجراییاینکنفرانس
مدیران اول همایش افزود:خوشبختانه اینخبر اعالم با
آموزشکهخردادماهامسالدرهتلالمپیکبرگزارشد،با
استقبالبسیارخوبیازسویبخشمدیریتهایآموزش
سازمانهایمختلف،استاداندانشگاهوعالقهمندانروبرو

گردید.بهطوریکهاینکنفرانسانتظاراترابیش
ازآنچیزیکهتصورمیشدبرآوردهکردوتوانست
ارتباطخوبیرابینتمامیدستاندرکارانومدیران
آموزشبرقرارکند.تنهاموردیکهبهصورتایدهآل
به مقاالت ارسالکنندگان زیاد تاکید نگرفت، شکل
بخشتئوریمقالهبودکهالبتهاینموضوعزیادتحت
کنترلنیست.ویادامهداد:برایحلاینمشکلدر
کنفرانسدوم،یکسریمقاالتسفارشیوکاربردی
درنظرگرفتیم.بدینترتیبکهبهصاحبنظرانو
برجستهتریناستادانمربوطهدرزمینههاییکهخالء
مقاالتکاربردیاحساسمیشد،سفارشمقالهدادیم.
همچنیندرهمایشدومباتوسعهفضاینمایشگاهی،
ارائه آموزشی، تجهیزات سازندگان حضور زمینه
ارگانهای و انجمنها آموزشی، دورههای دهندگان
مرتبطباموضوعآموزشودپارتمانهایآموزشو

توسعهمنابعانسانیرافراهمکردهایم.
اشخاص از همایش دومین برای افزود: وی
برجستهکشورهایدرحالتوسعهوموفقدرزمینه

کردیم دعوت سنگاپور و مالزی مانند آموزش مدیریت
اختیار در را خود تجربیات همایش، در حضور با تا
قرار ما تولیدیوخدماتی شرکتکنندگانوسازمانهای
دهند.درکنارآنهانیزازکسانیکهدرزمینهمدیریتمالی
درایرانحرفاولرامیزننددعوتکردیم.کارگاههای
عملیاتی کارگاههای سمت به نیز دوم همایش آموزشی
میرود.دربخشتئوریکهمسطحعلمیرابهمراتب

باالترازهمایشاولبردیم.
موضوع کردن توصیف مهم با طباطبایی مهندس
را کنفرانس اصلی بدنه داشت: اظهار سخنرانیها،
اول همایش در میدهند. شکل کلیدی سخنرانیهای
نیزبانظرسنجیایکهانجامگرفت،بهرقم8�/4درصد

رضایتازسخنرانیهادستیافتیم.
ویبابیانایننکتهکهرویکردهمایشاولتاسوم
کردن مطرح و عمومی موضوعات به پرداختن
صورتمسئلهبودهوپسازآنبهمباحثتخصصی
آموزش نوع باسه بهطورکلی افزود: میپردازیم،
سروکارداریم؛آموزشدرسی،آموزشسازمانیو
آموزششغلیکهتاکیدمادراینهمایشآموزش
شغلیوسازمانیاستکهدرمیانمدیرانصنعتو

سازمانهایخدماتیکاربردواهمیتدارد.
خود باید آموزش مدیران گفت: پایان در وی
با نیز ما بشناسند. را خود جایگاه و کرده باور را
مدیران نقش تا داریم قصد همایش این برگزاری
و تولیدی سازمانهای در خصوص به را آموزش
خدماتیبیشازپیشروشنوباایجادتشکلهای
مدیرانآموزشوفرهنگسازیدراینزمینه،فضای

مناسبیرابرایفعالیتهایآموزشیایجادکنیم.
الزمبهذکراستتلفندبیرخانهدومینهمایش
خدماتی و تولیدی سازمانهای آموزش مدیران

���47854،���47868و����4001میباشد.

)Value Engineering(تاریخچه مهند سي ارزش

پسازاستقبالزیادازاولینهمایش:
د ومین همایش مد یران آموزش سازمانهای تولید ی و خد ماتی برگزار میشود 
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یاد نامهای برای د کتر محمد حسین سلیمی نمین

د کتر مهد ی زاهد ی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری:

فرهیخته،  افراد   از  سلیمی نمین  استاد  
بود هاند   د انشگاه  نمونه  و  متد ین  و  د لسوز 
عرصه های  د ر  ایشان  شایسته  خد مات  که 
گوناگون علمی، به خصوص سال ها ریاست 

د انشگاه صنعتی امیرکبیر ماند گار است.

د کتر غالمعلی حد اد  عاد ل، رئیس 
مجلس شورای اسالمی:

مرحوم د کتر سلیمی نمین از د انشگاهیان 
د انشمند ، مد یر و خد متگذاری بود  که مد ت 
امیرکبیر  صنعتی  د انشگاه  ریاست  سال   13
د اشت.  بر عهد ه  اسالمی  انقالب  از  را پس 
و  بود ند   فراوان  خد مات  منشاء  مرحوم  آن 
صنعتی  د انشگاه  رونق  و  رشد   از  بسیاری 
صاد قانه  مد یریت  د وران  مرهون  امیرکبیر 

این استاد  محترم د انشگاه بود ه است.

د کتر سید مهد ی سید اصفهانی، 
استاد  د انشگاه و یار نزد یک د کتر 

سلیمی نمین:
د کتر  که   75 تا   62 سال های  طی  د ر 
سلیمی، ریاست د انشگاه را بر عهد ه د اشتند ، 
شاهد  خالقیت ها و نوآوری های بسیاری از 
ایشان بود یم که جلوه هایی از آن را می توان 
د انشکد ههای  تفرش،  واحد   تاسیس  د ر 
جد ید   ساختمان های  احد اث  مختلف، 

د انشکد ه ها و راه اند ازی د ورههای کارشناسی 
سلیمی  د کتر  نمود .  مشاهد ه  د کترا  و  ارشد  
و  مد یریت  نوین  روشهای  زمان  ارزش 
و  میفهمید   خوبی  به  را  ارزش  مهند سی 
او،  از  تجلیل  و  د اشت  کامل  اعتقاد   آن  به 

تجلیل از مقام علم، عشق و عقل است. 

د کتر رهایی، رییس فعلی د انشگاه 
امیرکبیر و معاون آموزشی د انشگاه 
د ر زمان ریاست د کتر سلیمی نمین:

توسعه  پایه گذار  سلیمی نمین،  د کتر 
از  متعد د ی  د انشکد ههای  و  است  د انشگاه 
جمله مهند سی پزشکی، مهند سی پلیمر و ... 
به ابتکار ایشان تاسیس شد . د ر زمان ایشان، 
ارتباط  اول  رتبه  کسب  به  موفق  د انشگاه 
جشنواره  د ر  متعد د   مقام های  و  صنعت  با 
وقفه  بی  تالشهای  با  شد .  خوارزمی 
جهشی  د ارای  د انشگاه  رشد   مرکز  ایشان، 
بیسابقه بود ه است. ایشان همچنین پیگیری 
استراتژیک  برنامه  تکمیل  برای  مجد انهای 
د اشتند .  آن  کرد ن  کاربرد ی  و  د انشگاه 
جمله  از  مد یریتی  جد ید   نظریههای  تد وین 
مد یریت  فراگیر،  کیفیت  مد یریت  کایزن، 
کیفیت جامع، الگوریتم نوآوری و تالیف و 
تد وین کتب و مقاالت متعد د  د ر این زمینهها 
از د یگر خد مات د کتر سلیمی نمین د ر حوزه 

پژوهش است.

