
پروند ه ویژه: کارآفرینی
نظر  به  آنچه  خالف  بر  کارآفرینی  واژه 
است.  پیچید ه  مفهومی  د ارای  می رسد  
پیچید ه نه از بابت غیر قابل فهم بود ن، بلکه 
از  غیر  مفهومی  د ارای  که   جهت  این  از 
وجود  عمومی  افکار  د ر  و  متد اول  آنچه 

دارد میباشد.
کارآفرینی،  موضوع  اهمیت  به  توجه  با 
د ر این شماره از خبرنامه انجمن مهند سی 
قابل  مقاالتی  و  یاد د اشت  گفتگو،  صنایع، 
"پروند ه  قالب  د ر  و  زمینه  این  د ر  تامل 
ارائه  خوانند گان  به  کارآفرینی"  ویژه 

می شود .
     کارآفرینی به عنوان سبک 

زند گی
    گفتگو با مهند س قانع 

بصیری

       د ید ه بان جهاني 
)GEM( کارآفریني

گفتگو با رئیس د انشکد ه کارآفرینی
د انشگاه تهران:

نقش ملی یک د انشکد ه 
تازه متولد  شد ه

کارآفرینی د ر هفت گام

58 و 59نشریه د   اخلی انجمن مهند   سی صنایع ایران

 سال نهم
 اسفند  1386

برگزاری د وازد همین سمینار مد یریت استراتژیک 
توسط انجمن مهند سی صنایع

مسیری برای حرکت از وضعیت 
موجود  به وضعیت مطلوب

سمینار »آشنایی با مد یریت ضایعات« برگزار شد :

بهترین روش کاهش ضایعات، 
کاستن آن د ر منبع تولید  است

سه  باید   ضایعات  کاهش  فواید   کامل  د رک  برای 
مسئله مهم را د ر نظر گرفت؛ اول جلب نظر و حمایت 
مد یریت ارشد ؛ د وم، مشارکت فراگیر و سوم، روش های 

سازمان یافته...

د ر جلسه هیئت مد یره انجمن بررسی شد :
نحوه جذب مشارکت 

خبرگان مهند سی صنایع 
کشور د ر انجمن 

مصاحبه با د کتر رضا سمیع زاد ه
IT نقش موثری د ر آیند ه 

مهند سی صنایع د ارد 

RFID به سوي انقالب  
 تا  چند   سال  د یگر  این  اتفاق  به 
 پد ید ه اي  روزمره  تبد یل  خواهد   شد .  تنها 
 مانع  موجود   د ر  این  زمینه  قیمت  این 

 لیبل ها  است.

»کارآفرینی«واژهاياستکهبارهاوبارهاآنراشنیده
ایم.درچندسالاخیربهدفعاتازتاثیراتمهمومفیدآن
بهخصوصدررسانههایجمعیصحبتشده.اینواژه
معموالدرکنارکلمه»اشتغال«بهکاررفتهوازاینجهت،
اذهانعمومیارتباطنزدیکیمیانایندوقائلمیشوند.

بهواقعنیزاینگونهاست؛کارآفرینیارتباطمستقیمی
اشتغالداردولینکتهمهمآناستکهبرخالفآنچه با
درافکارعمومیجاافتاده،کارآفرینیواشتغالبهمعنای
یکدیگربهکارنمیروند.بهعبارتدیگرکارآفرینکسی
ایجادشغلکند، نیستکهبهصورتمستقیموملموس

بلکهاشتغالیکیازنتایجکارآفرینیاست.
کارآفرینی که میشود پرسیده افراد از وقتی امروزه
چیست؟بهسرعتپاسخمیدهندکهکارآفریني،ایجادکار
کارمیکند،درصورتي ایجاد کارآفرین، وشغلاستو
گفته به نیست. این کارآفرین و کارآفریني تعریف که
متخصصانوکارشناسان،کارآفرینيقصهزندگيانسانهاي
موفقهرجامعهاستکهبهجاياینکهبیایندودرجایي
استخدامشوندومشغولکارشوند،خودشانکسبوکار

راهمياندازند.
باتوجهبهاینتعریفدرمییابیمکهیکیازویژگیهای
اصلییککارآفرین،خالقیتاست.بهطورکلیخالقیت
پس است. منطقی و جدید تفکر یک جدانشدنی جزء
و خالقیت ایجاد اول میکند؛ مهم کار سه کارآفرین
نوآوري،دومراهاندازيیکشرکتیاکسبوکاروطي
و ارائهمحصول وسوم کار و ایجادکسب فرایند کردن

خدمتخودبهبازارميباشد.
فعلي شرایط در متخصصان، و کارشناسان اعتقاد به
بیکاري، ایجاداشتغالوحلمسئله کشور،بهترینروش
توسعهوگسترشفرهنگکارآفرینيدرجامعهاست.زیرا
یکيازعللاصليرشدنرخبیکاريدرکشورما،توسعه
نیافتگيفرهنگکاروکارآفرینيدرجامعهاستواینکه
مردموحتيتحصیلکردههاوفرزندانخانوادههايمتمول

و کسب دولتي بخش ازطریق که هستند این دنبال هم
کاريبرايخودایجادکنند.بهعبارتدیگرمابسیاریاز
مشکالتبیکاریرادرعدمظرفیتبخشدولتیمیبینیم،
بخشهای پیشرفته کشورهای تمام در که صورتی در
غیردولتیسهمقابلتوجهیازاشتغالجامعهرادراختیار

دارند.
در خصوص به جهان گوناگون کشورهاي تجربه 
سالهاياخیرنشانميدهدکهاقتصاددولتيوحکومتي
درهیچکشوريسرانجامخوشينداردودراکثرکشورها
نهتنهاباشکستروبروشده،بلکهیکيازعواملاصلي
است. بوده آنجوامع در اخالقي وحتي مالي فسادهاي
بههمیندلیلاستکهدردودههاخیرشاهدهستیمکه
به آنها اقتصاد مانندروسیه،چینوکرهکه اکثرکشورها
صورتدولتيادارهميشد،ناچارشدندسیستماقتصادي
خودرامتحولودگرگونکنندوبهجايپافشاريروي
بخش مانند اقتصادي بخشهاي سایر به دولتي، اقتصاد
این نمایندکهدر بیشتر تعاونيتوجه خصوصيوبخش

میانکارآفریناننقشاساسیرابازیمیکنند.
از بسیاری کارآفرینی،حالل بامسئله برخوردعمقی

مشکالتاقتصادی،فرهنگیوسیاسیجامعهاست.
عبارت و است نوآوري از ویژهاي شکل کارآفریني
ایجاد براي خالق ایدههاي موفقیتآمیز پیادهسازي از
یک )entrepreneurship(جدید کسبوکار
مورد که وکارموجود، کسب یک درون در جدید ابتکار
سازماني"  درون "کارآفریني فارسي به ميتوان را اخیر

)intraprenership(نامید،ميباشد.
کارآفرین کیست و د اراي چه ویژگي هایي است؟ 

این در پرسش، این وحساسیت اهمیت به توجه با

در مهندسیصنایع،سعیشده انجمن خبرنامه از شماره
قالبپروندهایویژهباعنوان"کارآفرینی"،مطالبمفیدی
دراینزمینهشاملیادداشت،اخباروگفتگوبااستادانو
صاحبنظرانمرتبطبهخوانندگانارائهشودکهامیداست
بامطالعهآناطالعاتجامعیدراختیارقرارگرفتهودست
کممفهومکارآفرینیبهنردرکشود.الزمبهذکراستکه
و بهترین درج به مجبور خبرنامه فضای کمبود علت به

مفیدترینمطالبشدهوبرخیمطالبراحذفکنیم.
دراینسرمقالهبرایفتحباباینپروندهبهتعاریف
دانشمندان سوی از کارآفرینی کلمه برای که گوناگونی

مختلفارائهشدهاشارهمیکنیم.
دانشمندانومحققانعلومرفتاري،مدیریتواقتصاد،

تعاریفگوناگونياز»کارآفرین«ارائهمیکنند.
کتیلن ریچارد مانند دانشمندان از برخي اعتقاد به
)cattilon(،کارآفرینکسياستکهخطرپذیراستو
توانایي خدمات، و تولیدات بین ارتباط برقراري توانایي
سازماندهيونظارتبرتولیدومعرفيروشهايجدید،

محصوالتجدیدویافتنبازارهايجدیدرادارد.
»اسکامپتر«یکيدیگرازدانشمندانمیگوید:»کارآفرین
کسياستکهنوآوراستوقدرتخالقیتباالیيدارد
کوچک شرکتهاي قالب در را جدیدي فعالیتهاي و

راهاندازيمیکند«.
شخصي به کارآفرین ميگوید: هم )cole( کول
و اقتصادي موقعیتهاي آخرین و بهترین که میگویند
تجاريراکشفميکندوروشاستفادهازاینفرصتها
راميداند.اینفردمعموالداراياستعداد،خالقیت،ابتکار،

سازماندهيومدیریتدرسطحباالیياست.
را کارآفرینان فالنیگان« »اریک و کران« مک »دیوید
افرادينوآور،بافکريمتمرکزوبهدنبالکسبتوفیقو
مایلبهاستفادهازمیانبرهاميدانندکهکمترمطابقکتابکار
ميکنندودرنظاماقتصادي،شرکتهایينوآور،سودآورو

بارشديسریعراایجادمينمایند.

عصر کارآفرینی
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مدیره هیئت ششم و پنجم جلسات
انجمنمهندسیصنایعایرانتشکیلشد.

درپنجمینجلسهودرروز�4دیماه
کهدکترسمیعزاده،مهندسرستمیان،دکتر
اکبریجوکار،دکترامینناصریومهندس
بررسی به اعضا داشتند، حضور دودانگه
انجمن نمایندگی ارائه جمله از مواردی
بهشهرستانها،بررسینحوهارائهخدمات
مهندسیومشاورهانجمنوتعیینمسئوالن

کمیتههایانجمنپرداختند.
ریاست دفتر در که جلسه این در
بازرگانی پژوهشهای و مطالعات موسسه
برگزارشد،هیئتمدیرهانجمنباواگذاری
اشخاص یا بهشرکتها انجمن نمایندگی
بادرخواست تنها حقیقیموافقتنکردو
افتتاحشعبانجمنمطابقضوابطوزارت
با همچنین شد. خواهد رسیدگی علوم
توجهبهشرایطدشوارافتتاحشعبانجمن
درشهرستانها،طینامهایبهوزارتعلوم
موسس هیئت شرایط تعدیل درخواست

شعبهاعالممیشود.
درادامهودرخصوصانجامخدمات
مدیره هیئت اعضای مشاوره، و مهندسی
که خاص پروژههای تنها کردند تاکید
ابتدادرهیئتمدیرهبررسیوبهتصویب
رسیدهباشدتوسطانجمناجراخواهدشد
خودداری معمولی پروژههای اجرای از و

میشود.
اماششمینجلسههیئتمدیرهانجمن

ماه بهمن هشتم نیز ایران صنایع مهندسی
شد. تشکیل انجمن این دفتر محل در
ناظمی، دکتر ریاحی، دکتر جلسه این در
دکتر کریمی، مهندس خرازیان، مهندس
مهندس و جلسه حاضران جوکار، اکبری
دودانگه،دکترامینناصری،دکترسمیعزاده
ومهندسرستمیان،غایبانجلسهبودند.در
روستا حمید آقایان نیز جلسه این ابتدای
آذرنگار شرکت از صادقیزاده محسن و
شرق،مجریخبرنامهومحتوایوبسایت
ارائه به و یافته جلسهحضور در انجمن،
گزارشیازروندفعالیتهاوهمکاریاین
شرکتباانجمندرخصوصتهیهخبرنامه
وپشتیبانیمحتواییوبسایتکهبهزودی

همین در پرداختند. میشود آغاز
پیشنهادهای اساس بر و رابطه
ارتباط شد مقرر مدیره هیئت
email طریق از الکترونیکی
انجمن مدیره هیئت و اعضا میان
برقرارشود.همچنینجهتغنیتر
ارتباط خبرنامه، محتوای شدن
شرکت با مدیره هیئت اعضای
بخش و بیشترشده آذرنگارشرق
مهندسی خبرگان با مصاحبه
میشود. فعال خبرنامه در صنایع
شرکت مدیرعامل روستا، حمید
این به اشاره آذرنگارشرق،ضمن

شرکت این گذشته سال دو طی که نکته
انجمن با موثری و خوب همکاریهای

اظهار است، داشته ایران صنایع مهندسی
این آمادگی همواره آذرنگارشرق داشت:
راداردکهباهمکاریهیئتمدیرهانجمن

سطحخدماتارائهشدهراباالببرد.
در مدیره هیئت جلسه این ادامه در
خبرگان مشارکت جذب نحوه خصوص
مهندسیصنایعکشوردرامورانجمنبحث
وتبادلنظرکرد.دراینرابطهدکترریاحی
نرخ اندازهگیری کنفرانسهای برگزاری
ISO کیفیت مدیریت اثربخشی و کیفیت
درکشورباهمکاریومشارکتپژوهشکده
نیز ناظمی دکتر داد. پیشنهاد را استاندارد
ایجاد ارزشی باید گفت:حضورهرخبره
میتواند صنایع مهندسی انجمن که کند
نخبگان نظر اعتبار یا پول صورت دو به
راتامینکند،اماباتوجهبهکمبودبودجه
اعتباردهی اساس بر میتوان انجمن مالی
نیمه و خبره افراد حضور با نشستهایی

خبرهتشکیلداد.
درادامه،دکترریاحیپیشنهاددادطی
یکنامهباامضایرئیسانجمنبهمعاونت
پژوهشیوفناوریریاستجمهورییک
فضایاداریبرایانجمندرخواستشود.

هیئتمدیرهمقررکردیکطرحنظرسنجی
برای صنایع مهندسین جامعه و اعضا از

از آنان خواستههای و توقعات دریافت
انجمنتهیهشودوازاشخاصمتخصص
درخواستگرددتاطرحاولیهوهزینهها

رامشخصکنند.
درپایاناینجلسهنیزپیشنهادشدطی
صنایع مهندسی دانشکدههای از نامهای،
تا شود درخواست کشور دانشگاههای
اطالعاتفارغالتحصیالنخودرادراختیار

انجمنقراردهند.

د ر جلسه هیئت مد یره انجمن بررسی شد :

نحوه جذب مشارکت خبرگان مهند سی صنایع کشور د ر انجمن مهند سی صنایع ایران

انجمنمهندسیصنایعایرانهمچونگذشتهدورههایآموزشیمتعددیرادربهمنماه
برگزارکرد.برخیازدورههایآموزشیبرگزارشدهانجمنمهندسیصنایعایرانبهشرحزیر

است:
-سمینارآشنایيبامدیریتاستراتژیکبهمدت4ساعتتوسطانجمنمهندسيصنایع
وباهمکاريمرکزآموزشکانونفارغالتحصیالندانشگاهآزاداسالميدرتاریخ18بهمنبا
حضوربیشاز�00نفردرتهرانبرگزارشد.سخنراناینسمینارمهندسداودحیدريبود.

-دورهآموزشينرمافزارMSPبهمدت�4ساعتدرتاریخهاي�5و�6بهمنو3
اسفندباتدریسمهندسرحمتيتوکلبرگزارشد.