د کتر محمد رضا امین ناصری، نایب 
رئیس انجمن مهند سی صنایع ایران:

نقش  سلیمی نمین  حسین  محمد   د کتر 
مهند سی  رشته  تقویت  و  اعتال  د ر  موثری 
صنایع و رشتههای مرتبط با آن د ر د انشگاه 
بزرگد اشت د کتر سلیمی،  د اشت.  و کشور 

به معنای بزرگد اشت توسعه و تالش است.

د کتر رضا امراللهی، رئیس د انشکد ه 
مهند سی هسته ای و فیزیک د انشگاه 

امیرکبیر:
با توجه به نیاز مبرم کشوربه تکنولوژی 
عنوان  به  بند ه   ،1369 سال  د ر  هسته ای 
با  را  مذاکراتی  اتمی  انرژی  سازمان  رئیس 
تهران  فنی  و  شریف  صنعتی  د انشگاههای 
تکنولوژی  و  علوم  د کترای  راهاند ازی  د ر 
این  از  هیچیک  اما  کرد م.  آغاز  هستهای 
د انشگاهها حاضر به پذیرش سختیهای این 
سلیمی نمین،  د کتر  حال  این  با  نشد ند .  کار 
با  امیرکبیر،  صنعتی  د انشگاه  وقت  رئیس 
به  را  کار  این  سختی های  تمام  شجاعت 
جان خرید  و بد ین ترتیب د کترای مهند سی 
د انشگاه صنعتی  بار د ر  اولین  برای  هسته ای 

امیرکبیر راهاند ازی شد .  

د کتر بهروز کریمی، رئیس د انشکد ه 
مهند سی صنایع د انشگاه امیرکبیر:

روحیه  سلیمی نمین  محمد حسین  د کتر 
د غد غه  و  د اشتند   خود   کار  د ر  باالیی 

فعالیتهای  ارتقای  ایشان،  همیشگی 
پژوهشی د انشگاه بود .

مهند س سارا سلیمی نمین، د ختر 
د کترمحمد  حسی سلیمی نمین:

د کتر سلیمی، پد ر علم حل مسئله کشور 
و  علمی  فعالیتهای   ،TRIZ بنیانگذار  و 
اجرایی خود  را از د انشگاه صنعتی شریف و 
صنعتی امیرکبیر آغاز کرد  و با ایجاد  انگیزه 
ایرانی،  و تقویت اعتماد  به نفس د ر استاد ان 
رشتهای  ایجاد   با  را  کشور  د ر  علم  توسعه 
جد ید  تا سطح د کترا اد امه د اد  و سعی کرد  از 
طریق توسعه علمی، پرچم علم را د ر د وران 
د فاع مقد س و پس از آن برافرازد . د ر د وران 
سیستم های  فقد ان  خود ،  علمی  مد یریت 
را  انسانی  منابع  به  نگرش  با  جامع  مد یریتی 
د ر  را  جامع  کیفی  مد یریت  و  کرد   د رک 
امیرکبیر  صنعتی  د انشگاه  مد یریت  سطح 
مطرح نمود . د ر همان زمان از د و نوع بهبود  
به  )کایزن(  تد ریجی  و  )نوآوری(  راد یکال 
شد ت حمایت کرد  و از جمله بانیان معرفی 
بود   کشور  علمی  مد یریت  به  تکنیکها 
تمام  پیاد ه میکرد .  را  آنها  نیز  د ر عمل  که 
نه  سلیمی نمین،  د کتر  اجرایی  تالشهای 
تنها وی را از مسیر علم اند وزی د ور نکرد ، 
بسیار  مقاله های  نوشتن  با  او موفق شد   بلکه 
و کتاب های متعد د ، د ر ماه های آخر حیات 

خود ، مقام استاد  تمامی را احراز کند . 

سوی از خبری ماه دی سوم دوشنبه روز عصر
خبرگزاریهامخابرهشدکهجامعهعلمیکشوررامتاثر

کرد.»رئیسمرکزرشددانشگاهامیرکبیردرگذشت«
که امیرکبیر دانشگاه استاد محمدحسینسلیمينمین
مدتيبودازبیماريرنجميکشید،سومدیماهدرگذشت.
پیکرمرحومدکترمحمدحسینسلیمینمینرئیسسابق
سهشنبه، روز صبح 9 ساعت امیرکبیر صنعتی دانشگاه
چهارمدیازمسجددانشگاهیکهروزگاریریاستآن

رادرخیابانحافظتهرانبرعهدهداشتتشییعشد.
مقامات از جمعی حضور با که تشییع مراسم در
دانشگاهی و علمی برجسته چهرههای و کشوری
مرکز تاسیس سخنانی در مرحوم آن دختر شد، برگزار
مجامع با آن ارتباط برقراری و ایران تکنولوژی انتقال
و فناوری و علم پارك احداث بینالمللی، دانشگاهی
امیرکبیر صنعتی دانشگاه ساله �0 راهبردی سند تدوین
باهدفرساندنایندانشگاهبهجمعدانشگاههایبرتر
جهانراازاقداماتدکترسلیمینمینبرشمرد.ویبابیان
استاد حیاتش دوران در سلیمینمین محمدحسین اینکه
ارشد کارشناسی مقاطع دانشجوی 70 از بیش راهنمای
ودکترابودتصریحکرد:آنمرحومهموارهتاکیدداشت
مدیریت به کمک برای عاملی عنوان به باید دانشگاهها
کالنکشورنقشخاصیایفاکنندوازهیچکوششیبرای

ساختنایرانیسربلندفروگذارنباشند.
دکتررهاییازاستاداندانشگاهصنعتیامیرکبیرنیزدر
سخنانیجذبدوسوماعضایعلمیایندانشگاهرادر
مدتریاستدکترسلیمینمیناعالمکردوگفت:توسعه
دکترا، تاسطح رشتههایجدید ایجاد دانشگاه، فیزیکی
راهاندازیمرکزرشدوکارآفرینیدانشگاهتنهابخشیاز

اقداماتارزندهمرحومسلیمینمیناست.
*****

محمدحسینسلیمینمیندرسال���1درشهرتبریز
چشمبهجهانگشود.ویکهفارغالتحصیلرشتهریاضی
رادر اینرشته تدریس بود فردوسیمشهد دانشگاه از
دبیرستانهایتربتحیدریهآغازکردوسپسباعزیمت
بهکرمانشاهبهتدریسدردانشگاهرازیومدارساین

شهرپرداخت.

سلیمینمیندردهه50برایتکمیلآموزههایعلمی
راهیدانشگاهبرادفوردانگلیسشدوبهعنواندانشجوی
دانشگاهمشغولتحصیلشد. این مقطعکارشناسیارشد
دکترسلیمینمیننخستینفعالیتخودراپسازپیروزی
انقالبباریاستبردانشگاهرازیکرمانشاهآغازکردو
پسازدوسالبرایتقویتبنیهعلمیعازمانگلیسشد
ودر9ماهپایاننامهدکترایخودراتدوینودفاعکرد.
ویپسازبازگشتبهوطندردانشگاهصنعتیشریف،
دانشگاه سرانجام و صنعتی علمی پژوهشهای سازمان
زمان در و کرد کامل را امیرکبیر،خدماتخود صنعتی
ریاستشبردانشگاهامیرکبیرموجبرشدعمرانیفرهنگی
رفاهیوعلمیایندانشگاهشد.رشتههایکشتیسازیو
صنایعدریایی،مهندسیپزشکی،مهندسیساختوتولید
علوموتکنولوژیهستهایوهوافضانخستینباربههمت
برای و شد راهاندازی امیرکبیر دانشگاه و کشور در او

مدتیمدیریتدانشگاهنفترانیزتجربهکرد.
جبران ضرورت به اعتقاد با دکترسلیمینمین

عقبماندگیهایعلمیکشورناشیازسالهایسلطه
انتقال برای خستگیناپذیری تالش کشور بر بیگانگان
علومیچونمدیریتجامعکیفیکایزنTQMوسرانجام

TRIZصرفکرد.
نوآوری بنیانگذار سلیمینمین دکترمحمدحسین
استاد و رشد مرکز رئیس ایران، در )TRIZ( یافته نظام
تمامدانشگاهصنعتیامیرکبیر،خدماتارزندهدانشگاهی
ترجمه، تالیف، مدیریت، تدریس زمینههای در بسیاری
تحمل از پس سرانجام و کرد ارائه پژوهش و تحقیق
چندسالبیماریبامداددوشنبهسومدیوبراثرعارضه

سرطانرودهبزرگبهسرایباقیشتافت.
درمراسمتشییعپیکردکترسلیمینمینآقایانعزتاهلل
ضرغامیرئیسسازمانصداوسیما،علیاحمدیسرپرست
وزارتآموزشوپرورش،معظمیمعاونوزارتنفت،
کبکانیانمعاونپژوهشیفناوریوزارتعلومتحقیقات
وفناوری،احمدتوکلینمایندهمجلسومحمدیانرئیس

نهادنمایندگیرهبریدردانشگاههاحضورداشتند.
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وجود با صنعتی محیطهای در
کارگران غالبا فراوان، ابزار و ماشینآالت
دارند، قرار گوناگون خطرات معرض در
کاربرد افزایش و فنآوری پیشرفت با
و مخاطرات نیز تولید در ماشین آالت
احتمالبروزحوادثدراینگونهمحیط ها
است ایمنیصنعتیعلمی فزونیمیگیرد.
کهدرپیشگیریازبروزحوادثدرمحیط
در همواره و میشتابد انسان یاری به کار
راستایحفاظتوحراستازنیرویکارو

سرمایهگامبرمی دارد.

تعاریف و محتوا
است رشته ای صنعتی ایمنی اصوال
و اصول تدابیر، مجموعه به که گسترده
گرفتن کار به با که گفتهمی شود مقرراتی
را سرمایه و انسانی نیروی می توان آنها
محیطهای در گوناگون خطرات برابر در
صنعتیبهگونهایمؤثروکارانگهداریکرد
بیخطرو کار محیط اینوسیلهیک به و
بوجود کارکنان کارایی افزایش برای سالم

آورد.

ایمنی
میزان از است عبارت ایمنی تعریف
)Hazard(درجهدوربودنازخطر،واژه
است، آمده ایمنی علمی تعریف در که
پتانسیل دارای که است شرایطی واقع در
و تجهیزات کارکنان، به آسیب رساندن
کاهش یا مواد بردن بین از ساختمان ها،
کاراییدراجراییکوظیفهازپیشتعیین
)Hazard( که هنگامی می باشد. شده
یاد منفی اثرات وقوع امکان دارد، وجود

شدهوجودخواهدداشت.
قرارگرفتن گویای )Danger( کلمه
به است، )Hazard(  یک معرض در
اینترتیبایمنیمتضاد)Danger(بوده
بالفعل خطرات حذف صدد در و است،

موجوددرمحیطکارمی باشد.
ایمنیبهطورصددرصدومطلقوجود
نخواهد هیچگاهحاصل هم عمال و ندارد
ایمنی می شود گفته که اینروست از شد

حفاظتنسبیدربرابرخطراتاست.

منظور از ایمن و غیر ایمن چیست؟
یک یا و معین کار یک مکان، یک
که می شود انگاشته ایمن زمانی دستگاه
احتمالخطرمرگ،مجروحشدنویاابتال
بهبیماریبرایکسانیکهدرآنجابودهیابا
قبول قابل حد در می کنند کار دستگاه آن
پایینباشد.بهطورکلی،میتوانچنینگفت
کهمیزانخطرقابلقبولباپایینآمدنسطح
ایمنی سطح افزایش با و افزایش ایمنی،
حرفه ای بهداست واقع در می یابد. کاهش
بیماری هاراکاهشمی دهدوایمنیصنعتی

بهکاهشتمامخطراتمی پردازد.

مهند سی ایمنی صنعتی:
مهندسی ایمنی، تعریف به توجه با
ایمنیعبارتاستاز»مقرراتیانظامیکه
برایکاهشوقوعحوادثازطریقحذف
یاکنترلخطراتبکارمی روند(درمهندسی
ایمنیصنعتیمسائلیکهایمنکردنمحیط

از: عبارتند می گیرند قرار توجه مورد کار
پیشگیریازحوادث؛عواملانسانی؛طراحی
وجانماییدستگاه هاوتجهیزات؛مدیریت

وراهبریایمنی؛آموزش؛بازرسی.
امروزه ایمنی مهندسی فعالیت حیطه
و شاخه ها به و است شده گسترده تر
گسترش دانشگاهی گوناگون گرایش های
یافتهاستکهعبارتاستاز:مدیریتخطر
پیشگیریازخطرات،مهندسیآتش سوزی،

کنترلخطر.

مد یریت و راهبری ایمنی
بهداشت و ایمنی مسئول مدیریت،
کارکناناست.همانگونهکهیکمدیربرای
سنگین مسئولیتی سودآوری و بهرهوری
نیزچنین بهداشت ایمنیو دارد،درمورد
ازدسترفته وضعیتیصادقاست.تولید
ممکناستازطریقبهبودمدیریتمجددا
جبران برای راهی هیچ اما آید. بدست
حوادث بروز نتیجه در که انسانی تلفات
حاصلمی شود،وجودندارد.ایننکتهمورد
توافقمتخصصانعلممدیریتاستکهتنها
یاکارخانه ازمشکالتسازمان 15درصد
ممکناستبه وسیلهکارکنانحلوکنترل
شود،درصورتیکه85درصداینمشکالت

رامیتوانازطریقمدیریتمهارکرد.
عواملاصلیدرمدیریتایمنیعبارتند
سازماندهی -� ایمنی برنامهریزی -1 از:
ایمنیوفعالیتهایآن�-هدایتبرنامههای
ایمنی4-کنترلعملکردهاونتایجحاصله

ایمنی د ر افزایش بهره وری
ایمنی اصول که است ذکر به الزم
اثرات بر عالوه نیز حرفه ای بهداشت و
اقتصادی بازده و بهره وری بر غیرمستقیم
این بر مستقیم بطور صنعتی، واحدهای

مواردتأثیردارد.
جانی، یا مالی خسارات کلی به طور
حوادث تمامی منفی پیامدهای و عواقب

صنعتیراتشکیلمی دهند.
آسیب یاسبب وقوعحوادث بنابراین

خام، مواد تجهیزات و دستگاهها دیدن
یا و می شود کار محیط یا محصوالت
صدماتغیرقابلجبرانجسمیوجانیرا

بههمراهخواهدداشت.
مزایایتوجهبهرعایتاصولایمنیو

بهداشتحرفه ایبهشرحزیراست:
برایکارگر:

1-افزایشروحیه�-کاهشفشارکار
�-کاهشجراحاتوصدمات4-کاهش
افزایش -6 راحتی افزایش -5 حوادث
سطح افزایش -7 سالمتی و رفاه حفظ

بهداشتکار
برای کارفرما:

1-کاهشحوادث�-افزایشکیفیت
-4 کارکنان کارایی افزایش -� محصول
درمانی مخارج کاهش -5  خطاها کاهش
انسانی نیروی از بهتر استفاده کارگران6-

7-کاهشمخارجتولید

حفاظت و ایمنی
وظیفهمدیریتدرامرحفاظتوایمنی

درمحیطکارچیست؟
به کارفرمایان و مدیران است الزم
اهمیتوارزشحفاظتصنعتیپی  ببرند.
حوادث از ناشی مادی زیان های از باید
صنعتی)اعمازمستقیموغیرمستقیم(آگاهی
داشتهباشندمضافا«ازهمهمهمتربهارزش
توجه او انسانیوسالمت منزلتعامل و
کند.الزماستمدیریتبرتمامکارکنانو
ایمنی باشدوعوامل تأثیرداشته محیطکار
مؤثرند حوادث کردن کم در که را محیط
بهنحومطلوببشناسندوکوششوتوان
خودرادرحفظوسالمتکارکنانوماشین

آالتبهنحومطلوبمصرفکند.

ایمنی محیط کار
ایمنیشرایطیاستکهمنابعانسانیرا
آنان ازعواملمضریکهمیتواندسالمتی
رابهخطراندازد،مصونمیداردمسئولیت
عمدهایمنسازیمحیطکاربهعهدهمدیران
سطوحباالیسازمانبویژهمدیرانپرسنلی
کارکنان کلیه همکاری اهمیت البته است.
گرفت. نادیده نمی توان امن محیط در را
بهعبارتدیگرایمنیکارعبارتاستاز:
و بیماری ها از که موجباتی آوردن فراهم
حوادثناشیازکارهایصنعتیجلوگیری
ناشی حوادث تعداد چه هر یعنی می کند.
ایمنی که گفت میتوان باشد کمتر کار از

بیشتریدرمحیطکاروجوددارد.

حواد ث ناشی از کار
کار از ناشی حادثه میلیون ها سال هر
دردنیااتفاقمیافند.برخیازاینحوادث
کار از موجب دیگر برخی و مرگ باعث
است ممکن که میشوند موقت افتادگی
ماههادوامیابد.حوادثناشیازکارسبب
اقتصادی زیان های و بشر افراد ناراحتی
میگردندوجامعهمتحملخساراتفراوان
آنها از همینجهتجلوگیری به میشود.

وظیفهایمهمواساسیاست.
الف-تعریفحادثه:

مسیر از ناخواسته را انسان آنچه
او برای و ساخته منحرف طبیعی زندگی

خسارات یا و روانی و جسمی ناراحتی
مالیایجادنماید،حادثهنامیدهمیشود.در
دایرهالمعارفسازمانبینالمللیکار،حادثه
عبارت حادثه است: شده تعریف چنین
استازیکاتفاقپیشبینینشدهوخارج
گردد. آسیب و صدمه سبب که انتظار از
تعریفحادثهناشیازکارعبارتاستاز
حادثهایکهدرحینانجامکاروبهسببآن
برایبیمهشدهاتفاقمی افتد.مقصودازحین
انجامکارتمامیاوقاتیاستکهبیمهشده
و وابسته،ساختمانها کارگاه،مؤسسات در
به دستور یا باشد، کار مشغول آن محوطه
مأمور کارگاه ازمحوطه درخارج کارفرما
انجامکاریمیشود.ضمناتماماوقاترفت
وآمدبیمهشدهازمنزلبهکارگاهوبالعکس

جزءاوقاتکارمحسوبمی شود.

د الیل ایجاد  حواد ث
یا و شرایط نتیجه معموال حوادث
شرایط است. ایمن نا و نامطمئن عملیات
ناایمنشاملاستفادهازتجهیزاتبدطراحی
شدهوغیرمجهز،محیطپرخطربهعنوان
نمونه،لیزبودنزمینبهدلیلریختنآبیا
ابزاروتجهیزاتقدیمیومستهلکاست.
بایدتوجهداشتکهتمامعملیاتغیرایمن
و نمی شود کار محیط در حادثه به منتهی
تمامحوادثبهآسیبوصدمهختمنخواهد
شد.بسیاریازمسئولینرسیدگیوبررسی
حوادث،معتقدندکهاکثرحوادثدرنتیجه
خطایانسان هابوجودمی آیند.البتهحوادثی
ابزاروتجهیزاتیامحیط نیزبدلیلنقص
بیشتر در اما است. داده رخ ناایمن کاری
تجهیزات و ابزار ایمنی مزایای به موارد
توجهی کارکنان سوی از مطمئن محیط و
احتیاطهای و ایمنی توصیههای یا نشده

الزمنادیدهگرفتهشده اند.
ب-انواعروشطبقه بندیحوادث:

به می توان را کار از ناشی حوادث
نمود: طبقه بندی گوناگونی روش های
آورنده به وجود افراد حسب بر حوادث
طبقه بندیمی گردند،مانند:مدیر،استادکار

وکارگر
آنها علل حسب بر را حوادث -�
ماشین آالت مانند: می نمایند. طبقه بندی
ترابری،انفجاروآتشسوزیوموادسمی
�-حوادثرابرحسبکیفیتعملی
کهباعثحادثهگردیده،طبقه بندیمی کنند،
مانند:برداشتنحفاظازرویدستگاه،عدم
احتیاطالزمهنگامکاروراهاندازیدستگاه

بدوناجازه.
4-حوادثرابراساسشرایطمحیط
مانند: می کنند، طبقه بندی آورنده به وجود
عدمروشناییکافی،تهویهنامناسب،سرو

صدادرمحیطکار
ج-روش هایپیشگیریازحوادث:

تعیین -� قانونی مقررات وضع -1
اصولومیزان ها�-بازرسی4-تحقیقات
تحقیقات -6 پزشکی تحقیقات -5 فنی
روان شناسی7-تحقیقاتکاری8-آموزش
مالی مزایای -10 تشویق و راهنمایی -9
11-تشکیلکمیتهحفاظتوبهداشتکار

درکارگاه

ایمنی           صنعتی

اصول ایمنی و بهد  اشت 
حرفه ای نیز عالوه 
بر اثرات غیر مستقیم 
بر بهره وری و بازد  ه 
اقتصاد  ی واحد های 
صنعتی، به طور مستقیم بر 
این موارد   تأثیر د  ارد  
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گام بیست و یكم 
ازنقشمتمایزمهندسيصنایع

درایرانکنونيبیشتربدانیم!
اهمیت از پیشین گامهاي در
کارکردمهندسيصنایعدرصنعت
آنچه تمامي گرچه راندیم؛ سخن
صنعت در شد گفته باب این در
کشورمانیزصادقاستاماعالوه
که دارند وجود عواملي آنها بر
مهندسي براي جدیدي نقشهاي
موجب امروز ایران در صنایع