دانشگاه در بهمن تاریخهاي�6و�7 در 16ساعت مدت به FMEA آموزشی دوره -
گلپایگانباتدریسمهندسدرستيبرگزارشد.

بامدیریتضایعاتبهمدت4ساعتتوسطانجمنمهندسيصنایع -سمینارآشنایي
ایراندرتاریخ�اسفنددرتهرانبرگزارگردید.سخنراناینسمینارمهندسهوشنگرستمیان

بود.
همچنینواحدآموزشانجمنمهندسيصنایعایراندرسال1387درهفتهسوماردیبهشت
ماهچندینسمینارآموزشيرابرنامهریزيکردهاست.جهتاطالعازسمینارهابهسایتانجمن
مهندسيصنایعایرانwww.iiie.irمراجعهنمودهویاباواحدآموزشانجمن)6674�035

-0�1یا66568065-0�1(تماسبگیرید.

نگاهی به د وره های آموزشی برگزار شد ه از 
سوی انجمن مهند سی صنایع د ر بهمن 1386

جناب آقای د کتر محمد رضا امین ناصری،
نایب رئیس محترم انجمن مهند سی صنایع ایران

با اند وه فراوان د رگذشت پد ر گرامیتان را به شما 
و خانواد ه محترم تسلیت می گوییم. برای آن عزیز 
غفران و رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواد ه 

گرامی صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
 انجمن مهند سی صنایع ایران

انجمن مهند   سی صنایع ایران از د   انشجویان 
فعال جهت همکاری د   ر امور اجرایی و برگزاری 

د   وره ها و سمینارهای آموزشی به صورت پاره 
وقت د   عوت به همکاری می کند   . عالقهمند   ان 

برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 66742035 یا 
88242588 تماس حاصل فرمایند   .

پیشنهاد  برگزاری 
کنفرانس های اند ازه گیری 

نرخ کیفیت و اثربخشی 
 ISO مد یریت کیفیت
با همکاری و مشارکت 

پژوهشکد ه  استاند ارد  د ر جلسه 
هیئت مد یره مطرح شد 
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واحدهای در ضایعات مدیریت با آشنایی سمینار
انجمن سوی از اسفند1386 دوم صنعتی، و تولیدی
مهندسیصنایعایراندرمرکزرشدوتوسعهکارآفرینی
فناوریهاینوینمنطقه�شهرداریتهرانبابرگزارشد.
با سمینار، این مدرس رستمیان، هوشنگ مهندس
تشریحمسائلیدرخصوصضایعاتعمدهدرواحدهای
ضایعات، ایجاد عوامل بررسی به صنعتی، و تولیدی
فرهنگ ترویج و آگاهی آن، فواید و ضایعات کاهش
کاهش مختلف روشهای و مراحل ضایعات، کاهش
ضایعاتونقشبخشهایمختلفدرکاهشضایعات

پرداخت.
تولیدی واحدهای در عمدهششگانه ویضایعات
اضطراری افتادن ازکار از ناشی ضایعات را صنعتی و
تجهیزات،ضایعاتناشیازآمادهسازیوتنظیم،ضایعات
ناشیازبیکاریوتوقفهایکوتاهمدت،ضایعاتناشی
با مرتبط ضایعات تولید، سرعت افزایش یا کاهش از
کیفیتودوبارهکاریوضایعاتمحصولدرآغازتولید

عنوانکرد.
ویهمچنینگفت:درواحدهایتولیدیوصنعتی
عواملمتعددیرویضایعاتاثرگذارهستند؛ازآنجمله
میتوانبهطراحیمحصول،طراحیفرآیند،برنامهریزی
نیروی مواد، جابجایی تسهیالت، محل تولید، کنترل و
مهم با وی کرد. اشاره کار روش و کیفیت مواد، کار،
خواندنمسئلهجابجاییموثرمواددرواحدهایمختلف
کاهش در بسزایی تاثیر مواد موثر جابجایی افزود:
سطح کاهش موثر، ظرفیت افزایش تولید، تاخیرهای
تاثیر نهایت در و دارد ایمن عملکرد به کمک و انبار
رستمیان مهندس میگذارد. ضایعات کاهش بر زیادی
زمان، اتالف حذف معنی به ضایعات حذف داد: ادامه
مقدار که معنا بدین است. تالش و فضا،حرکت مواد،
ضایعاتموادوخرابیها،کنترلومقدارموادموردنیاز
مشخصمیشود،تجهیزاتمطابقبامشخصاتموادکار
میکنند،جانماییتجهیزاتبهطورمنظمکنترلمیشود،
ها حرکت میشود، اشغال فضا حداقل انبار ذخیره در
و نقل و حمل روشهای طراحی میرسد، حداقل به
بین میشود، بازبینی منظم صورت به فرآیندها کل نیز
افرادوحجمکارتوازنبرقرارمیشوددرنهایتزنجیره

عملیات،کاراییبیشتریمییابد.
تجهیزات بهسیستمها، ادامه در اینسمینار مدرس
ومواردمهمموردبررسیدرکاهشضایعاتاشارهکرد
وگفت:سیستمتولیدبخار،سیستمتولیدکنندهحرارت،
تولید سیستم فشرده، هوای سیستم خنککننده، سیستم
نیرووسیستمهایخشککنازمهمترینتجهیزاتو

سیستمهایکاهشضایعاتهستند.
ضایعات کاهش فرصتهای دستهبندی یک با وی
سروکار دسته سه با دستهبندی این در داشت: اظهار

داریم:اول،روشهایبهرهبرداری،برنامههاینگهداری
وتعمیراتواصالحاتبدونهزینهیاباهزینهبسیارکم؛
دوم،اصالحاتوتغییراتیکهنیازبهصرفهزینهنسبتا
کمیدارندوسوم،اصالحاتوتغییراتیکهتحققآنها

نیازمندسرمایهگذاریکالناست.
اهدافکاهشضایعاتگفت: با رابطه رستمیاندر
و آب خام، مواد یعنی منابع مصرف کاهش از گذشته
انرژی،فوایددیگربرنامهکاهشضایعاتعبارتندازبهبود
محیطکار،بهبودکیفیت،بهبودوجهه،اطاعتازمقررات،
فرصتهایتازهبازاروکاهشهزینههایمحیطی.بهترین
روشکاهشضایعات،کاستنآنهادرمنبعتولیداست.
و بررسی و مطالعه عیوب، راهحذف دیگر، عبارت به
یافتناصلومنبععیباست.دلیلعمدهکاهشیاحذف

ضایعات،باالرفتنکیفیتاست.
ضایعات کاهش فواید کامل درک برای افزود: وی
بایدسهمسئلهمهمرادرنظرگرفت؛اولجلبنظرو
سوم، و فراگیر مشارکت دوم، ارشد؛ مدیریت حمایت

روشهایسازمانیافته.
مهندسرستمیانباارائهتعریفیبرایروشنظاممند
مند، نظام روش گفت: ضایعات کاهش و مدیریت در
ایجادسیستمیاستکهضایعاتومشکالترابهشکل
رسمیگزارشکردهومکانیزمیبرایدرگیرشدنبااین

گونهدادههابهمنظورحلمشکالتایجادگردد.
ویدربیاناهدافارزیابی
بیان داشت: اظهار ضایعات
بزرگیوگستردهمسئله کمی
مدیران که زبانی به ضایعات
قرار تاثیر تحت را ردهباال
فرصتهای شناسایی دهد،
کاهش عمده و مناسب
کنترلهای گسترش ضایعات،
و هزینهای و بودجهای
از بهبود برای انگیزش نیز
آگاهی و رسانی اطالع طریق
و اطالعات مورد در همگانی
اصلی هدفهای از ها داده
است.هدف ارزیابیضایعات
نهاییآموزشتمامکارکنانو
ابزارهای دادن قرار اختیار در
معنای به ضایعات، کاهش

درکاولیهازمدیریتپیشگیریدرتمامزمینههااست.
مهندسهوشنگرستمیاندرادامهاینبرنامهبامرور
گامهایفرآیندآموزشبهبررسیچهارگامپرداخت.گام
اول،همهراازکلیتآموزشآگاهسازیم،بهطوریکه
افکار،پیشنهادهاوبازخوردهابایدجمعآوریشوند.گام
دوم،گرفتنموافقت؛گامسوم،انطباقدادنبرنامهوگام

چهارم،منطبقشدنباامریاستکهدرموردآنتوافق
شدهاست.ویهمچنینبهتشریحمراحلوروشهای
در که ترتیب بدین پرداخت. ضایعات کاهش مختلف
مرحلهاولمواردیازجملهتشکیلتیمکاهشضایعات،
تهیهنمودارفرآیندکارخانهوتشخیصوانتخابمراحل
که دوم مرحله در میشود. انجام ضایعات تولیدکننده
جریان نمودار است، فرآیند تحلیل و تجزیه مرحله
فرآیندتهیهشدهوبینموادمصرفیوانرژیتوازنایجاد
تعیین ضایعات هزینه مرحله این در همچنین میشود.
ضایعات ایجاد علل تشخیص برای عملیات فرآیند و
فرصتهای ایجاد مرحله سوم، مرحله میشود. بررسی
کاهشضایعاتاست.دراینمرحلهفرصتهایکاهش
ضایعاتتعیینوفرصتهایقابلاجرایکاهشضایعات
کاهش راهحلهای چهارم، مرحله در میشوند. انتخاب
برنامه انجام امکان بررسی میشوند. انتخاب ضایعات
اقتصادی کارایی ارزیابی فنی، نظر از ضایعات کاهش
برنامهکاهشضایعات،بررسیجنبههایزیستمحیطی
فعالیتهای از ضایعات کاهش حلهای راه انتخاب و
اینمرحلهاست.مرحلهپنجم،مرحلهاجرایراهحلهای
کاهشضایعاتاست.دراینمرحله،تیمجهتاجرای
برنامهآمادهشده،راهحلهارابهکارمیگیردوبربرنامه
وارزیابیآننظارتداردودرمرحلهششموآخر،این
برنامهتداوممییابد.دراینمرحلهجستجویراهحلهای
مییابد. ادامه ضایعات تقلیل
آمیز اسراف مراحل همچنین
مشخص عملیات فرآیند

میشود.
مهندسرستمیاندررابطه
در عالی مدیریت وظایف با
گفت: ضایعات کاهش برنامه
کاهش امر در سیاستگذاری
ضایعات،معرفیمفهومکاهش
ضایعات،برنامههایاستراتژیک،
معرفیسیستمکاهشضایعات،
معرفیبرنامهکاهشضایعات،
و ضایعات کاهش مدیریت
وظایف از رهبری و هدایت
مهمیکمدیریتعالیدراین

زمینهاست.
بر تاکید با پایان در وی
استفادهموثروفراگیرازنیرویکارگفت:افرادیکهاز
برنامههایکاهشضایعاتتاثیرمیپذیرندبایددرتوسعه
وپیادهسازیآنشرکتدادهشوند.تغییررفتارکارکنان

یکیازاهدافاساسیکاهشضایعاتاست.

سمینار »آشنایی با مد یریت ضایعات« برگزار شد :

بهترین روش کاهش ضایعات، 
کاستن آن د ر منبع تولید  است

مهند س رستمیان با تاکید  
بر استفاد ه موثر و فراگیر از 

نیروی کار گفت: افراد ی که 
از برنامه های کاهش ضایعات 

تاثیر می پذیرند  باید  د ر توسعه 
و پیاد ه سازی آن شرکت د اد ه 
شوند . تغییر رفتار کارکنان یکی 

از اهد اف اساسی کاهش ضایعات 
است
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سوی از استراتژیک مدیریت سمینار دوازدهمین
انجمنمهندسیصنایعایرانوباهمکاریمرکزآموزش
کانونفارغالتحصیالندانشگاهآزاداسالمیبرگزارشد.

اینجلسهروز18بهمنماهدرسالناجتماعاتخانه
شهریارانتشکیلگردید.

دراینبرنامهمهندسحیدری،مدیرآموزشانجمن
مهندسيصنایعایرانسخنرانینمود.

ایجاد را سمینارها اینگونه برگزاری از هدف وی
فرصتهاییبرایدودستهافرادشاملگروهیکهبرای
شرکتدردورههایطوالنیآموزشیوقتکافیندارند
دورههای هزینههای کل پرداخت به مایل که گروهی و

آموزشینیستندعنوانکرد.
خود، تخصصی بحث ابتدای در حیدری مهندس
برای روشی وی، داد. ارائه استراتژی از کلی تعریفی
مطلوب بهوضعیت رسیدن و فعلی ازوضعیت حرکت
از تلفیقی را استراتژیک مدیریت و خواند استراتژی را
علموهنردانست.ویافزود:واژهاستراتژیازیککلمه
معنای به )stratos( از مرکب )stratego( یونانی
است.وی معنایرهبرگرفتهشده به )EGO( و ارتش
اظهارداشت:یکشرکتیاسازمانبابررسینقاطقوت
وضعفخویشوشناساییپارامترهایمحیطیمیتواند

برایرسیدنبهاهدافبلندمدتموفقترعملکند.
طرح یک ارائه برای که تالشی حیدری، مهندس
راستای در را سازمان که اجرایی فعالیتهای از منطقی
کند، هدایت مطلوب وضع به موجود وضع از حرکت
داد: ادامه وی خواند. استراتژیک راهبردی برنامهریزی
وظیفهای تصمیمات ارزیابی و اجرا تدوین، علم و هنر
توانا اهدافخود، به رسیدن در را کهسازمان چندگانه

میسازد،مدیریتراهبردیاستراتژیکاست.
حیدریپسازآنبهتشریحفرآیندمدیریتراهبردی
ارزیابی و اجرا تدوین، مرحله سه شامل که استراتژیک

استراتژیاستپرداخت.
انداز، چشم را سازمان یک جهتساز ارکان وی 
ماموریتوارزشهایآنسازمانبرشمردوعنوانکرد:
چشمانداز)Vision(تصوریازآیندهمطلوبیکسازمان
استوشفافیتومشخصبودن،همخوانیباچشمانداز
سازمانهایباالدستیومرتبط،واقعگرایانهبودنوداشتن
محدودهزمانیمشخصبرخیازویژگیهاییکچشم

اندازاست.
را سازمانی ماموریت بخواهیم اگر افزود: وی
مشخصکنیمبایدبهتعدادیازسئواالتمشخصپاسخ
دهیم،برخیازاینسئواالتعبارتنداز:چهمحصوالتیا
خدماتیارائهخواهیمکرد؟مشتریانماچهکسانیهستند؟

درچهمنطقهجغرافیاییفعالیتمیکنیم؟
از قسمتی عموما شرکت یا هرسازمان اساسنامه در

ماموریتسازمانرامیتوانیافت.
الگوهایرفتاریهستند ویدرادامهگفت:ارزشها
کهرهبرانیکسازمانبرایکارکنانخودتبیینمینمایند.
ارزشهای میشود؛ تقسیم دسته دو به ارزشها این
ارزشهای دیگری و است مرتبط فرد به که اخالقی
شغلییاحرفهایکهبهشغلمربوطمیشود.مسئلهمهم
ایناستکهدرهرسازمانارزشهابایدنهادینهشوندتا
توسطافرادموردتوجهقرارگیرندواولویتبندیگردند

تادرشرایطخاص،افرادبتوانندبهترتصمیمبگیرند.
اطالعات جمعآوری چگونگی تشریح با حیدری
داخلیسازمانوتقسیمبندیآنهابهنقاطقوتوضعف
سازمانوهمچنیناستفادهازPEST Analysisجهت
PESTLEبررسیعواملمحیطیومقایسهآنباتحلیل
SWOTنحوهبهکارگیریایناطالعاترادرمتودولوژی

تشریحنمود.
ویدرادامهبااشارهبهمحدودیتزمانی،تنهاچند

نمونهازابزارهایانتخاباستراتژیرانامبرد.
در اجرا مرحله بررسی به سپس حیدری مهندس
این در گفت: وی پرداخت. راهبردی مدیریت فرآیند
حصول، قابل و موجود منابع گرفتن نظر در با مرحله
همچنینتقدموجودیفعالیتهایتبیینشدهدرمرحله
قبل،برنامهاجراییدریکافقزمانیاستخراجمیشود.
دراینمرحلهنقشمدیراندرتعیینوتوسعهاستراتژیها

غیرقابلواگذاریاست.
ویدرتشریحمدلهایمدیریتسنتیگفت:استفاده
صرفازشاخصهایتاخیریدرمدیریتمالیسنتیو
نامتناسبباشرایطامروزکسبوکار،مشکالتفراوانی
رادرنحوهتصمیمگیریصحیحمدیرانموجبشدهاست
آینهعقب از بااستفاده تنها ومانندهدایتیکخودرو
آناست.همچنینارزشسرمایههایفکریوداراییهای
ناملموسدرمدلهایمالیسنتیدرنظرگرفتهنمیشود.