ميشوند.
فعالیت حیطه ما کشور در
مهندسین از بسیاري مسولیت و
است وظایفي چارچوب از فراتر
سایر در متداول طور به که
کشورهابرايآنانترسیمگردیده؛
میاني و باال سطوح مدیریت
صنایع و کارخانجات از بسیاري
سازمانهاي از بسیاري همچنین و
حتي و بازرگاني خدماتي، بزرگ
شده محول مهندسین به فرهنگي
است،درحالیکهدرسایرنقاطدنیا
اینگونهمسولیتهاعمومابهمدیران
ویژه تحصیالت که حرفهاي
ميگردد. واگذار دارند مدیریت
دهه چند طي در و آمریکا در
به اخیرواگذاريمدیریتردهباال

اما است. داشته صعودي روندي حقوقي و مالي مدیران
دالیلوجودایننقصدرکشورماچیست؟شایدبتوانبه

طوراجمالدردوبعدذیلبهایندالیلپاسخداد:
مهندسین ایران، موجود وضعیت به توجه با - الف
خود از موثر و کارا مدیریت براي را قابلیت بیشترین
نشاندادهاندکهخودمعلولعوامليميباشدازقبیلآنکه
ترجیح نمودهاند حاصل بهتري رتبههاي که دانشجویاني
به نمایند؛الزم مهندسيتحصیل دررشتههاي تا ميدهند
نامناسب ساختار معلول خود پدیده، این که است ذکر
رشتههاي به آن نتیجه در که ميباشد کشورمان آموزشي

پراهمیتيچونمدیریت،اقبالکمتريميشود.
کشور خارج از تکنولوژي موارد، اکثر در ب-
واقعي نقش تا ميگردد موجب این و ميشود خریداري
محدودیت دلیل به گیرد. قرار تحتتاثیر کمي مهندسین
و توسعه جهت در عمدتا مهندسین نیروي امکانات،
موضوع این و است نگردیده مصرف تکنولوژي طراحي
نیزعامليبودهتاخالقیتآناندرجهتحلمشکالتو
تصمیمگیریهاياستراتژیکوعملیاتيوسیاستگذاریهاي
این جوان مهندسین اگرچه شود. گرفته کار به  مدیریتي
نوعمسائلراپیشپاافتادهتلقيمينمایندوانتظاردارندتا
ازتخصصخوددرجهتحلمسائلپیچیدهزمینهکاري
همچنین و اهمیت مدتي از پس اما نمایند استفاده خود
پیچیدگياینگونهتصمیمگیریهارادركمينمایندوباتوجه
تحلیل زمینه در که کافي تجربیات و فکري زمینههاي به
مسائلریاضيدارند،راهحلهايمناسبينیزبراياینامور
پیداميکنند،اگرچهروشهايتصمیمگیريوبرخوردبااین

مسائلرانیاموختهاند.
دراینرابطهجایگاهمهندسيصنایعبادیگرانمتفاوت
کارخانه، یک تصمیمگیريهاي و مسائل حل در است.
بلکه دیدهاند، مناسب آموزش هاي نهتنها صنایع مهندسین
آشنایي نیز  سیستمها بهینهسازي و برنامهریزي مفاهیم با
باآنهاراتاحدزیادي کاملدارندلذاروشهايبرخورد
ميدانند،درحالیکهسایرمهندسینتنهاازاطالعاتعمومي

وروشهايکليتجزیهوتحلیلاستفادهمينمایند.
در کشور اقتصادي حرکت تغییر با دیگر، سوي از
جهتاقتصادغیرمتمرکزآزاد،نقشمهندسینصنایعبسیار
حساسترگردید.پیشازآن،باتوجهبهقیمتارزویارانه
سنگینيکهدولتدراختیارکارخانجاتمينهادوهمچنین
کیفیت و کارایي مساله رقابت، وجود عدم و کاال کمبود
نميتوانستمطرحباشدولذامهمترینعاملموفقیتیک
کارخانهبستگيبهسهمیهارزيداشتکهازدولتدریافت
مينمود.باتغییرشرایطاقتصاديوحذفیاکاهشیارانه،
مشکالتجدیدصنایعجلوهگرشدند.بسیاريازصنایعقادر
نیستندمحصوالتخودرابهفروشبرسانندوبرخيحتي

ازادامهحیاتخوداطمینانندارند.تقریباتماميصنایعراه
نجاتخودرادربازسازيماشینآالتوتجهیزاتميدانند
وایندرحالیستکهامکانچنینسرمایهگذاريسنگینيدر
بهره نیزضریب ازسويدیگر نداردو همهمواردوجود

دستگاههايموجودپاییناست.
واحدها براي ماشینآالت برخي خرید اگرچه
ضروریستاماهدفمسلمصنایعمابایستيافزایشکارایي
وباالبردنبهرهوريامکاناتموجودباشدوبيشکمحور
بدینمنظور بود. خواهند صنایع مهندسین سیاستي چنین
اطالعاتي سیستمهاي ایجاد و طراحي با ابتدا است الزم
مشکالتراشناسایينمودوسپسبهبرنامهریزيدرجهت
افزایشکارایيوارتقايکیفیتپرداخت.ورودتکنولوژي
خرید از پس آنکه شرط به نیست ضعف نقطه خارجي
کشور داخل در آنها کارایي و تولید روشهاي درمورد
فعالبودواینازوظایفخطیرمهندسيصنایعدرایران

ميباشد.


گام بیست و د  وم 
چهکسانيجذبرشتهمهندسيصنایعميشوند؟!

براي صفاتي و بگوییم خودمان از هم کمي بگذارید
صنایع مهندسي حوزه در پژوهش و تحقیق به آنانیکه

عالقهمندندبیانکنیم:
به فیزیک و ریاضي گرایش با دبیرستان از آنانیکه
دانشگاهي دیگر رشتههاي در که آنها یا و آمده دانشگاه
تمایل حال و بودهاند تحصیل حال در مهندسي خاصه
مهندسي مزایاي از و تحصیليدهند گرایش تغییر دارند
تواناییهاي با دارند تمایل آنانیکه شوند، برخوردار صنایع
ریاضيگونهخویش،ارتباطبهینهايبیناجزاءنهادها،نظامها
وامکاناتپدیدآورند،آنانیکهبهبرنامهریزيوهدایتموثر
امکاناتاندیشیدهونظاممندهستند،آنانیکهتمایلدارندبا
انسانها انرژي و وقت از دلنشین، و بشاش فضایي ایجاد
شود، بهرهبرداري ثمربخش و مطلوب بسیار روحیهاي با
آنانیکهذوقهنريداشتهونیزتمایالتفنيدرطراحيو
ساختوسازامکانات،تجهیزاتونظامهادارند،کساني
ابتکاردرحوزههايکاربردي بروز کهعالیقيدرخلقو
دارند،آنانیکهبهایجادامنیتمياندیشندوآفرینشراهکار
برايمقابلهباریسکهايگوناگونرادوستدارند،آنهاکه
ریاضيرادوستدارند،بافنوحرفهعجینند،کامپیوتررا
بخشياززندگيروزانهخودميدانند،باهمنوعانرابطهاي
دارند، دوست را مدیریتي ابعاد مينمایند، برقرار دوستانه
خالصه و هستند جدید اندیشههاي ارائه و نوآوري اهل
آنکههمارهبهپویایي،بهبود،خالقیتوکارایيمياندیشند

مهندسيصنایعرابرايخودبرميگزینند.
درگامآتيمهندسيصنایعراباگرایشهايآنبیشاز

اینخواهیمشناخت...


گرایش شناسي مهند  سي صنایع
دراینبخشبهمعرفيگرایشهايمهندسي
صنایعدرمقاطعکارشناسي،کارشناسيارشد
ودکتراخواهیمپرداختوکارکرد،وظایف،
ویژگیهاوحتيواحدهايدرسيهریکاز
اینگرایشهارابهروشنيتببینخواهیمنمود
خواهیم باز یکدیگر از را آنان تفاوتهاي و

شناخت.
اشرافي ششگانه، گامهاي این پایان در
مهندسي دانشگاهي گرایشهاي بر جامع

صنایعحاصلکردهایم.



گامبیستوسوم

بیشتر را صنایع مهندسي گرایشهاي
بشناسیم!

مهندسيصنایعدرمقطعکارشناسيدر
چهارگرایشتقسیمبنديميشود:

1-تولیدصنعتي
�-برنامهریزيوتحلیلسیستمها

�-تکنولوژيصنعتي
4-ایمنيصنعتي

تحلیل و صنعتي تولید گرایش دو
سیستمهادرقیاسباگرایشهايایمنيصنعتي
مفاهیم حوزه دلیل به صنعتي، تکنولوژي و
داراي کاربرديتر، و گستردهتر پیچیدهتر،
برجستگيچشمگیريدرسطحدانایيوتوانایيميباشند،
دانشجویانيباسطحعلميباالتريرابهخودميپذیرندو
شمار به صنایع مهندسي اصلي گرایشهاي دلیل همین به
ميآیند.ازاینروپیرامونایندوگرایشدرگامهايآتي

شرحکاملتريبیانخواهیمنمود.

مهندسيصنایعدرمقطعکارشناسيارشددارايچهار
گرایشميباشد:

1-مهندسيصنایع
�-مهندسيسیستمهاياقتصادي-اجتماعي

�-مدیریتسیستموبهرهوري
4-مدیریتمهندسي

گرایشمهندسيصنایع،گرایشبرترکارشناسيارشد
بهشمارميآیدکهبهفارغالتحصیالنکارشناسيهمینرشته
گرایش این به ورود براي رقابتي سطح دارد؛ اختصاص
بسیارباالستوباتوجهبهکمیتپایینپذیرششوندگان،
نخبگانيکهاحاطهافزونتريبهدروسآزمونارشدداشته

باشندقادربهادامهتحصیلدراینگرایشميباشند.
نوعي به اجتماعي، - اقتصادي سیستمهاي گرایش
که ميآید حساب کارشناسيارشد مقطع در دوم گرایش
فارغالتحصیالنسایررشتههايفني-مهندسينیزمجازند

بختخودرابرايقبوليدراینرشتهبیازمایند.
دوره چکیده ميتوان را بهرهوري و سیستم مدیریت
فارغالتحصیالن به که دانست صنایع مهندسي کارشناسي
سایررشتههايفنيومهندسيکهحداقلسهسالسابقه

مدیریتيداشتهباشنداختصاصیافتهاست.
به مهندسي، مدیریت گرایش که یادآوریست به الزم
مهندسي کارشناسيارشد گرایشهاي از دیگر یکي عنوان
صنایعدرحالگسترشبودهوهماکنوندردانشگاههایي
نیزپذیرش اینگرایش امیرکبیر،در نظیردانشگاهصنعتي

صورتميگیرد.
از دورهدکترايمهندسيصنایعمجموعهايهماهنگ
و احاطه موجب که است آموزشي و پژوهشي فعالیتهاي
دستیابيدانشجوبهآثارعلميدرزمینهمهندسيصنایعو
توانایيدرتهیهمتونتحقیقاتي،نوآوري،کمکبهپیشرفت
وگسترشمرزهايدانشدراینرشتهخواهدشد.دوره

دکترانیزشاملسهگرایشزیراست:
1-مهندسيصنایع

�-سیستمهاياقتصادي-اجتماعي
�-مدیریتسیستموبهرهوري

درگامآتيبهبررسيدوگرایشاصليمقطعکارشناسي
یعنيتولیدصنعتيوبرنامهریزيوتحلیلسیستمهاخواهیم

پرداخت...

تعریف شناسی 

مهند سی صنایع
                     قسمت پنجم
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شماتاچـهاندازهبرایوقتخود
زمـانی بـرنامه از آیا قائلید؟ ارزش
رسـانـیـدن انجام به برای مـشخصی
میکنید؟ پیروی خود کـارهــای
موفقیتی هر در مهم بسیار عامل یک
یک از پیروی و صحیح برنامه ریـزی
بـه نیل برای مشخص زمانی برنامه
برای اکنون مي بـاشد. مطلوب اهداف
آنکهقادرباشیدازوقــتخودبهنحو
احسناستفادهکنیدنکاتوراهکارهای

زیررادرزندگیخودبکاربندید:
1-هموارهفعالیت هاوتکالیفروز
برنامه ریزی قبل شب از را خود بعد
کنیدوکارهاییکهبایدبهانجامرسانید

رارویکاغذیادداشتکنید.
و تکالیف فهرست سپس -�
کرده اولویت بندی را خود کارهای
ضرب العجل آنها از هرکدام برای و

اجراییمنظورکنید.
پر و دشوار کارهاي همیشه -�
در یا و بقیه از زودتر را تر دغدغه
جسمی شرایط بهترین در که هنگامی
وروحیمي باشیدانجامدهید.کارهای
سبک تررادرهنگامخستگینیزمي توان

بهانجامرساند.
اماناخوشایندرا با اهمیت 4-امور
بهتعویقنیاندازید.هیچگاهکارهابابه
تعویقانداختنخوشایندترنمي گردند.
کاری انجام به شروع هرگاه -5
به را آن وقفه بدون کنید کردیدسعي

پایانرسانید.
6-مابینفعالیت هابرایخودوقت

استراحتنیزدرنظربگیرید.
از نیز را خود تلفنی مکالمات -7
که سخنانی کنید: ریزی برنامه پیش
مي خواهیدبیانکنیدویااطالعاتیکه
کاغذ روی را کنید کسب مي خواهید

یادداشتکنید.
8-هموارهخود انگیختهباشیدوبا
پشتکارکارهایخودرابهپایانرسانده

ومقهورموانعنگردید.

کردید تصور که زمان هر در -9
مي باشید آن انجام حال در که کاری
فایدهوغیرسازندهمي باشد عبث،بی
بهمحضدریافتدستازآنبکشید.

که اولویت بندی و خود به -10
داشته ایمان و اعتماد داده اید صورت
پایبند آنها به هرشرایطی در و باشید

باشید.
11-اینکهوقتخودراصرفچه
اموریمي کنیدرادقیقاموردبررسیو
لزوم صورت در و داده قرار نظارت
یکسریتغییراتآگاهانهدررفتارخود

پدیدآورید.
منظم فرد زندگی در همواره -1�
وسازمان یافته ایباشیدتاوقتخودرا
گشته گم وسایل یافتن صرف بیهوده

خودنکنید.
ارزش خود وقت برای -1�
باز عقب به هیچگاه زمان باشید قائل

نمي گردد.
14-بهخاطرداشتهباشیداسترس
وخستگیمعلولکارهاییکهبهانجام
رسانیده ایدنبودهبلکهبیشترازافسوس
اما انجامدهید کارهایکهمي توانستید

انجامشاننداده ایدنشاتمي گیرند.
15-بههیچفردیاجازهندهیدوقت
شماراتلفکردهوبرایخودصرف
مشخصی مرز بندی خود برای کند.
درصورت که بیاموزید و کرده تعیین

لزومباصراحت»نه«بگویید.
16-ازتماملحظاتزندگیخودبه
نحواحسناستفادهکردهوسعیکنیداز

آنهالذتببرید.
17-سعیکنیدفردخوشبینیباشید
وهموارهدرانتظاررویدادهایخوشایند

درزندگیخودباشید.
اهداف خود زندگی برای -18
مشخصیتعیینکردهوبرایدستیبابی

بهآنهاتالشکنید.
آگاهی فرد از نیاز هنگام -19

راهنماییبخواهید.
�0-»وقتکشها«ویاهدردهندههای

وقترابهحداقلبرسانید.