جایگاه بودن نامشخص با رابطه در همچنین وی
مانند برنامههایی امروزه داشت: اظهار بهبود برنامههای
مدیریت و ارزش مهندسی ناب، تولید مجدد، مهندسی
کیفیتفراگیربرسرکسبوجذبزمان،انرژی،منابع
با میکنند. رقابت یکدیگر با سازمانها سرمایههای و
با آنها اتصال نحوه بودن نامشخص دلیل به حال این
راهبردهایکالنسازمانومتعاقباباپایههایاقتصادیو
مالیسازمان،نقش،جایگاهواحداینبرنامههابهصورت

یکابهامباقیماندهاست.
امتیاز کارتهای روش که نمود تشریح ادامه در وی
دهیمتوازن)BSC(برایتماماینمشکالتپاسخمناسبی

دارد.
امتیازدهی کارتهای از مثال یک ارائه با سپس 
ابزارقدرتمنددر متوازن)BSC(،خالصهایازتواناین

اجرایینمودناستراتژیهاراتشریحنمود.
اندازهگیری پایشو بهوسیله ارزیابی پایان، ویدر
وسیله به ارزیابی همچنین و شده تعیین شاخصهای
از نمونههایی را EFQM مانند سرآمدی مدلهای
روشهایارزیابیدرفرآیندمدیریتراهبردیاستراتژیک

عنواننمود.

د وازد همین سمینار مد یریت استراتژیک انجمن مهند سی صنایع ایران برگزار شد 
مسیری برای حرکت از وضعیت موجود  به وضعیت مطلوب

سلسلهسمینارهایتوسعهمدیریتازسویشرکت
آموزشی، موسسه همکاری با روز صنعت کیمیاگران
پژوهشیوزارتصنایعومعادنومرکزآموزشارتقای
توانمندیهایفردیمیسیساگایکانادا،هفتمتادهم

دیماه1386درهتلبزرگتهرانبرگزارشد.
ایننشستهاکهشاملچهارسمینارمدیریتبحران،
مدیریت و انسانی منابع مدیریت استراتژیک، مدیریت
Muhammad سخنرانی با بود فروش و بازاریابی
Asgharبابیستودوسالسابقهدرمشاورهوآموزش
مباحثمدیریتوبااستقبالگستردهعالقهمندانشکل

گرفت.
استمرار اصول بامحورهای بحران مدیرت سمینار
کارومدیریتبحران،تجزیهوتحلیلعواملموثردر
روندکار،نحوهایجادمدیریتبحرانواستراتژیاستمرار
کار،تشکیلستاداقداموعکسالعمل،ایجادبرنامهرفع
الگویمدیریتبحران فاجعهوحفظوبوجودآوردن

برگزارگردید.

سمینارمدیریتاستراتژیکنیزبامحورهایفرآیند
مدیریتاستراتژیک،نقشرهبریدرتعیینجهتگیری
استراتژیکسازمان،مدیریتاستراتژیکوتغییرسازمانی،
محیطنگاری،فرمولبندیاستراتژیتجارتومدیریت

کارائیبرپاشد.
سمینارمدیریتمنابعانسانیدیگرسمینارایندوره
بودکهمحورهایبرنامهریزیمابعانسانی،تعریفشغل
ارتقای انتخاب، و استخدام شغلی، تحلیل و تجزیه و
و پرسنل کار از جبران و تشویق سازمان، و مدیریت
کارمندانوارزیابیعملکردوکارآییپرسنلراشامل

میشد.
سمینار آخرین عنوان فروش و بازاریابی مدیریت
ایندورههابودکهمحورهاییازجملهدرکبازاریابی،
تصمیمات هدف، بازار انتخاب و بازار تحلیل تجزیه
مربوطبهراهکارهایبازاریابی،مفاهیمسرویسدهیبه
مشتریان،تأمینکنندهخدماتومهارتهایارائهخدمات

رادربرمیگرفت.

گفتنیاستشرکتکیمیاگرانصنعتروزازآذرماه
سال�138باتیمیمجربازمتخصصینوکارشناسان
ایرانیوهمچنینبابهرهگیریازکارشناسانبینالمللی،
RAKIROنظیرمشارکتبامرکزبیوتکنولوژیشرکت
BIOTECK SYSTEM PVT.LTDهندفعالیتخود
بیوتکنولوژی، به مربوط پروژههای اجرای زمینه در را
کنترل صنعتی، میکروبیولوژی بیولوژیک خوردگی
شیمیاییومیکروبیآبهایمصرفی)صنعتیوآشامیدنی(
وهمچنینپسابهایشهریوصنعتیآغازنمودهاست.
و ازچهلسمینار بیش و84 درسال83 اینشرکت
دورهآموزشیدرصنایعمختلفکشورونیزدرخارج

ازکشورترتیبدادهاست.
الزمبهذکراستسریکارگاههایآموزشیتوسعه
مدیریتسالآیندهدردوشهردبیوکواالالمپوربرگزار
میشود.برایکسباطالعاتبیشترباشرکتکیمیاگران
66911801 و 6693317� شمارههای با روز صنعت

تماسحاصلفرمایید.

برگزاری سلسله سمینارهای توسعه مد یریت د ر هتل بزرگ تهران 
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بینالمللی کنفرانس نخستین
جهاد همکاری با الکترونیک شهر
در تهران شهرداری و دانشگاهی
برج المللی بین همایشهای سالن

میالدبرگزارشد.
رئیس طیبي، حمیدرضا دکتر
نخستین رییس و دانشگاهي جهاد
کنفرانسبینالملليشهرالکترونیک،
کنفرانس این افتتاحیه مراسم در
الکترونیک شهر موضوع گفت:
شهروندان به خدمات ارائه یعني
عنوان به که الکترونیکي بهصورت
بهترینبستربرايتوسعهيفنآوري
و وجودي ابعاد تمامي با اطالعات

ملزوماتتحققآن،یکموضوعفرابخشيوفراسازماني
استکهدرگرومشارکتوهمگرایيتماميدستگاههاي
مراکز و اجرایي نظارتي، گذاري، قانون سیاستگذاري،

علميوپژوهشيخواهدبود.
ويبااشارهبهاهمیتبهکارگیريفنآورياطالعاتو
توسعهياقتصاددانایيمحورکهجزواهدافچشمانداز�0
سالهوبرنامهيپنجسالهيچهارمقرارگرفتهاستاظهار
خدمت در فنآوريها این بهکارگیري و شناسایي کرد:
ارکاناصليکشوریکنیازاستراتژیکمحسوبميشود.
اوادامهداد:استفادهازفنآورياطالعاتوارتباطات
بابرنامهریزيصحیحميتواندبربهبودتوانرقابتيکشور،
کاهشهزینههايعملیاتيسازمانهايدولتيوخصوصي،
امکانکنترلبرپیادهسازيسیاستهايدولتيواستفادهي
براي برابر فرصتهاي ایجاد همراه به منابع از مطلوب

شهروندانمفیدوموثرواقعشود.
طیبيبااشارهبهحوزههايمهموتاثیرگذارITگفت:
ازحوزههايتاثیرگذارفنآورياطالعاتميتوانبهدولت
الکترونیکي، کار و کسب الکترونیکي، شهر الکترونیکي،

آموزشالکترونیکيوبهداشتالکترونیکياشارهکرد.
رییسجهاددانشگاهيضرورتایجادشهرالکترونیک
و دانست شهروندان به سریعتر و بهتر خدمترساني را
افزود:ضرورتایجادشهرالکترونیکبرايبهبودکیفیت
زندگيمردم،کاهشبروکراسيارائهخدماتبهآنها،ایجاد
فرصتهايبرابروافزایشمشارکتمردمدرادارهيشهر
خواهدبود.؛همچنینکاهشآلودگيهواباکاهشترافیک
شهريبههمراهصرفهجویيدروقتوانرژيازافزایش
ارگانهاي و سازمانها بهتر ارتباط اینترنت، از استفاده

مختلفشهرينشاتميگیرد.
شهر توسعه و طراحي برنامهریزي، داد: ادامه وي
مختلف، عرصههاي علمي شناخت گرو در الکترونیک
افقهاي و موانع تهدیدها، فرصتها، الزامات، شناخت
پیشروخواهدبودکهدرتدوینچشماندازوراهبردهاي

موردنیازاینحوزهنقشاساسيایفامينماید.
طیبيتصریحکرد:جهاددانشگاهيباایجاددبیرخانه
است مصمم الکترونیک شهر بینالمللي کنفرانس دائمي
با تخصصي و علمي نشستهاي و برنامهها برگزاري با
حضورصاحبنظرانداخليوخارجي،شهردارانشهرهاي
باهمراهيشهرداري آتي بزرگجهاندرطولسالهاي

تهرانایناقدامموثرراتداومبخشد.
دبیر شهریاري، حمید دکتر کنفرانس روز اولین در
شورايعالياطالعرساني،بهبحثدربارهپدیدههايناشي
آسیب ابعاد و پرداخت رایانهاي اخالق و تکنولوژي از

شناختيرایانهواینترنترادرمقالهيخودارایهکرد.
شهردار قالیباف، محمدباقر دکتر اختتامیه مراسم در
فناوري معاون ریاضي، عبدالحمید مهندس و تهران،

اطالعاتوزارتICT،نیزسخنرانيکردند.

اولین اختتامیه سخنراني در قالیباف محمدباقر دکتر
کنفرانسبینالملليشهرالکترونیکمتعهدشداگردرپایان
مدیر عنوان به شود، حاصل روشني جمعبندي کنفرانس

شهر،ایننتایجرادرشهرتهرانپیادهسازيکند.
کشور IT مرکز باید میالد برج مجموعه افزود: وي
اینکنفرانسدرمکانبرج برايبرگزاري باشدواصرار

میالدبههمیندلیلبود.
در جمعبندي است امید کرد: تاکید تهران شهردار
در را ITشهرداري به مربوط کمیته راهبردي، تحقیقات
اجرایاريکند.مادرشهرداريبرايتحقیقاتاحترامقائل
هستیموامیدواریمکهاینمطالعاتوتحقیقاتدراتاقهایي
بایگانيبياستفادهنمانند.مدیراناجرایيدرخدمتاجرا
اجرایي آمادهسازي را مطالعاتشما بسترسازي و هستند

ميکنند.
فناوري معاون ریاضي، عبدالمجید مهندس همچنین
در اطالعات، فناوري و ارتباطات وزارت اطالعات
شهر بینالمللي کنفرانس اولین اختتامیه مراسم سخنراني
الکترونیک،هدفوزارتICTدراینکنفرانسرایافتن
یکنهادعلميآکادمیکبهعنوانپشتوانهشهرالکترونیک
دانستواظهارکرد:هدفراهبرديازاینکنفرانسایجاد
فعال انساني منابع که است آکادمیک و علمي پشتوانهاي
راشناسایيودانشوفناوريالزمراتولیدکندتاشبکه

علميوکاربرديدراینزمینهشکلگیرد.
تبادل و تعامل که است این دیگر هدف همچنین
نهادهاي به را تامشورتهايالزم برقرارشود اطالعات
تصمیمگذاروسیاستگذارارایهدهدوقادرباشدراهکار

ارایه و تدوین را مناسب
کند.

ويافزود:آنچهبهعنوان
معیاروالگويشهراکترونیک
در شود گرفته نظر در باید
�0 چشمانداز سند اول گام
بعدي گام و کشور ساله
جامع نظام راهبردي سند
دولت هیات مصوب IT
مطالعات همچنین است.
تجارب از استفاده تطبیقي
توسعهي و بوميسازي و

فناوري معاون معیارهاست. جمله از ظرفیتها
تاکید اطالعات فناوري و ارتباطات وزارت اطالعات
باید ایران کرد:آغازهرکاريدرنظامجمهورياسالمي
محسوب باالدستي سند که باشد چشمانداز راستاي در
ميشودونبایدآنرافراموشکردوخارجازاینحوزه
�� با کشور اطالعات فناوري جامع نظام برداشت. گام
هزارساعتکارکارشناسيوتخصصيتدوینشدهوبه
تمام به سند این در است. رسیده دولت هیات تصویب

مباحثاشارهشدهاستاماآیانبایدآن
ارزیابي در باالدستي سند عنوان به را
شهر مدلهاي ارایه و زیرساختها

الکترونیکمدنظرقرارداد؟
استراتژیک حوزه هفت به ریاضي
درنظامجامعITکشوربهعنوانارکان
کرد اشاره کشور IT توسعه اصلي
الکترونیک شهر ایجاد قطعا گفت: و
بود. اینهفتحوزهنخواهد از خارج
دستیابي براي اصلي الزامات از یکي
سند به توجه زمینه هر در موفقیت
صورت به سند این است. باالدستي
کتابچاپشدهوعالقهمندانميتوانند
را آن e-cities@iran.ir آدرس از
درخواستکنند.ويدربارهاهمیتاستفادهازتجاربدیگر
مدلها،اظهارکرد:استفادهچشمبستهازالگوهادرکشور
ضمن راهبردي سند تدوین در بود. نخواهد جوابگو ما
مطالعاتتطبیقيمطلقابهنیروهايخارجيمتکينبودیم.
الگوهايآمادهعمدتابراساسخواستههاونیازهايداخلي
کشوربودهاستوسعيشدهاینسندبوميسازيشود.