آنهاشاملمواردزیرميباشند:

و بیهدف طوالنی، تلفن های *
غیرضروری.

میهمانان و بازدیدکنندهها *
ناخوانده.

*پشتگوشاندازيها.
یا و بیثمر گفتگوهای *

نامشخص.
*دانشفنیناکافیویااطالعات

ناقصهنگامانجامکار.
*فقداناهدافواولویت بندي هاو

یامبهموگنگبودنآنها.

*فقدانبرنامهریزی.
*خستگیواسترس.

*ناتوانیدر»نه«گفتن.
*بینظمیونابساماني هایفردی.

تماشاي تلویزیون. تماشای *
برنامههای روز در ساعت � از بیش

تلویزیونیمعقولنیست.

افراطی، اطالعات، عصر به مربوط کتب اکثر
این هستند؛ آزاردهنده کالم، یک در و متعصبانه
قبیلآثار،خوشایندومطلوبمانیستند.اینکتابها

خواندن   و میکنند مطرح عمدهای فرضیات غالبٌا
آنهابهدلیلزبانمبهموپیچیدهیاگزافهگوییهای
باید صادقانه است. دشوار و سخت جنون آمیزشان،
اطالعات، دربارهعصر منتشره مطالب اکثر که گفت
فقطدرختانسودمندراازبینبردهاست؛ولیمااین

مخلوقاتخوشایندرادوستداریم.
قصدماارائهکتابیاستدربارهعصراطالعاتو
مدیرانیکهدراینعصر،زندگیخواهندکرد.خواسته
مابرایناستکهمدیرانیراکهبامسائلومشکالت
در رسانیم؛ یاری میکنند، نرم پنجه و دست واقعی
واقع،میخواهیمکتابرابرپایهواقعیتبنانهیم،به
نحویکهوقتیآنرامیخوانید،احساسکنیدباشما
ارتباطبرقرارمی کند،عالئقتانراپاسخمی گویدوبه

راستیمفیدواقعمیشود.

گزارش و روایت گرفتیم تصمیم مسیر، این در
عینیبرخیازمدیرانواقعیدربارهخودشانرابازگو
نماییم.بنابراینکتابحاضر،مجموعهایازگفتههای
هستند کسانی از نمونهای معتقدیم که است افرادی
کهدراینتحولانکارناپذیر)عصراطالعات(بهسر
میبرند.مصاحبههاوگفتگوهاصرفًابامدیرانمعمولی
وعادیانجامشدهاست،نهمدیرانموفقوبرجسته.
آینده در و میافتد اتفاق آنچه اینکه دیگر نکته
نیزادامهخوهدداشت،مارادچارهیجانمیکند؛اما
شویم. متوسل موعظه و اندرز و پند به ندایم قصد
حال در سرعت به جهان که است این بر ما اعتقاد
تغییرودگرگونیاستوزندگیدرایندوره،بسیار

هیجانانگیزخواهدبود.

معرفیکتاب

مد  یر د  انش
عنوان فارسي: مدیردانش
زیرعنوان فارسي: افزاینده
ارزشدرعصرارتباطات

نویسند  ه: 
جانمید،نیلاسونس،
استیوموریس

مترجم: 
محمدطاهرریاضيارسي
ناشر:موسسهدانشو
نوآوري کیا
زبان کتاب:فارسي
تعد  اد   صفحه: �98
اند  ازه کتاب: رقعی
سال انتشار: 1�85

راهکارهای مد  یریت زمان

منبع:سلسل مراتب سازمانی

انجمنمهندسیصنایعایرانازدانشجویان
فعالجهتهمکاریدراموراجراییوبرگزاری
دورههاوسمینارهایآموزشیبهصورتپاره
وقتدعوتبههمکاریمیکند.عالقه مندان

برایکسباطالعاتبیشترباشماره66742035یا
88242588تماسحاصلفرمایند.
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دانشجویي10درصد، 15درصد، انجمن اعضاء تخفیفات:
متقاضیانسهدوره10درصد

و پذیرایي ناهار، آموزشي، جزوه شامل: فوق شهریه  ▪
صدورگواهینامهميباشد.دورههايفوقدرشهرتهرانبرگزار

ميشودومحلبرگزاريدورهمتعاقبااعالمميگردد.
افراديکهدر4دورهمتواليشرکتنمایندپساز4دوره

بهعنواندانشپژوهانتخابشدهوميتوانندازکلیهدورههاي
عموميبا50درصدتخفیفاستفادهنمایند.

شرکتکنندگانيکهدورهآموزشيراباموفقیتطينمایند
زبان به ایران صنایع مهندسي انجمن معتبر آموزشي گواهینامه

انگلیسيدریافتمينمایند.
نحوهثبتناموکسباطالعاتبیشتر:تماسباواحدآموزش

انجمن:4-66706051داخلي�56و�57یا6674�0�5دفتر
مرکزيانجمن:88�4�588

مراحلثبتنام:-واریزکردنمبلغشهریهبهحسابجاري
014��69919بانکتجارتشعبةدانشگاهتربیتمدرسبهنام

انجمنمهندسيصنایعایرانیاپرداختبصورتنقدي
-ارسالفیشواریزيبهنمابرشماره:6674�0�5

800.000



همایش ملی توسعه خوشه های صنعتی 
و  صنعتی  »خوشه های  عنوان  با  ایران 
مطالعات  مرکز  سوی  از  توسعه«  پاید اری 
با  شریف  صنعتی  د انشگاه  تکنولوژی 
همکاری اند یشگاه توسعه منطقه اي فناوران 
و به منظور جلب همکاری نهاد های د ولتی، 
اقتصاد ی، صنعتی و علمی د ر روزهای 30 
بهمن و اول و د وم اسفند  ماه برگزار می شود . 
این همایش اهد افی چون تبیین رویکرد ها 
تجارب  بررسي  نیز  و  علمي  روش هاي  و 
سیاست گذاري  د ر  خارجي  و  د اخلي 
صنعتي،  خوشه هاي  توسعه  مد یریت  و 
مد یران،  متخصصان،  هم اند یشي 

د ر  وکارشناسان  صنعتگران 
صنعتي،  خوشه هاي  زمینه 
سطح  د ر  فرهنگ سازي 
د انشگاه  صنعت،  د ولت، 
د رجهت  عمومي  افکار  و 
توسعه  به  اولویت د هي 
سطح  د ر  صنعتي  خوشه هاي 
به  کمک  استان ها،  و  ملي 

برنامه هاي  و  سیاست ها  یکپارچه سازي 

مقررات  و  قوانین  پیشنهاد   و  ذي ربط 
اصالحي د ر حمایت از خوشه هاي صنعتي 
کسب  برای  می کند .  د نبال  را  کشور 
با شماره 17- 88950515   بیشتر  اطالعات 

تماس بگیرید .
***   

بیش از د و د هه است که توسعه صنعتي 
مبتني بر خوشه ها، به عنوان یک استراتژي 
نوین مورد   توجه صاحبنظران، صنعتگران و 
سیاستگذاران کشورهاي صنعتي و د ر حال 

توسعه قرار گرفته است. 
نگاه  که  گذشته  رویکرد هاي  رغم  به 
منفرد  به بنگاه و تمرکز بر بنگاه هاي بزرگ 
اینک  بود ،  گرفته  هد ف  را 
کوچک،  وکارهاي  کسب  
ترکیب  شبکه اي،  ارتباطات 
توجه  همکاري،  و  رقابت 
منطقه اي  قابلیت هاي  به 
و  فرهنگ  با  مناسبت  و 
اجتماعي،  ساختارهاي 
سیاست گذاري  سرلوحه 

توسعه صنعتي قرار گرفته است.