فناوري و ارتباطات وزارت اطالعات فناوري معاون
الکترونیکي شهر در نميتواند دولت داد: ادامه اطالعات
حضورنداشتهباشد.فناورياطالعاتموضوعياستکه
شهر در مخصوصا ميکند. مرتبط باهم را ارگانها تمام
ارایهدهندگان ميخورد. چشم به ویژگي این الکترونیکي
خدمات،سازمانهاهستندکهدرایراناغلباینسازمان
دولتيمحسوبميشوند.ويITراعامليدردگرگوني
کیفیتوماهیتزندگيدانستواظهارکرد:ITشیوهي
زندگيشهريرامتحولکردهاست.اگرشهردربرههاي
به سپس ميکرد، رشد رودخانهها طول در تاریخ از
صورتسطحيتوسعهیافتواکنونبهطورعموديدر
آیندهبعدچهارمياضافهخواهد حالپیشروياست،در
را IT اهمیت مدیرانوقتي بعدمجازياست. آن شدو
اختصاص بودجه آن توسعه براي باید ميکنند، عنوان
دهند.حضورمدیرانيدراینکنفرانسخالياستتااین

مشکالت،اهدافوراهکاربرايآنهابازگوشود.
به الکترونیکي شهر الگوي اگر کرد: تصریح ریاضي
وجودآید،خدماتوسرویسهامنحصربهفردافراددرون
شهرالکترونیکينميشود.شهرالکترونیکيبدونشهروند
نیست. IT شهر یک شهر این ندارد. معنا الکترونیکي
خدمات ارایه صرف همچنین
بود. نخواهد وب روي از
بسیاريمواردموجوداستکه
باالکترونیکيشدنآنفرایند،
برخواهد در را صرفهجویي
فناورياطالعاتآمده داشت.
به پیچیدگي از را زندگي تا
در IT اما کند؛ مبدل سادگي
و است شده سیاسي کشور
رفتارهايسیاسيباعثشدتا
پیشرفت، ابزار و فناوري این
آسیبببیند؛درغیراینصورت
ITباسابقهي10سالتحتعنوانانفورماتیکدرچهارسند

راهبرديوهفتحوزهياستراتژیکمطرحشدهاست.
بینالمللي کنفرانس دوره اولین اختتامیهي مراسم در
و عرصه این صاحبنظران حضور با که الکترونیک شهر
شد، برگزار IT حوزهي خصوصي و دولتي مسووالن
برگزیدگان و آمد عمل به قدرداني برگزیده مقاالت از
ایندوره ازدبیرانکمیتههايتخصصي را لوحهايخود

دریافتکردند.

درسالنهمایشهایبینالمللیبرجمیالدوباحضورشهردارتهران:

نخستین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک برگزار شد 

طراحي و توسعه شهر الکترونیک 
د ر گرو شناخت علمي عرصه هاي 

مختلف، شناخت الزامات، 
فرصت ها، تهد ید ها، موانع و 
افق هاي پیش رو خواهد  بود 
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کسانیکهطیچندسالگذشتههموارهباانجمنمهندسی
صنایعدرارتباطبودند،رشدقابلتوجهانجمنرادرککردهاند.
انجمنیکهنزدیکبه9سالازآغازفعالیتشمیگذردوحاال
عرصه در فراوان بلندیهای و پستی گذاشتن سر پشت با
آموزشوپژوهش،حاالراهباثباتیرایافتهوقسمتیازاین
انجمن مدیره هیئت تالشهای مرهون شک بدون موفقیت
اساتید برجستهترین شامل خود، که مدیرهای هیئت است.

مهندسیصنایعدردانشگاههایکشورهستند.
دانشگاه علمی هیئت عضو سمیعزاده، رضا دکتر
انفورماتیک مدیرهشرکتگسترش هیئت الزهرا)س(،عضو
ایرانودبیرانجمنمهندسیصنایعایراناست.ویهمچنین
آینده سال که ایران صنایع مهندسی کنفرانس ششمین دبیر
برگزارمیشوداست. الزهرا)س( باهمکاریعلمیدانشگاه
سمیعزاده دکتر با انجمن خبرنامه مصاحبه میخوانید آنچه

است.

آقای د کتر! انجمن د ر د وره هیئت مد یره گذشته و به 
خصوص طی یکسال اخیر از رشد  قابل توجهی د ر زمینه 
سمینارهای  و  د ورهها  برگزاری  و  رسانی  اطالع  آموزش، 
عواملی  چه  کرد ه.  عمل  قبل  از  موفقتر صنایع  مهند سی 

زمینه ساز این رشد  شد ه است؟
عالی بسیار هماهنگی پیشرفت، عامل ترین مهم شاید
اعضایهیئتمدیرهدرارتباطباتصمیمگیریهابودهاست.
کارشناسی کارهای گیریها تصمیم اغلب در که طوری به
انجاممیگرفت.البتهدراینمیانازفعالیتتیمهایاجرایی
تیممدیریتیو نبایدغافلشد.درکلهماهنگی نیز انجمن
اجراییزمینهاینحرکتروبهرشددرانجمنمهندسیصنایع
ایرانرافراهمکرد.عاملدیگریکهدرموفقیتانجمنموثر
بودهوهست،برونسپاریفعالیتهاستکهتجربهموفقیرا

برایانجمنرقمزد.

هیئت مد یره جد ید  چه برنامه هایی را د ر اولویت های 
کاری خود  قرار د اد ه است؟

هیئتمدیرهسعیمیکندباتداومفعالیتهایموثرقبلی
واستفادهازتجربههایموفقدورههایگذشتهحرکتروبه
جلوراتسریعبخشد.البتهاستفادهازنخبگانمهندسیصنایع
از انجمن برای ثابت مکان یک تهیه نیز و انجمن در ایران
برنامههایاصلیهیئتمدیرهاست.درچندسالگذشتهمحل
مسکن و ساختمان تحقیقات مرکز در انجمن مرکزی دفتر
انجمن برای را ثابت مکان یک که آنیم صدد در که بوده

فراهمکنیم.

را  برنامههایی  چه  انجمن 
کنفرانس ششم  پربارتر شد ن  برای 
اجرا  دست  در  صنایع  مهند سی 

د ارد ؟
درکنفرانسششمنقشانجمن
دانشگاهها نقش و اجرایی لحاظ به
به الزهرا)س( دانشگاه جمله از
لحاظعلمیپررنگترازقبلخواهد
بود.درکنفرانسهایقبلی،مدیریت
دانشبهنحوموثراعمالنمیشدکه

تمامتالشمابرایناستتاایننقصرادرکنفرانسآتی
برطرفکنیم.نکتهدیگراینکهدرکنفرانسآخرکهباهمکاری
انجمن اجرایی نقش شد، برگزار صنعت و علم دانشگاه
مهندسیصنایعایرانباتوجهبهتشکیلکمیتهسیاستگذاری
برگزاری از قبل ماهها از کمیته این شد. جدیتر کنفرانس
اعضای از تن چند از ترکیبی با و گرفت شکل کنفرانس
وصنعت علم دانشگاه علمی هیئت اعضای و مدیره هیئت
کنفرانس خرد و کالن مسائل درخصوص تصمیمگیری به

مهندسیصنایعپرداخت.
پنجم  کنفرانس  شرکتکنند گان  از  بسیاری  متاسفانه 
مانند   کنفرانس  این  کیفی  و  کمی  سطح  د اشتند   اعتقاد  
د وره های گذشته نبود . د ر این خصوص چه نظری د ارید ؟ با 
توجه به اینکه جنابعالی سمت د بیری کنفرانس ششم را به 
عهد ه د ارید  و عضو هیئت علمی د انشگاه الزهرا )د انشگاه 
برگزار کنند ه کنفرانس آتی( هستید ، چه تمهید اتی را برای 
کنفرانس  گذشته  د وره های  مشکالت  بروز  از  جلوگیری 

اند یشید هاید ؟
مطمئنا کردم. برخورد اینچنینی نظریات با نیز بنده
مشکالتیدرکنفرانسوجودداشتهکهخواستهشرکتکنندگان
راتامیننکرد.البتههمیشهبایدامکانبهترکردنوبهبودرا
مدنظرقرارداد.درکنفرانسآتیانشاءا...باپررنگترکردن
نخبگان نظریاتوحضور از استفاده نیز و دانشگاهها نقش
مهندسیصنایعسطحعلمیکنفرانستاحدقابلمالحظهای

ارتقامییابد.


که  است  این  علمی  انجمن های  مشکالت  از  یکی 
انباشت تجربه د ر آن صورت نمیگیرد . به طوری که پس از 
تغییر و تحوالت د ر آن، از نتایج تجربیات موفق و ناموفق 
ثبت  نتایج  این  اصال  یا  و  نمیشود   استفاد ه  قبلی  مد یران 
حل  برای  تمهید اتی  چه  شما  نیست.  د سترس  د ر  و  نشد ه 
این مشکل و انتقال تجربیات به مد یران بعد ی و ثبت این 

تجربیات کرد هاید ؟ 
است. واقف موضوع این به کامال جدید مدیره هیئت
نخبگان شبکه ایجاد برنامه مدیره هیئت این در خوشبختانه
مهندسیصنایعدرحالتدویناستکهجزئیاتآنبهزودی

اعالمخواهدشد.


این روزها،  د اغ  بگیریم. بحث  فاصله  انجمن کمی  از 
آیند ه شغلی مهند سان صنایع د ر جامعه ایران است که اتفاقا 
این موضوع  به  اخیر  انجمن هم د ر یکی د و سمینار  خود  
و  مهند سان  شغلی  آیند ه  و  وضعیت  شما  است.  پرد اخته 

فارغالتحصیالن مهند سی صنایع را چگونه می بینید ؟
باتوجهبهتخصصبندهدرزمینهIT،بهنظرمنآینده
مهندسانصنایعدراینبخش،افقبسیارروشنیدارد.مباحث
دیگریمانندمعماریسازمانی،سیستمهایمدیریتیپیشرفته
وCRMجایگاهمهندسانصنایعرابازهمجدیترمیکند.

د ر حال حاضر اید ه آل ذهنی بسیاری از فارغالتحصیالن 
از  یکی  د ر  کار  صنایع،  مهند سی 
کشور  خود روسازی  قطب  د و 
است.  سایپا  و  ایرانخود رو  یعنی 
فرصت  این  که  است  طبیعی  ولی 
به  نمیگیرد .  قرار  همه  اختیار  د ر 
میان  د ر  تفکر  این  چرا  شما  نظر 
افتاد ه د ر حالی  فارغالتحصیالن جا 
اشتغالزای  و  خالق  تفکر  به  که 
خود  که اتفاقا یکی از معیارهای یک 

مهند س صنایع است بها نمید هند .
شما که همانطور متاسفانه
گفتید،تفکراشتباهیمیاندانشجویان
فراگیر صنایع مهندسی رشته فارغالتحصیالن برخی و
را مسئولین،کلصنعتکشور از بسیاری وقتی است. شده
در تفکری چنین وجود میکنند، خالصه خودروسازی در
آیندهصنعت نظرمن، به نیست.ولی بعید دانشجویان ذهن
نه بود، خواهد پتروشیمی و نفت مخابرات، ،IT در کشور

خودروسازی.

و  صنایع  مهند سی  گرایش های  با  رابطه  د ر  شما  نظر 

اهمیت کم گرایش ایمنی صنعتی د ر مقابل گرایش های د یگر 
چیست. خیلی وقت است که شایعه حذف گرایش ایمنی 
و اد غام آن به گوش می رسد . شما با این نظریه مافقید  یا 

مخالف؟
و مهم رشتههای و گرایشها از صنعتی ایمنی گرایش
به بهگرایشعمومی باتوجه ایراناست.ولی کاربردیدر
گرایشهای از صنعتی ایمنی حذف ،IT و سیستم سمت
ازذهن ادغامآندررشتههایدیگردور مهندسیصنایعو
میتوانند مهندسینصنایع که موافقم نظر این با من نیست.
کارهایجدیدتریراانجامبدهندوگرایشایمنیراکهبسیار

مهمنیزهستبهمتخصصانخودشبسپارند.

به نظر شما چطور می توان بد نه د انشگاهی را به بد نه 
این د و  بین  مفید ی  ارتباط  پیوند  زد  و یک  صنعتی کشور 
برقرار کرد ؟ د ر این میان نقش انجمن مهند سی صنایع ایران 

چیست؟
پارادایمدانشگاهوصنعتدرایرانباکشورهایپیشرفتهتر
کامالمتفاوتاست.دانشگاهوصنعتدرایراندوراهکامال
ازسیستمصنعتی ازهمراطیمیکنند.صنعتکشور جدا
نوآوری با نیز کشور دانشگاههای و دیگر کشورهای برخی
بسیارکمترازغربدنبالهرویمیکنند.برایاینبحثزمان
بسیار دانشگاهوصنعتموضوع ارتباط بیشتریالزماست.
جدیواستراتژیکیاستوکلیدحلاینمشکل،خارجاز
ایندوقطبوجوددارد.بدینمعنیکهبرایپیوندصنعتو

دانشگاه،نیازبهمدیریتوهمکارینهادسومیاست.

با توجه به اینکه جنابعالی عضو هیئت علمی یکی از 
معتبرترین د انشگاه های کشور هستید ، وضعیت د انشجویان 
کارشناسی  و  کارشناسی  مقطع  د و  د ر  را  صنایع  مهند سی 
ارشد  چطور می بینید ؟ فکر می کنید  چه نقطه ضعف یا خالء 

چه نوع تفکری د ر میان این د انشجویان احساس می شود ؟
ببینید.درحالحاضردرسهایکارشناسیتاحدزیادی
یک به نیاز و نیست صنایع مهندسین نیازهای پاسخگوی
از بسیاری میشود. احساس آنها در مجددجدی مهندسی
و تفکر فرصت و میشود ارائه تعاریف درحد موضوعات
پژوهشکاربردیرابرایدانشجویانایجادنمیکند.ولیدر
زبان و است بهتر کمی ارشدوضعیت کارشناسی دورههای

مشترکباجهانمهندسیصنایعبیشتربرقراراست.

مشکالت پیشرفت این رشته را د ر ایران چه چیزهایی 
می د انید ؟

خوشبختانهرشتهمهندسیصنایعجزءرشتههاییاست
کهدرسالهایاخیردرایرانپیشرفتخوبیداشتهاست.با
صنایع مهندسی التحصیالن فارغ از بسیاری اینکه به توجه
وجود زمینه این در خاصی مشکل بنابراین هستند، شاغل

ندارد.

با تشکر از وقتی که د ر اختیار ما قرار د اد ید .

مصاحبه با د کتر رضا سمیع زاد ه

IT نقش موثری د ر آیند ه مهند سی صنایع د ارد 

و صنعت پاراد ایم د انشگاه 
د ر ایران با کشورهای 

پیشرفتهتر کامال متفاوت است. 
د انشگاه و صنعت د ر ایران د و 
راه کامال جد ا از هم را طی 
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خوشبختانهچندسالیاستکهتبکارآفرینیهمچون
تبواقعیکهعالمتدفاعوواکنشطبیعینسبتبهورود
یکمیکروبخارجیاستبهعنوانعالمتدفاعودرمان
و خوبی به دولتمردان چهره در زایی اشتغال و بیکاری
رانتخواران و فرصتطلبان اگرچه است. مشهود وضوح
نمایان اینچهره به باتبمصنوعی را نیزخود اقتصادی
و نظام واقعی تبداران به زیادی سیلیهای و ساختهاند
کارآفریناناقتصادیواجتماعیجامعهزدهاند،امادرمجموع
طرحموضوعکارآفرینیدردولتومجلسامریمبارکو

خیراست.
کارآفرینی صاحبنظران چنانچه شرایطی چنین در
گروهی، همت یک با و نکنند مسئولیت احساس کشور
و تبیین را کارآفرینی حقیقی مفهوم و رسالت جایگاه،
معرفیننمایندوازآنحفاظتوصیانتنکنندممکناست
همچونبسیاریازامورضروریومفیددیگربهانحراف،

بادفراموشیونهایتابهنابودیکشیدهشود.
کارآفرینیاگرچهیکشغلنیستوترویجفرهنگآن
درجامعه،ابتداموجبافزایشبیکاریمیشود،اماموتور
توسعهاستوبیکاریهایپنهانرانهتنهاآشکارودرمان
میکند،بلکهباعثپیشگیریازآننیزمیشود.دراینجااین
سوالمطرحمیگرددکهاگرکارآفرینییکشغلنیستو
نتیجهکاراونیزممکناستبیکاریراافزایشدهد،پس
موتور را آنها کیست؟چرا کارآفرین و کارآفرینیچیست
مختلفی انواع کارآفرینی آیا اند؟ نامیده اقتصادی توسعه
شناختی جمعیت و شناختی روان ویژگيهای آیا دارد؟
کارآفریناناقتصادی،سیاسی،اجتماعیباهمتفاوتدارند؟

مفهوم کارآفرینی 
که نو است واژهای فارسی زبان در کارآفرینی واژه
معنایلغویآن،شنوندهیاخوانندهناآشنابهمفهوماصلی
آنرا،کهترجمهانگلیسیEntrepreneurshipاستبه
اشتباهمیاندازد.اینواژهاغلبدراذهان،مفهوماشتغالزایی
وارتباطمستقیموذاتیباکار)آنهمازنوعفیزیکیآن(را
تداعیمیکند،درحالیکهکارآفرینیبهمعنیحقیقیخود
تعاریفمختلفومتنوعیدارد.بهطورکلیمیتوانگفت
فرهنگ در شده ارائه تعاریف اغلب جوهره و اساس که
خالق« »تخریب یا ثروت« خلق »فرآیند مفهوم به غرب
میباشدکهطبیعتاچنانفرآیندوچنینتخریبیتواموهمراه

باریسکاست.
برداشتهای بر عالوه
رایج ایران در که فوق غلط
وجه نیز جهان در است شده
مشترکوبسترتمامتعاریف،
مختلف ابعاد و تفاسیر
و کار به منحصر کارآفرینی
اقتصادمیشود،بهعبارتدیگر
جهان در کارآفرینی، تاکنون
فقطدرحوزهکسبوکارو
آنهمدربعداقتصادیمطرح
بودهاستوآنجاییهمکهاز
کارآفرینیاجتماعی،سیاسیو
یافرهنگیصحبتشدهاستعمدتابهمعنیکشف،جذب
اجتماعی و فرهنگی ازفرصتهایسیاسی، بهرهبرداری و
درآمدزاوسودآوربودهاستنهصرفکارآفرینیاجتماعی،

سیاسیویافرهنگی.
کارآفرینی از غربصحبت در وقتی دیگر عبارت به
اجتماعیمیشودعمدتامنظورایناستکهازطریقکسب
حاصل عامالمنفعه و اجتماعی امور برای درآمدی کار، و
نمایندویاساختاراجتماعی،سیاسییافرهنگیکشورشان
تغییر، اقتصادی کارآفرینی از حمایت و تسهیل برای را

اصالحیاتکمیلنمایند.
فرهنگی کارآفرینی از وقتیصحبت فرهنگغرب در
میشود،منظورایناستکهکسبوکارتازهایدرعرصه
محصوالت فروش افزایش برای یا و کنند ایجاد فرهنگ
بههرحال بهکارگیرند. فرهنگیاستراتژیکارآفرینانهرا
اجتماعی و فرهنگی کارآفرینی از هدف فرهنگ، آن در
ها، روش رسالت، اصالت، در خالق تخریب سیاسی، و
مولفههاوساختارفرهنگ،اجتماعیاسیاستنیستوتقریبا
هرآنچهکهبهاینناممطرحمیشودنهایتابهمنظورتقویت
کارآفرینیاقتصادیاست.برایروشنترشدنموضوعالزم
کارآفرینی میدهد نشان کارآفرینی ادبیات که بدانیم است
گردیده تبیین و تعریف استقرایی مدل طریق از تاکنون

است.
به آنجاییکهحوزهفعالیتهایکارآفرینانهمحدود از
گسترش قلمرو این مرور به و نمانده کار و کسب امور
یافته،وقتآنرسیدهاستکهازروشقیاسیبهموضوع
پردازی، نظریه ابتداگمانهزنی، یعنی نگاهشود کارآفرینی
ابعاد و مفاهیم سپس و شود فرضیهپردازی و مدلسازی
به نهایتا تا تبیینگردد و کارآفرینیشناسایی مولفههای و
رفتارکارآفرینانهبرسیمکهتنهابهحوزهکسبوکارمحدود
نمیباشدومیتوانیدرفتارکارآفرینانهرادرحوزهسیاسی،
یعنی آن ومحض حقیقی معنی به نیز اجتماعی فرهنگی،
فرصتهای از جدا و اقتصادی فعالیتهاي و زمینه بدون
درآمدزاشناساییوتعریفنمایید.براساسرویکردقیاسی،
و کارآفرینی ارزش از است عبارت کارآفرینی تعریف
جامعهخلق در را ارزشی بتواند که است کسی کارآفرین
نماید؛چهارزشمادی،چهارزشمعنوی،سیاسی،فرهنگی
یااجتماعی،بنابراینکارآفریناناجتماعیکسانیهستندکه

درصددشناساییورفعنیازهایجامعهاندودراینراهاز
اعتباراجتماعیخودمایهمیگذارندوبرایرسیدنبههدف
وماموریتخوددستبهایثاروازخودگذشتگیمیزنند،
نیازهاو درصددشناسایی کارآفرینانسیاسی که همچنان
خالءهایسیاسیجامعههستندومیکوشندتاموانعسیاسی
موجودراجهترشدوتوسعهجامعهواستقرارعدالتو
دموکراسیشناساییوازسرراهبردارند،البتهازطریقینو
افرادیهستند فرهنگی کارآفرینان باالخره و کارآفرینانه و
کهارزشهایفرهنگیرادرجامعهخلق،کشفویااحیا

مینمایند.
درهرصورتهریکازکارآفریناناجتماعی،سیاسیو
فرهنگیهمچونکارآفریناناقتصادیدائمادرجستوجوی
نیازهاوفرصتهاهستندتاازطریقخالقیت،ریسکپذیری
ورهبری،ارزشیرادرجامعهایجادوخالءیانقصیرادفع
واصالحنمایند.بنابراینمیتوانگفت:کارآفرینییکشغل
نیستکهفقطدربعداقتصادیوآنهمدرحوزهکسبو
ازآنیعنییکسبکزندگی کارمطرحباشد،بلکهفراتر
و است کارآفرین همراه همواره که است فرهنگ یک یا
بینی جهان از میگذارد؛ تاثیر او زندگی شئونات تمام بر
انتخابهمسر، تا گرفته دینوی انتخاب و ایدئولوژی و
شغلوحرفهوروشانجامکارهایش.لذاکسیکهدارای
واردحوزهکسب نباید الزاما است کارآفرینانه ویژگیهای
اقتصادیکارآفرینیشود.یکخانمخانهدار، بعد وکارو
یکمحصل،یکنویسنده،یکخبرنگار،یکاستاددانشگاه،
یکسیاستمدار،یککارخانهدار،یکروحانی،یکتاجریا
یککارگرمیتواندرفتارکارآفرینانهداشتهباشدیانداشته
باشد.بهطورکلیمیتوانگفتکارآفرینانبهسبکخاصی
و میکنند نگاه جهان به عینکخاصی با میکنند، زندگی
برخورد پدیدهها بامسائلومشکالتو بهروشخاصی

میکنند.
زند گی کارآفرینانه 

جستجوگری، که است زندگیای کارآفرینانه زندگی
تکاپووتالشمستمروبیوقفهبرایرسیدنبهکمال،اساس
میانبرها جستجوی در دائما باید که زندگیای است. آن
باشیوخالقیتجوهرهآناست.زندگیايکههیچگاهبه
وضعموجوداکتفانمیشودودرحاليکهبایدبایکچشم
بهآیندهبنگریباچشمدیگرتبایدبهدنبالشکارایدهها
وفرصتهاازگذشتهوحالباشی.زندگیکهدرآنشوق
وصراحتونشاطوصداقتومثبتاندیشیآذوقهراهو
سفراست.سفریسختوخطرناکومهیجوپایانناپذیر.
ارزش از بیشتر بسیار فرصتها ارزش آن در که زندگی
طالست.زندگیکهدرآنامروزتبافردایتیکساننیست
بگیری. سرنوشتساز و جدی تصمیمی باید لحظه هر و
زندگیکهبیتوجهیبهشرایطمحیطیهرلحظهنقاطقوتت
راتبدیلبهنقاطضعفمیکند.زندگیایکهدرآنشکست
مفهومیدیگرداردوگاهیبایدعمداراهاشتباهراطیکنی
تابهجوابدرستبرسی.زندگیایکهبرایپولدرآوردن
اولبایدازپولچشمپوشیکنیتابتوانینانیبهکفآری

وبهغفلتنخوری.
است، دانش از برتر خیال و تصور زندگی این در

به عنوان سبک زند گی

کارآفرینی
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زندگیایکهدرآنخالقیتبهمعنویتمیانجامدومعنویت
بهخالقیت.زندگیکهدرآنخودشناسییعنیخداشناسی
فراشناختی سیستم کارکرد از آگاهی یعنی خودشناسی و
ذهنوکنترلآن.دراینزندگیاستکهافرادبهفراآگاهی
میرسندوبادقتدرفهمخودورسیدنبهخویشتنخویش

یکساعتتفکرشانبهترازسالهاعبادتمیشود.
زندگیکارآفرینانهیعنیزندگیایکهتنهاازسمتچپ
مغزاستفادهنمیشود،بلکهسمتراستمغزبهطورمستمر
وفعالمورداستفادهقرارمیگیردوسبکهایمختلفتفکر
میرود. کار به مسائل حل در و انتخاب آگاهانه طور به
زندگیایکهدرآنعقلبهاندازهایرشدمییابدکهدست
خودرابهعاقلترازخودمیدهدوبعضیاوقاتدستش
رابهدلمیدهدومیگویدازاینجابهبعدکارمننیست.
زندگیایکهدرآنکلنگریوجزءنگری،محافظهکاری
و نوآوری و نظم آرمانها، و واقعیتها ریسکپذیری، و
بسیاریازاینقبیلاضدادباهمجمعمیشوندوکارآفرین
کاملجمعاضدادنامیدهمیشود.دراینزندگیشناختو
به خردمند و دارد خاصی اهمیت ذهنی قالبهای توسعه
کسیگفتهمیشودکهاندیشهخودرابهاصرارصحیحنداند
وبهآنچهکهنفسش)قالبهایذهنیاش(برایاومیآراید
اطمیناننکند،دراینزندگیبهاشخاصگفتهمیشودکه
دارایاعتمادبهنفسباالییهستندکهبتوانندبادیگرانکار
کنند،حداقلبرخیازکارهارابهترازدیگرانانجامدهند،
خودراباموقعیتهایتازهوافرادجدیدانطباقدهند،در
ابتدادشواربهنظرمیرسد،مهارتپیداکنند، کارهاییکه
تصمیمگیری ندارد وجود کافی اطالعات که شرایطی در
اگر نمایند، آنهاحمایت از و کنند دیگرانکمک به کنند،
فعالیتهایگذشتهشانمطابقانتظارشاننباشدآنهابهطور

موثریاصالحکنند.
خداوند میگویند کارآفرینان که است اوصاف این با
نه راحکیمانهطراحیکردهاست،طوریکه انسان جسم
بتواندبهخودتیپابزندونهدستتاییدبهپشتخودبزند.
بله،زندگیکارآفرینانهزندگیاياستکهکانونتوجهافراد
بیشتربهسمتفرصتهاهدایتمیشودتاتهدیدهاوبا
و میشوند تبدیل فرصت به تهدیدها خاصی مهارتهای
بهدستمیآیند دیر بهخوبیمیدانندکهفرصتها افراد
وزودازدستمیروند.دراینزندگیهمهکارهابهنحو
لحد ساختنسنگ کار آن اگر حتی میشود انجام احسن
باشدوسازمانهاحقیقتامشتریانخودرادوستدارندو
درارضاینیازهایآنهااکتفابهاظهاراتآنهانمیکنندبلکه
مشتریانخودهستند، پنهان نیازهای وکشف درجستجو

نیازهاییکهمشتریاندارندولیازآنبیخبرند.
آن در که است زندگیای معنی به کارآفرینانه زندگی
دیدنیعنیتجربهتفسیرنشدهواقعیتوافرادمیدانندکه
گاهیچشمهابهدارندهخوددروغمیگویندوخردخیانت
بهعبارت بخواهد، اندرز و پند او از راکه نمیکندکسی
دیگرافرادمراقبهستندتافقطچیزهاییرانبینندکهدلشان
میخواهدببینندیاآمادگیدیدنآنرادارند،بلکهباچشمان

خودبدونتعبیروتفسیرببینند.
و نیست اکثریت با حق حتما کارآفرینانه زندگی در
وقتیهمهبرضدشماهستندشمایاکامالبرحقهستیدیا
کامالدراشتباه.دراینزندگیمعیارموفقیتدرکسبو
کاربامعیارهایرایجتفاوتداردیعنیاگرپولیازکارتان
بهدستنیاوریدتازمانیکهکاریراانجاممیدهیدکهآنرا
دوستداریدیکموفقحقیقیمحسوبمیشویدوگاهی
دراینزندگیمیتوانیدبدونسختکارکردن،شرافتمندانه
پولدارشوید.درزندگیکارآفرینانههیچکسبههیچچیز
بسندهنمیکندوکسیراپیدانمیکنیکهبجویدوباالخره
زندگی چنین در نمیشود. اکتفاء نیز یافتهها به اما نبابد،
ترتیبامورمهمنیست،بلکهنتیجهکاراهمیتداردوطبقه
اهمیت و ثبات پدیدهها تعاریف و گذاری عالمت بندی،
جامه یک پدیدهها برای دیگر عبارت به یا ندارد چندانی