فنون  فروش،  بین المللی  همایش 
مشتری،  با  ارتباط  مد یریت  و  مذاکرات 
اتاق  سوی  از  ماه  اسفند   د وم  و  اول 
بازرگانی و صنایع و معاد ن ایران و شرکت 

همایش فرازان برگزار می شود .
د ر این همایش د ر خصوص شیوه های 
شناسایی شخصیت ها و ویژگی های فرد ی 
افزایش  راه های  موجود   مشتری های 
فروش، راهکارهای افزایش تعد اد  مشتریان 
نوین و خالق، راه های  از طریق شیوه های 
غلبه بر مخالفت مشتریان بالقوه و اقناع سازی 
مشتری به عقد  قرارد اد ، آشنایی با رنگ های 
هر  با  برخورد   شیوه  و  مشتریان  مختلف 
اساس  بر  مشتری ها  بند ی  تقسیم  د ر  رنگ 
همچنین  می شود .  و گفتگو  بحث  رنگ ها 
ذهن  د ر  منسجم  پرسش هایی  طراحی 
جهت تسهیل فروش و آماد ه سازی مشتری 

جهت ارائه پاسخ مثبت، شیوه های مد یریت 
ایجاد   راه های  و  مشتریان  تصمیم گیری 
مباحث  د یگر  از  آنها   برای  افزود ه  ارزش 
و  استاد ان  است.  همایش  د ر  بحث  مورد  
بنیان گزار  ویفر،  شون  همایش  سخنرانان 
موفق ترین سیستم فروش د ر جهان با عنوان 
عقاب های فروش و نویسند ه پرفروش ترین 
کتاب سال اروپا با عنوان انقالب کسب و 
کار، سند رو فورت، محبوب ترین سخنران 
یک  »میزگرد   تلویزیونی  معروف  برنامه 
آرچر،  پل  و  آمریکا  د ر  د الری«  میلیون 
آمریکا  پرفروش ترین کتاب سال  نویسند ه 
فروش«  »تعالی  عنوان  با   2000 سال  د ر 

هستند . 
د ر  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 
خصوص شرکت د ر این همایش با شماره 

تلفن 1-88059430 تماس بگیرید .

خبرنامه مهند  سی صنایع
صاحب امتیاز:

انجمن مهند  سی صنایع ایران
مد  یرمسئول و سرد  بیر:
محمد  رضا صمد  زاد  ه

صفحه آرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق

)021 -88943368-9(
www.azarnegar.ir

همکاران این شماره:
 معصومه غالمی، سارا اسالمی، 

محمد  امین و محسن صاد قی زاد ه 
لیتوگرافی و چاپ:

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
آد  رس پستی:

تهران/ صند  وق پستی
14665-435

تلفکس: 88242588

نشانی صند  وق پست الکترونیکی:
ienewsletter@iiie.ir

آد  رس و ب سایت:
www.iiie.ir

حامیان انجمن مهند  سی 
صنایع ایران

شرکت سنگ آهن گل گهر

موسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانی
www.Itsr.ir

برگزاری د ومین 
کنفرانس بین المللی 
مد یریت بازاریابی 

بین المللی  کنفرانس  د ومین 
سوم  و  د وم  بازاریابی،  مد یریت 
بهمن ماه سال جاری از سوی گروه 
د انشگاه  آریانا،  صنعتی  پژوهشی 
بازاریابی  انجمن  و  طباطبایی  عالمه 

ایران برگزار می شود . 
د بیرخانه  به  ارسالی  مقاله های 
بازاریابی  مثل  محورهایی  کنفرانس 
استراتژی های  و  استراتژیک 
صنعتی،  بازاریابی  بازاریابی، 
بازاریابی  خد مات،  بازاریابی 
صاد رات،  مد یریت  و  بین المللی 
تحقیقات بازاریابی، پد ید ه های نوین 
د ر بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، 
بازاریابی،  یکپارچه   ارتباطات  نظام 
د ر  مد یریتی  ابزارهای  کاربرد  
معکوس،  بازاریابی  بازاریابی، 

بازاریابی موسسات غیرانتفاعی و ... 
را د ر بر می گیرد .

د کتر  برنامه  این  علمی  د بیر 
محمود  محمد یان عضو هیئت علمی 
رییس  و  طباطبایی  عالمه  د انشگاه 
احمد   د کتر  سیاستگذاری،  شورای 
بهشتی  شهید   د انشگاه  از  روستا 

است.
کنفرانس  این  مخاطبان 
بازار،  پیشگام  شرکت های  را 
بازاریابی  واحد   د ارای  شرکت های 
آژانس های  و  شرکت ها  فروش،  و 
و  پخش  شرکت های  تبلیغاتی، 
توزیع محصول، شرکت های مشاوره 
بازاریابی،  مد یریت  حوزه ی  د ر 
شرکت های فعال د ر حوزه  خد مات 
بازاریابی  و  الکترونیکی  تجارت 
تشکیل   ... و  شرکت ها   برخط، 
حضور  به  عالقمند ان  می د هند . 
اطالعات  کسب  و  کنفرانس  د ر 
تلفن  طریق  از  می توانند   تکمیلی 
کنفرانس  د بیرخانه   با   88342912
آریانا(  صنعتی  پژوهشی-  )گروه 

ارتباط برقرار نمایند .

حضور استاد ان برجسته فروش و مشتری مد اری د ر ایران

خوشه های صنعتی و پاید اری توسعه

مدیریت بینالمللي کنفرانس نخستین
استرتژیکپروژههاخردادماهسالآیندهدر

دانشگاهصنعتيشریفبرگزارميشود.
بهنقلازپایگاهاینترنتيدانشگاهصنعتي
پیمانکاري نظام مطالعات گروه شریف،
مرکزمطالعاتتکنولوژيدانشگاهصنعتي
ادامه راستاي در را کنفرانس این شریف
فعالیتهايعلميترویجيخوددرزمینه
بهبودوتسریعاجرايطرحهاوپروژههاي
عمرانيوصنعتيکشور،برگزارمی کند.

کنفرانس، این برگزاري از هدف

دانش ارتقاء و مهارتها بازآموزي
مدیرانوکارشناسانشرکتهايکارفرما،
پیمانکار،مجري،مشاور،مدیـریتطرحو
تامینکنندگانتجهیزاتعنوان سـازندهو

شدهاست.
مدیریت مباحث ترویج همچنین
آخرین معرفي و پروژه استراتژیک
مدیریت، نوین رویکردهاي و دستاوردها
و مدیران یافتههاي و تجارب انتقال
استراتژیک مدیریت عرصه صاحبنظران
پروژهازدیگراهدافاینهمایشاست.

کنفرانس مد  یریت استراتژیک پروژه ها سال آیند  ه 
برگزار مي شود  