مرتب خالق تفکر با بلکه نمیشود، دوخته همیشه برای
فرآِیند افراد همه زندگی این در میشود. دریده انها جامه
خالقیتراطیکردهاندوبهخوبیمیدانندکهچهوقتو
چطورازضمیرناخودآگاهخوداستفادهکنند.آنهامیدانند
کهضمیرناخودآگاه،حقایق،دادههاآثارونشانههایزیادی
راازمحیطدریافتمیکندکهضمیرآگاهبهدلیلقالبهای
احسن نحو به منبع این از و است بیتوجه آنها به ذهنی
استفادهمیکنند،دراینزندگیهیچچیزمثل"هیچچیز" 
نیست خالقیت برای منبع دسترسترین در و سودمندترین
اینکه از قبل ها چیز خیلی که میدانند خوبی به افراد و
خواصشانشناختهشود،چیزهایبیارزشیبودهاندولذااز
چیزهاییکهدرحالحاضربیارزشتلقمیشوندبیتفاوت
وبهراحتینمیگذرندولذاقادرندچیزهایباارزشیازهیچ
ایجادکنند)منظورچیزهاییاستکهمردمدیگرآنهاراهیچ

میشمارند(.
درزندگیکارآفرینانهافرادبهخوبیمعنیجملهزیرو
آثارآنرادرکمیکنندولذاراهفرارازآنرایادگرفتهاند،
بلکهشماچیزی نیستید، میکنید فکر که آنچیزی "شما
فکر چنین شما به راجع دیگران میکنید فکر که هستید

میکنند".
از بیشتر مثبت تفکر و خوشبینی زندگی این در
باعث امر همین و دارد جریان زندگی دیگر سبکهای
میشودکههرمشکلیرایکفرصتببینید،کارهابهتعویق
نیافتد،افرادطفرهنروند،هیچکسدرجستجویاشتباهات
خبری ناله و غرولند و کردن ازشکایت و نباشد دیگران
و زدن طعنه کردن، ریشخند کمتر زندگی این در نباشد.
چوبکاریکردنرامیبینیدوازبیانصافی،خودخواهیو

احساسزرنگیکردندیگرانبیشتردرامانید.
درسبکهایزندگیدیگر،افرادچیزهاییرامیبینندو
میگویند»چرا؟«امادرزندگیکارآفرینانهافرادیادمیگیرند
ببینندوبگویند کهچیزهاییکههرگزوجودنداشتهاست

"چرانه؟"
دراینزندگیبهخیالپردازیبهمعنیوقتتلفکردن
بودنیک نیستوهمچنانکهجدی دیوانگی و تنبلی یا
است. باارزش هم مزاح و تفریح و شوخی است، ارزش
زندگی در است. انسانیت شرط خالقیت زندگی این در
باهوش خیلی افراد جستجوی در سازمانها کارآفرینانه
به باال لزوماخالقیت زیاد هوش که میدانند آنها نیستند.
بازاریابی سازمانها اینگونه بازاریابی نمیآورد، همراه
واکنشینیستکهدرصددرفعنیازهایاظهارشدهمشتریان

آنها دیگر عبارت به باشد؛
نیستند، بازارمحور شرکتهای
بلکهشرکتهایبازارسازهستند
کهازطریقبازاریابیخالقدر
نیازهای رفع و شناسایی صدد
واقعیوپنهانمشتریانهستند.
فرآیند افراد زندگی این در
دچار ایدههایشان امکانسنجی
و نمیشوند اقتصادی وسوسه
قبلازاینکهمسائلفنیوامور
را طرحهایشان بازار به مربوط
و مالی مسائل کنند، بررسی
نمیکنند. مطرح را اقتصادی
قطع برای ساعت پنج اگر آنها
4/5 باشند داشته وقت درختی
کردن تیز صرف را آن ساعت

تبرشانمیکنند.
درزندگیکارآفرینانهاموریکهافراددربارهآنهاتعصب
بهخرجمیدهندامورینیستندکهبدونچونوچراپذیرفته
بیهودهزنجیربهگردنخود باشندوبهخاطرحرفمردم

نمیاندازند.
شده حساب و معقول ریسک کارآفرینانه زندگی در

جایگاهخاصیداردوافرادمیدانندکهازیکدورهبزرگ
بادوپرشکوتاهنمیتوانندبگذرندوبازرگانترسوازسود
بینصیباست.درزندگیکارآفرینانهافرادکارهاییراکه
ضررنداردانجاممیدهندچونممکناستسودداشتهباشد
وکارهاییراکهسودیندارندانجامنمیدهند،چونممکن
استضررداشتهباشداماکارهاییکهنهضررداردونهسود
ویاهمضررداردوهمسوددرموردآنهابررسی،دقت،

مشورتوآزمایشمیکنند.
دراینزندگیافرادمتوجهمیشوندکهاگرکارهارابا
یقینشروعکننددرپایانبهشکمیرسند،امااگرباشک
شروعکنندبهیقینخواهندرسیدوبهخوبیفهمیدهاندکه
شکمنزلگاهخوبینیست،بلکهسکویپرشمناسبیاست.
درزندگیکارآفرینانه،یادگیریوحلمسئلهفرآیندیدائمی

ومادامالعمراست.
بین مرز آن در که زندگیاياست کارآفرینانه زندگی
تعطیالتوایامکاریوشبوروزازبینمیرودوکارو
تالشوپایداریوپویاییاساسآناست.زندگیاياست
کهدرآن75درصدموفقیتدرگروبهموقعحاضرشدن

است.
ایده که نمیمانند منتظر افراد کارآفرینانه زندگی در
طالییبهذهنشانخطورکندیاجرقهايسهمگینوپرتاللو
درذهنشانزدهشودوبعدکارراشروعکنند،بلکهکاررا
باایدهاينسبتاکوچککهتنهابتواندآنهارادرآغازکاراز
خطرمحفوظداردشروعمیکنندتابتوانندبهتدریجبزرگ
وبزرگتروکاملوکاملترنمایند.درزندگیکارآفرینانه
ساختارسازمانهاسادهمیشود،امانقشافرادپیچیدهترو
صراحتدرسازمانبهمعنیگفتنمطلبینیستکهرئیس
معنی به شایستگی که همچنان دارد آن شنیدن به عالقه
آرمان زندگیاي درچنین نیست، وچرا بیچون اطاعت
سازمانهارامدیرانارشدتعییننمیکنندبلکههمهکارکنان
درتبیینآرمانمشترکسازماننقشدارندوبههمیندلیل

استکهسازمانآنهاتبدیلبهسازمانمامیشود.
درزندگیکارآفرینانه،علمناقصخطرناکترازنادانی
استوهمهمیدانندکهبزرگتریناشتباهاترابزرگترین
دانشمندانمرتکبشدهاند،لذاازاینخبریکهنمیخورند
کهسیصدسال،تمامدانشمندانعالممساحتمثلثرااشتباه
حسابمیکردند.آنهامیدانندکهعلمبشرابطالپذیراست
چونهموارهدرحالتغییر،رشد،اصالحویاتکمیلاست
ولذاعلمرابرایخودبتنمیکنندوضمنبرخورداری
ازعلمحضوری،علمحصولیراجزءباارزشترینامور
همواره و میدانند خود زندگی

ازخدایخودمیخواهندکه:
ز بخشیدی که دانش قطره

پیش
دریاهای به گردان متصل

خویش
کارآفرینی د ر اسالم 

کارآفرینی، فرهنگ در
امور بهکار،مسخرهترین تظاهر
کارهای و میشود محسوب
آن حقیقی معنای به گروهی
لذا و است رایج سازمانها در
باگروههای تفاوتکارگروهی
در است. روشن همه بر کاری
افرادمشغول کارآفرینانه زندگی
آن عام معنی به آفرینی ارزش
میآفرینند مادی ارزشهای یا دیگر عبارت به میشوند
)کارآفرینان معنوی ارزشهای یا اقتصادی( )کارآفرینان
زندگی میتوانگفت لذا و فرهنگی( و سیاسی اجتماعی،

کارآفرینانه،زندگیایاستکهفردحازمدراسالمدارد.

د ر زند گی کارآفرینانه، افراد  
منتظر نمیمانند  که اید ه طالیی به 
ذهنشان خطور کند  و بعد  کار را 

شروع کنند ، بلکه کار را با اید ه اي 
نسبتا کوچک که تنها بتواند  آنها را 
د ر آغاز کار از خطر محفوظ د ارد  
شروع می کنند  تا بتوانند  آن را به 

تد ریج بزرگ و بزرگتر و کامل و 
کاملتر کنند 
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وقتیصحبتازکارآفرینیمیشود،بدونشکنظرات
این با غیرمستقیم حتی و مستقیم صورت به که افرادی

موضوعدرگیرهستند،مفیدفایدهاست.
کارآفرینی دانشکده نام به جدیدی دانشکده تاسیس
دردانشگاهبزرگتهرانووروددانشجویانجدیدکهدر
عرصه در را جدیدی فضای شدهاند پذیرفته رشته این
حاال که بهطوری است. کرده ایجاد کشور در کارآفرینی
بحثبرسراینموضوعبهصورتعلمیوتخصصیتر
ازقبلدنبالمیشود.چشماندازیکهایندانشکدهبرای
تاثیربسزاییدرترویج خودوجامعهترسیمکردهاست،
که چشماندازی داشت؛ خواهد آن فرهنگ و کارآفرینی
بخشعمدهايازآنراتامینوتربیتنیروهایمتخصص

جامعهدرزمینهکارآفرینیشکلمیدهد.
آنچهمیخوانیدگفتگوباسیدمصطفیرضوی،رئیس
دانشکدهکارآفرینی،دانشگاهیکهتنهاچندماهازتولدآن

میگذرد،است.

د انشکد ه  تاسیس  از  اصلی  انگیزه  د کتر!  آقای 
کارآفرینی چه بود ؟

دانشکدهکارآفرینیبهمنظورتامیننیروهایمتخصص
دیگر عبارت به شد. تاسیس کارآفرینی زمینه در جامعه
توسعهکارآفرینیدانشگاهیبهآموزشکارآفرینینیازدارد
ویکیازاهدافایندانشکدهتربیتمربیکارآفرینیبرای
دانشگاههاست.حدودسهسالقبلبرایپاسخگوییبهاین
نیازگروهیبهناممدیریتکارآفرینیدردانشکدهمدیریت
دانشگاهتهرانتشکیلشدکهاخیرادانشجویانکارشناسی
ارشدازاینگروهفارغالتحصیلشدند.گروهمذکوردرسه
رشتهکارآفرینیباگرایشکسبوکارجدید،کارآفرینی

سازمانیوکارآفرینیبخشعمومیدانشجوپذیرفت.
ضرورتتوسعهکارآفرینیدرجامعهباپیشنهادوزارت
کارواموراجتماعیوتقبلهزینههایالزم،ایندانشکده
ایندانشکدهیک تاسیسشد.آموزشهایکارآفرینیدر
تفاوتاساسیباسایرآموزشهایدانشکدهمدیریتدارد
بهطوریکهدانشجویاندرایندانشکدهچگونگیتوسعه
کسبوکاررایادگرفتهوتجربهمیکنندوازطریقارتباط
باکارآفرینانوصاحبانصنایعسعیمیشودکهبامسائل

توسعهکسبوکارعینیمواجهشوند.

اهد اف  چه  کارآفرینی  د انشکد ه 
کالنی را د نبال می کند ؟

مربی کادر و علمی هیئت تربیت 
دانشگاهها در تدریس برای کارآفرینی
تربیت کشور، آموزشگاههای و
کارآفرینی کارشناسان و سیاستگذاران
موردنیازدولتوبخشعمومی،ایجاد
به کشور در کارآفرین دانشگاه الگوی
دانشگاهها فعالیتهای انطباق منظور
دورههای برگزاری جامعه، نیازهای با
رسمیآموزشیکارآفرینیباماهیتبین
اقتصادی رشتهايدربخشهایمختلف
اجتماعیکشور،انجامتحقیقاتبنیادی،
کاربردیوتوسعهايدرزمینهکارآفرینی،
به کارآفرینی تخصصی مشاوره ارائه
برگزاری بالفعل، و بالقوه کارآفرینان
کارگاههای و سمینارها همایشها،
فرهنگ ترویج منظور به آموزشی
انتشار و تولید و کشور در کارآفرینی
اصلی اهداف از کارآفرینی بومی دانش

پایدار توسعه به کمک همچنین ما است. دانشکده این
نهادینهسازی کشور، مصوب انداز چشم به دستیابی و
مشارکتهایمردمیدرتوسعهوپیشرفتاقتصادیکشور
ازطریقانجاممطالعاتشناساییوبهبودمحیطکسبو
کاردربخشهایاقتصادیواجتماعیوبرنامهریزیتوسعه
فرهنگ نهادینهسازی استانها، و بخشها در کارآفرینی
کارآفرینیدرکشور،شناساییوپرورشکارآفرینانبالقوه
جامعه، در کارآفرینی موفق الگوهای ترویج و کشور در
اقتصادی بخشهای در کارآفرینی فرصتهای تشخیص
اجتماعیوبرنامهریزیبرایبهرهبرداریازآنها،پژوهش،
سازمانی و دولتی کارآفرینی سازماندهی و برنامهریزی
برایارتقایعملکرددستگاههایدولتیونیزبرنامهریزی
را کارآفرینانه رویکرد با خصوصیسازی امکانسنجی و

دنبالمیکنیم.

استقبال د انشجویان از این د انشکد ه و رشته های آن 
چطور بود ه است؟

متفاوتی استقبال کارآفرینی رشتههای از دانشجویان
استقبال جدید کار و کسب رشته از مثال برای داشتند.
بیشتریصورتگرفت.بهایندلیلکهبهتوسعهکارآفرینی
دربخشخصوصیمربوطاست.درمجموعدانشجویان
وفارغالتحصیالنرشتههایکارآفرینینسبتبهرشتههای

دیگرمدیریتوضعیتبهتریدارند.

شما به عنوان رئیس د انشکد ه کارآفرینی و کسی که 
به نوعی از نزد یک با این مقوله د رگیر است، تاثیر توجه 

به کارآفرینی د ر جامعه را چگونه می بینید ؟
دارد وجود کار بازار در که نیازهایی دلیل به ببینید،
واجرایاصل44قانوناساسی،بهتوسعهخصوصیسازی
کمکشدهودانشآموختههایمامیتواننددراینعرصه
نقشمهمیایفاکنند.کارآفرینیراقبلازاینکهیکرشته
دانشگاهیبدانیمبایدبهصورتیکآرماناجتماعیبهآن
نگاهکنیم.توسعهکارآفرینییعنیتوسعهخالقیت،ارزش
افزودهوتوسعهرفاهدرجامعهودرنتیجهبهافزایشرقابت
بر عالوه کارآفرینی رو این از میشود، منجر جامعه در
بایددرحوزهاجتماعیوحوزههایدیگر اقتصادی حوزه
تقویتشود.برایمثالدرحالحاضرکارآفرینیدرحوزه

دینیمطرحشدهوبرایبرگزاریهمایشدراینزمینهدر
حالرایزنیهستیم.

برنامه های د ر د ست اجرای د انشکده چیست؟
نقش که است دانشکدهاي تنها کارآفرینی دانشکده
رئیسجمهوری پیام در که وهمانطور میکند ایفا ملی

حرکتهای از بسیاری در شده، ذکر نیز
از است. کرده ایجاد خوبی نقش ملی
مراسم برگزاری دانشکده این فعالیتهای
کارآفرین کتاب انتخاب برتر، کارآفرین
همچنین و برتر کارآفرین پژوهش و برتر
جشنواره سومین علمی کمیته تشکیل
کارآفرینبرترامیرکبیربودهاست.درحال
عقد حال در کارآفرینی حوزه در حاضر
و فناوری اطالعات، وزارت با قرارداد
سازمان کوچک، صنایع سازمان ارتباطات،

ملیجوانانووزارتتعاونهستیمکهمیتوانندحوزهاي
مناسببرایفعالیتهایکارآفرینیایجادکردهتااثرگذاری
و کارآفرینی رشته توسعه همچنین باشیم. داشته ملی
سالمتطرحیاستکهدروزارتبهداشتودرمانبه
بارشتههایجدیدهم رابطه در پرداختهخواهدشد. آن
با کارآفرینی فناوری، گرایش با کارآفرینی که گفت باید
کارشناسی گرایشگردشگری،رشتههایجدیددرمقطع
با کارآفرینی کشاورزی، خدمات گرایش با کارآفرینی و
بینالملل، باگرایش فناوریاطالعات،کارآفرینی گرایش
گرایش با کارآفرینی عالی، آموزش گرایش با کارآفرینی
توسعه،کارآفرینیباگرایشکسبوکارالکترونیکیارشد
کهدرحالراهاندازیمیباشددرمقطعکارشناسیارشدو
گرایشکسبوکارجدید،گرایشبخشعمومی،گرایش
سازمانی،گرایشآموزشعالیوگرایشتوسعهدرمقطع
به کمک دانشگاه کارآفرینی توسعه فرآیند است. دکترا
تجاریسازیاستوبهاینمنظوردانشکدهکارآفرینیبا
همکاریدانشکدههایمختلفازجملهدانشگاهتهراندر
صددتاسیسشرکتهایدانشگاهیاست.همچنینایجاد
آلمان آکادمیک تبادالت موسسه کمک با دکترا دورههای
برنامههای در گوتینگن و ماربورد دانشگاه و DAAD

اجراییایندانشکدهقراردارد.

مشکل  کارآفرینی  توسعه  د ر 
شد ید   روبرو  آن  با  که  عمد ه اي 

چیست؟
فعالیت شاخصهای دانشگاه در
علمی تولید و مقاله ارائه دانشجویان،
این دارد نظر در دانشکده این است.
رویهراازبینبردهوبهدانشجوبیاموزد
کوچک کار و کسب و بیزینس چطور
بدهد. توسعه را آن و کرده اندازی راه
دانشکدهکارآفرینیاولینواحدآموزش
تجربه و تجاری کار که است عالی
بیزینسراجزوتکالیفدانشجومیداند.
اینروندآموزشیدرحوزههایآموزش
چالش عمده از و نیست مقبول عالی
هاییاستکهباآنمواجههستیمیعنی
همبایددرچارچوبواستانداردآموزش
یک را دانشجو هم و کنیم عمل عالی
انساننوآور،توانمندوکارآفرینمنطبق
براصولآموزشیکارآفرینیبپرورانیم.

امور و کار وزارت کارآفرینی معاون
دیدهبانی سازمان آمار طبق گفت: اجتماعی
اسالمی جمهوری کارآفرینی)جم(، جهانی
میان در کارآفرینی زمینه در را 56 رتبه ایران

کشورهایجهانکسبکردهاست.
جوادفرشبافماهریانگفت:اینرتبهبندی
بادرنظرگرفتن70شاخصدر10بخشازجمله
نظاممالی،بازارکار،مهارتها،زیرساختها،
ساماندهیمیشود.ویگفت:کشورهلندرتبه
و سی رتبه مالزی و کارآفرینی توسعه نخست
خود به جهان کشورهای سایر میان در را دوم

اختصاصدادهاند.
گرفتن نظر در با ما کشور افزود: وی
از درجهاي به ملل سازمان شاخصهای
نظیر موارد از برخی در توسعهیافتگیرسیدهو
صنعتفوالدوبخشهایهستهايبهفنونخاصی
دستیافتهاستکهاگراینشرایطفراگیرشود
ایران تبعآنشکلگیرد، به نیز منبعث وعلوم

پایه که کشورهایی از یکی عنوان به میتواند
اصلیتوسعهراگذرانیده،مطرحشود.

معاونوزیرکارتصریحکرد:درکشورهای
درحالتوسعه40تا50درصداشتغالازطریق
که نکته این بیان با وی است. آفرینی کار
زمینههایکارآفرینیدرایرانبسیارزیاداست،
در درصدکارآفرینانکشور داشت:55 اظهار

گروهسنی25تا44سالقراردارند.
فرشبافخاطرنشانکرد:ازگامهایمهمی
کهوزارتکاردرخصوصگسترشکارآفرینی
متقاضیان به آموزش است، برداشته کشور در
تامین و کار موسسه داد: ادامه وی است.
مطابق را نفر هزار 15 حدود امسال اجتماعی

استاندارهایجهانیآموزشمیدهد.
در آموزشی نظام داشت: اظهار فرشباف
دبستان از کارآفرینی زمینه در آموزشی زمینه
این در درسی کتب محتوای و کند تغییر باید

راستابازنگریشود.

پروند ه ویژه کارآفرینی
گفتگو با رئیس د انشکد ه کارآفرینی د انشگاه تهران

نقش ملی یک د انشکد ه تازه متولد  شد ه

ایران د ر رد ه 56 کشورهای کارآفرین د نیاست
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مصاحبه با مهندس قانع بصیری 

پروند ه ویژه کارآفرینی

جزء قانعبصیری، مهندس با گفتگو
از پس که بود مصاحبه گزینههای اولین
عنوان به کارآفرینی موضوع شدن قطعی
پروندهویژهاینشماره،بهذهنمخطورکرد.
پیشازایندریکیازسمینارهایانجمن
باموضوعکارآفرینیباویآشناشدهبودم.
درآنجاسخنرانیبسیارخوبیداشت؛آنجا
کهبراینموضوعاصرارداشتکهاشتغال
نتیجهکارآفرینیاست،نهخودکارآفرینی.

تا »اطالعات های کتاب نویسنده وی
آگاهی«،»جهانانسانوانسانیجهانی«و
مترجمکتابهای»نگاهیبهتاریخمعاصر
اقتصادیجهان«و»نگاهیبهتاریختحلیلی

صنعتدرایران«است.
قانعبصیری محسن مهندس با گفتگو
دریکروزسردزمستانیودرخانهاش،

جذابیتهایخاصخودشراداشت. 

از  تعریفی  ابتدا  در  مهندس،  آقای 
کارآفرینی داشته باشیم.

التین کلمه معادل کارآفرینی
این با برخورد در اما است. آنتروپرونور
به یکی مواجهیم؛ مفهوم دو با کلمه،
مفهومایجادکارودومبهمفهومایجادکار
است. جدید رویداد بهتر بیان به یا جدید
مربوط دوم مفهوم به اصل در کارآفرینی
صورت به نباید کارآفرین یعنی میشود.
مستقیمایجادکارکند،بلکهاوباخلقیک
میگشاید. را تازه درچهای جدید، رویداد
بااینحالاگراینمفهومرامدنظرقرار
دهیم،شایدکارآفرینانزیادیپیدانشوند.

در  میتوان  که  مثالی  برجستهترین 

مورد کارآفرینی زد چیست؟ 
یک »فورد« مثال برای
بود، واقعی معنای به کارآفرین
نام به را جدیدی دریچه چراکه
کار در تولید اتوماسیونوخط
واشتغالگشود.بهعبارتدیگر
به زنجیرهکاررابهطورعملی
میدانجدیدیپیوندداد.اینگونه
نیستکههرکسسرمایهگذاری
کند، ایجاد اشتغال و کرده

کارآفریننامبگیرد.

با  کارآفرینی  ارتباط 
خصوص  به  مهندسی  مباحث 

مهندسی صنایع چیست؟
دهه از کارآفرینی به توجه
دوچندان ضرورت بعد به 80
تعریف میان این در کرده. پیدا
مهندسی دیدگاه از کارآفرینی
نمی چندانی تفاوت صنایع
با را آن مفهوم بلکه کند،
مسائلاقتصادیمرتبطمیسازد.ازدیدگاه
است کسی کارآفرین صنایع مهندسی
آن و کند کارایجاد در جدیدی مفهوم که
در زند. پیوند اقتصادی رویداد یک به را
اینتعریفاهمیتآفرینشوخالقیتدر
کاروعرصهاقتصادیازاهمیتدوچندانی
برخورداراست.مانندهمانکاریکهفورد

انجامداد.

ویژگی های یک کارآفرین چیست؟
ازدومنظر ویژگیهاییککارآفرین
و تکنیکی دید از اول است. بررسی قابل
مهندسیودومازدیدمهندسیاقتصادیکه
افزوده بهارزش تبدیلفرآیند منظورازآن

است.
کارآفرینیازنظرخصوصیتخالقیت،
نیازبهفضایخالقیتدارد.اینفضاباید
ایجادشودوایجادآندرگرویکمحیط
رشد محیطی در کارآفرین است. رقابتی
داشته توانا اقتصادی سیستم که میکند
را اقتصادی منابع خود توانایی با و باشد
بهسمتکارآفرینیگرایشدهد.کارآفرین
نیازبهحمایتدارد،بدینمعناکهبایدبستر

حرکتاومهیاشود.

کارآفرینی  عمده  نظر شما مشکل  به 
در کشور ما از کجا نشات میگیرد؟

ساختار نوع دو ما کلی طور به
طبیعی شکل داریم؛ اقتصادی سیاسی-
این طبیعی شکل در واژگونه. شکل و
ساختار،قدرتدردستسیستماقتصادی
استوبینسیاستواقتصادمبادلهامنیت

ومالیاتصورتمیگیرد.بهعبارتدیگر
قدرتازنهادهایاقتصادیزاییدهمیشود.
سیاسی- ساختار واژگون شکل در اما
اقتصادی،دولتسرمایهداروقدرتمندتراز
اقتصادکشورمحسوبمیشود.بههمین
آمریکا، مثل کشورهایی به که است دلیل
آلماندولتهایفقیرودرمقابل ایتالیاو
ثروتمند دولت ایران، مانند کشورهایی به
ساختار دارای ما کشور میشود. اطالق
از دولت ایران، در چراکه است، واژگونه
طریقدریافتمالیات،جذبپولنمیکند،
ثروتمند نفت فروش طریق از بلکه
درآمدهای از نفت درآمد چون میشود،
به بیشتراست.درساختارواژگونه، دیگر
و نمیشود داده اهمیت اقتصادی بخش
وجود بخش این مانور برای کافی فضای
در است. کارآفرینی ضرر به این و ندارد
آید، نمی وجود به کارآفرینی شرایط این
در و است انحصار صاحب دولت چون
مناسبی رابطه نمیتوان انحصاری فضای

بینکارآفرینیوثروتایجادکرد.

ارتباط  به ضعف  چقدر  موضوع  این 
فعالیتهای پژوهشی و کارآفرینی بستگی 

دارد؟
عرض خدمتتان را مثالی باره این در
بانکها کشورها، از بسیاری در میکنم.
میپردازند. را داخلی دانش تولید هزینه
یک به سازمانی یا گروه وقتی یعنی
مییابند، دست جدید تکنولوژی و دانش
بانکهاهزینهایندستیابیوفعالیتهای
در متاسفانه ولی میپردازند. را پزوهشی

نیست.درداخلکشور، بدینشکل ایران
بانکهاهزینهتولیددانشداخلیراقبول
نمیکنندوحتمابایددانشجدیدازخارج
ما مالی نهادهای تایید مورد تا شود وارد
قرارگیرد.اینموضوعسدبزرگیدرمقابل
توسعهنظامکارآفرینیاستوبهنهادهای

پژوهشیمالطمهشدیدیواردمیکند.باید
داخلی واحدهای که بقبوالنیم بانکها به
هممیتواننددانشفنیتولیدکنند،چنانکه
نیروی اثباترسیدهاست. به اینموضوع
کارآفرین،آنجاییبهوجودمیآیدکهدانش
اینصورت غیر بیفتد،در بهحرکت فنی

هیچگاهکارآفرینیبهوجودنمیآید.

نظام  وضعیت  مجموع  در  شما 
کارآفرینی در ایران را چگونه می بینید؟

ساختار به توجه با و مجموع در
کشور، اقتصادی سیاسی- سیستم واژگونه
بهایننتیجهمیرسیمکهشرایطفعلیدر
کشوربرایکارآفرینیمناسبنیست.برای
میان ارتباط باید شرایط این آمادهسازی
برقرار مالیات از حاصل ثروت و دولت

شود.

عمومی  اذهان  در  چرا  شما  نظر  به 
معنای  به  اشتغال  و  کارآفرینی  واژههای 
که  حالی  در  روند،  می  کار  به  یکدیگر 

طبق تعریف کارآفرینی، اینگونه نیست؟
که افتاده جا تفکر این متاسفانه
کارآفرینییعنیواحدتولیدی،درصورتی
ایجاد کارآفرینی که نیست تولید فقط که
میکند.دردنیاتنها�0درصدازکارآفرینان
دربخشتولیدیفعالیتمیکنندونزدیک
به80درصددربخشهایدیگرازجمله
بخشهایخدماتیفعالند.درکشورمااز
آنجهتکهتنهانیمیازاقتصادفعالاست،
مردم،کارآفرینیرادرگروبخشتولیدی
داریم؛یک اقتصاددوبخش میدانند.در
بخششاملبنگاههاییاستکه
تولید ثروت و افزوده ارزش
شامل دیگر بخش و کنند می
جذب که است سازمانهایی
ثروتمیکنند؛بهعبارتدیگر
میشود. خرج آنجا در پول
همان دوبخش این ارتباط
تولیدی بنگاههای بین ارتباط
که است خدماتی نهادهای و
شود می تولید ثروت اولی در
هم باید ما خرج. دومی در و
توجه درآوردن پول اقتصاد به
اقتصاد به هم و باشیم داشته
کشور در ما کردن. خرج پول
بایدبسترمناسبیرابرایخرج
ثروتمهیاکنیمتااینپولدر
خارجازکشورصرفنشود.کارآفرینیتنها
باید بلکه ندارد، وجود تولیدی بخش در
نهادهای مانند ثروت هزینه بخشهای در
بهوجود را کارآفرینی بستر نیز خدماتی

آوریم.
در  کارآفرینی  جهانی  های  نمونه 

کارآفرینی  نیاز به فضای خالقیت 
دارد. این فضا باید ایجاد شود 
و ایجاد آن در گرو یک محیط 

رقابتی است. کارآفرین در 
محیطی رشد میکند که سیستم 
اقتصادی توانا داشته باشد و با 

توانایی خود منابع اقتصادی را به 
سمت کارآفرینی گرایش دهد



11سال نهم ● شماره 58 و 59● اسفند  1386

پروند ه ویژه کارآفرینی

واحدهای خرج ثروت چیست؟
فعال باید زمینهها تمام در کارآفرینی
وجود تولیدی کارآفرینی باید هم شود.
خدماتی. کارآفرینی هم و باشد داشته
نمیشودکهیکیباشدودیگرینه!ایجادو
جذبثروتبایدتواماصورتگیرد.برای
مثالصنعتتوریسم،بخشبسیارمناسبی
برایجذبثروتاست.یادرمثالیدیگر؛
دیزنی«درساختشهرک »والد کاریکه
»دیزنیلند«انجامداد،روشیبرایصرف
ثروتبود.عملاونقطهمقابلکار»فورد«
بودکهفضاییرابرایتولیدثروتبهوجود
آورد.هردویآنهاکارآفرینبودند.یکیدر
زمینهتولیدثروتودیگریدرخرجآن.

نمونههای ایرانی چطور؟ آیا در ایران 
واقعی  معنای  به  کارآفرینی  امروز  به  تا 

وجود داشته؟
گفت باید کارآفرینی دقیق تعریف با
انگشتان تعداد از کمتر شاید ایران در که
این با دارد. وجود کارآفرین دست دو
با ارجمند مهندس مانند کسانی حال
آزمایش آقای نیز و ارج کارخانه تاسیس
موفقی شروع »آزمایش« کارخانه ایجاد با
درکارآفرینیداشتند،ولیبهمرورزمانبه
ازمسیراصلی سمتکپیبرداریرفتندو
عرصه وارد دورهای در آنها شدند. دور
نفت، به متکی اقتصاد دلیل به که شدند
تبدیل انحصاری فضای به رقابتی فضای

شد.

در  گفته شد،  آنچه  به  توجه  با  حال 
ایران باید چه اقداماتی را برای بهبود نظام 

کارآفرینی انجام داد؟
اقتصادی واژگون نظام باید ایران در
اصالحشودکهالبتهاینامر،فعالیتزیادی
رامیطلبد.چرابایددرایرانارزشیک
در خانه یک ارزش از متوسط کارخانه
این که درحالی باشد؟ تر پایین شمیران
کارخانهمیتواندارزشافزودهایجادکند!

اینمعضلبزرگیاست.
پسازآنبایدبخشهایخدماتیدر
کارهایی از دیگر یکی شوند. فعال کشور
روی ارزشگذاری گیرد، انجام باید که
پژوهشی کارهای است. پژوهشی کارهای
امکانات ایجاد آنها برای و حمایت باید
و تغییر در دیگر اساسی نکته شود.
اصالح پذیرد، صورت باید که تحوالتی
حال آموزشی نظام است. آموزشی نظام
نمیکند. کمکی کارآفرینی نظام به حاضر
باشد گونهای به باید ما آموزشی سیستم
کهروشیبرایاندیشیدندرموردکارهای

پژوهشییاددهد.

در  فاکتور  مهمترین  بخواهید  اگر 
توسعه کارآفرینی را نام ببرید، چه نکتهای 

است؟
کارآفرینی تعریف در حساس نکته
همانگشودندریچهجدیددرزمینهاشتغال
است.حتمابایدایدهاینودرعرصهتولید

وخدماتدرکارباشدتاکارآفرینیکند.
کارخانه پنجاه کارخانه، ایجادیک از باید
جدیدووابستهبهآنبهوجودآیند،نهاینکه
فکرکنیمباایجادیککارخانه،کارآفرینی
کردیم.فضایرقابتیرابایدایجادوتقویت

کنیم.

بسیاری از کارشناسان »تحریم« را 
توسعه  بازدارنده  اساسی  عاملهای  از 
کارآفرینی در ایران عنوان میکنند. نظر 

شما در این باره چیست؟
بدی چیز خود، نفس در تحریم
نیست؛بهشرطیکهبسترحرکتوتوسعه
بهفراهمشود،نهاینکهبهجایتوسعه
وجود به قاچاق کاالی داخلی، تولید
اگر بینالمللی، سطح در تحریم آید.
بازار برای را داخلی اقتصادی نهادهای
باشد. مفید تواند می کند، فعال بزرگ
کههمه باشیم داشته توجه این به باید
کشورهابهتمامیتکنولوژیهادسترسی
ندارندویاکاالییراباکیفیتیپایینتراز
کشورهایدیگرتولیدوعرضهمیکنند.
اینموضوعمیتواندبهتوسعهاقتصادی

کند. شایانی کمک داخلی کارآفرینی و
دراقتصادمثالیاستکهمیگوید»توت
کاشت، توان می هم درصحرا را فرنگی
ولیباچهقیمتی؟«.برایمثالکشورروسیه
باوجودتکنولوژیپیشرفتهدرزمینههواو
فضا،ولیازداشتنتکنولوژینسبتاساده
دستگاههای یا و بود. محروم کفش تولید
تراش بهدستگاههای نسبت تراشروسی
بود سنگینتر بزرگتر دیگر کشورهای
و موارد این تمام است. پایینی کیفیت و
روسیه دولت سوی از که هایی حل راه
اقتصادی و سیاسی روابط بر شد، اعمال
نهایت در و بود تاثیرگذار آنها بینالملل
نظامکارآفرینیآنهارامتاثرازخودمیکرد.

یکنظامکارآفرینیموفقازچنینیشرایطی
میبایستبهنفعخودشوبهنفعجامعه
استفادهکند.اقتصاد،نیازبهتحرکهمگن
دارد.اگراینتحرکهمگنصورتنگیرد
بحرانایجادمیشود.درجامعهایکهتحریم
وجوددارد،اینکهچگونهباتحریمبرخورد
کنیموبستررافراهمکنیممهماست.باید

درنظرداشتهباشیمکهاقتصادخودشرا
اگر ارزشدالر میکند. متعادل باشرایط
باالبرودمشکلایجادمیکند،اگرپایینهم
در موضوع این میشود. مشکلساز بیاید
هردوحالترویافزایشبهرهوریکمی
وکیفیکاری،نوآوریوقیمتتمامشده

بهشدتتاثیرمیگذارد.

ممکن است در این باره مثالی بزنید؟
متعادلی بهرهوری افت اگر مثال برای
داشتهباشیم،همهچیزبهافزایشکاربستگی
پیدامیکند.افزایشکاریعنیعرضهبیشتر
وافزایشمزد.بنابراینتقاضایبیشترینیز
صورتمیگیرد.اگربهرهوریکاهشیابد،

نسبتعرضهوتقاضا،1به8است.راهحل
آناستکهبهرهوریراباالببریم.حالاگر
میرود باال قیمتها شود، چاپ اسکناس
ولیرابطه1به8سرجایشباقیمیماند.
اگرکاالازخارجواردشود،عاملتولیدی

ورشکستهمیشود.

مهندسی صنایع در کدام بخش از 
روند نظام کارآفرینی موثرتر است؟

از بخشی در صنایع مهندسی
بخشی در بهویژه کارآفرینی عنصر
کهثروتزاییمیشودموثراست.این
کارآفرینی پروسه از درقسمتی رشته
ارزش ایجاد باید که است تاثیرگذار
باید صنایع مهندسی شود. افزوده
کند. تزریق خالقانه و نو ایدههای
ساختارمهندسیصنعتیبایدبهسمت
ایجادفعالیتهایپژوهشیرود.هیچ
فعالیتهای اینکه جز نداریم راهی
پیوند صنعتی فعالیتهای با پژوهشی

زدهشود.

صنعت  و  دانشگاه  ارتباط  نقش 
در توسعه کارآفرینی چیست؟

بلکه نیست، اشتغال صنعت، وظیفه
کار باید دانشگاه در است. دانش تولید
انجامشود.الزمنیستکهحتما پژوهشی
روی برویم. آرمانی طرحهای دنبال به
دانشگاه اگر کنیم. کار ملموس طرحهای
بخواهددرتعاملباصنعتموفقباشدباید
طرحهایجدیدوکاربردیارائهدهد.باید
تولیدی فرآیندهای به را تولیدی مهندسی
پیوندبزنیم.داناییوثروتهردودرکنار
ثروت کنند. می تضمین را کارآفرینی هم

بدوندانایی،فسادایجادمیکند.

ما  اختیار  از فرصتی که در  با تشکر 
قرار دادید. 

مهندسی صنایع در بخشی از 
عنصر کارآفرینی به ویژه در 

بخشی که ثروت زایی می شود 
موثر است. این رشته در قسمتی 
از پروسه کارآفرینی تاثیر گذار 

است که باید ایجاد ارزش 
افزوده شود
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بامشارکت دیدهبانجهانيکارآفرینيدرسال1997
کشورهايآمریکا،بریتانیا،فنالندوایرلند،دانشگاهبابسون
دربوستونآمریکاودانشگاهبازرگانيوکسبوکارلندن
وباحمایتوهمکاريهمهجانبهبنیادکارآفرینيکافمن

آغازبهکارکرد.
دیدهبانجهانيکارآفریني،یکسازمانجهانيمرکب
– پژوهشياستکههدفاصليآن ازگروههايعلمي
ارزیابيوارائهدادههايپژوهشيمعتبردرسطحبینالمللي
کلي طور به است. کارآفرینانه فعالیتهاي درخصوص
اهدافبرنامهپژوهشيدیدهبانجهانيکارآفرینيعبارتنداز:
سنجشوارزیابيسطحفعالیتکارآفرینانهمیانکشورهاي

مشارکتکننده،کشفرابطهنظامندمیانکارآفرینيورشد
اقتصاديملي،شناسایيعوامليکهمنجربهسطوحباالتري
ازکارآفرینيميگردندوشناسایيعواملموثردرارتقاي

سطحمليفعالیتکارآفرینانه.
ازطرفدیگراینسازمانجهانيدرزمینهموضوعات
اجتماعي، کارآفریني سرمایه، به دسترسي مانند متفاوتي
گزارشهاي زنان، کارآفریني و فناوري منطقهاي، توسعه
کارشناسان آنها مخاطب که ميکند تدوین را جداگانهاي
جامعه همچون بینالمللي سازمانهاي و دولتها ارشد،
اروپا،داووس،سازمانتجارتجهانيوسازمانمللمتحد

ميباشد.
دراولینگزارشساالنهدیدهبانجهانيکارآفرینيکه
درسال1999منتشرشد،کشورهايآمریکا،بریتانیا،ایرلند،
کانادا،دانمارک،اکوادور،فنالند،فرانسه،آلمان،ژاپن،ایتالیا،
تعداد داشتند. همکاري و عضویت پرتغال و پرو اردن،
کشورهايعضودرسال�000و�001بهترتیببه�1
افزایشیافتوکشورهائيمانندمجارستان، و�9کشور
مکزیک،هلند،زالندنو،پرتغال،آفریقايجنوبي،روسیه،
لهستان،یونان،اوگانداوونزوئالنیزبهجمعاعضاياین

سازمانجهانيپیوستند.
درسال�006تعداداعضايدیدهبانجهانيکارآفریني
پیوستن با به�4کشوررسیدوسرانجامدرسال�007،
هنگکنگ،بوسني،کره،باربادوسوایرانتعدادکشورهاي

عضوبه47کشوررسید.
پسازعضویتکشورمان)بانمایندگيدانشگاهتهران(
آقایاندکتر دردیدهبانجهانيکارآفرینيدرسال1386،
عباسبازرگان)استاددانشگاهتهران(،دکتررضوي)رئیس
دانشکدهکارآفرینيدانشگاهتهران(،دکترزالي)مدیرپروژه
دانشگاه )استاد فقیه نظامالدین دکتر ایران(، در GEM
شیراز،دکترکارولوکس)استاددانشگاهتهران(،دکترعلي
موسويموحدي)معاونپژوهشيواستاددانشگاهتهران(،

ودکتریدالهي)استادیاردانشکدهکارآفرینيدانشگاهتهران(
ودکتراسداهللکردنائیچ)استادیاردانشگاهتربیتمدرس(
ایرانيدیدهبانجهانيکارآفرینيبرگزیده بهعنوانهیأت
جهاني دیدهبان در کشورها عضویت الزامات از شدند.
دیدهبان اجالس در فعال مشارکت و حضور کارآفریني
جهانيکارآفرینيدراولینسالعضویتاستودرغیر
اینصورتعضویتکشورمتقاضيبهمدتیکسالبه

تعویقميافتد.
گزارش اجمالي تیم GEM ایران 

در کارآفریني جهاني دیدهبان ساالنه اجالس امسال
بوستون شهر در )Babson Colloge( بابسون کالج
است، آمریکا دانشگاهي معتر مراکز از یکي که آمریکا
برگزارشدکهدرآنپرچمکشورماندرابتدايپرچمهاي

کشورهايعضوقرارداشت.
روز اول 

به صرفًا ماه(، دي �7 )پنجشنبه اجالس روز اولین
اعضايجدیدکهدرسال�007میالدي)86-1385(به
اختصاص درآمدهاند، کارآفریني دیدهبانجهاني عضویت
داشتوتحتعنوانمعارفهوآموزشاعضايگروههاي
جدید،بهتوضیحوتشریحپرسشنامههاوابزارجمعآوري
آمارودادههاوسنجشوارزیابيفعالیتهايکارآفرینانه

پرداختهشد.
روز د وم 

صبحروزدوماجالس)جمعه�8ديماه(باحضور
به عمدتًا عمومي، اجالس در عضو کشورهاي کلیه
سخنرانيهايافتتاحیهاجالساختصاصداشت.ابتداخانم
بهشرکتکنندگاندر بابسون کالج معاون پرفسورگرین،
را جدید اعضاي مقدم و گفت آمد خوش اجالس این
)جدید( رئیس شلسینرگر، پرفسور سپس داشت. گرامي
»کارآفریني، عنوان تحت را خود سخنراني بابسون کالج
فرد،جامعهودولت«ارائهنمودهومطالبمسبوطيعنوان
کردهوسیاستخودبرايحمایتکاملازدیدهبانجهاني
را دانشگاهي پژوهشهاي در آن اهمیت و کارآفریني
تشریحکردند.آنگاهپرفسورمایکلهيازدانشکدهکسب
لندنوازچهرههايسرشناسرشتهکارآفریني،به وکار
بهحضارخوش کارآفریني بانجهاني دیده از نمایندگي
آمدگفتهومقدماعضايجدیدراگراميداشتهوبهایراد
سخنرانيپرداختند.سپسدکترنیلزبوسیماازکشورهلند،
پرفسورکنتجونزازدرکالجبابسونودکترجاناتانلوي
برجسته اساتید از که اسکاتلند استراتکالید دانشگاه از
دررشتهکارآفرینيهستند،بهترتیبهریکازبخشهاي
گزارشساالنههستند)�007(دیدهبانجهانيکارآفرینيرا

ارائهکردوبهپرسشهايحضارپاسخدادند.
معرفي، براي جلسه این پایان در که فرصتي در
دانشکده وجود مورد در آمد فراهم نظر تبادل و آشنایي
کارآفرینيدردانشگاهتهرانوفعالیتهايآنتوضیحداده
شدکهبسیارموردتوجهقراررگرفت.راهاندازيدانشکده
جالب شرکتکنندگان براي تهران دانشگاه در کارآفریني
توجهبودوآنراتبریکگفتند.درهمینجلسهبروشور
انگلیسيمعرفيدانشگدهکارآفرینيدانشگاهتهراندربین
شرکتکنندگانتوزیعگردیدکهباعالقهمورداستقبالو

مطالعهآنانقرارگرفت.
همچنیندراینجلسه،انتشارمجلهعلمي– پژوهشي
انگلیسي زبان به کارآفریني جهاني دیدهبان بینالمللي و
برايانتشارپژوهشهايمربوطتوسطدانشگاهتهرانوبا
هیأتتحریریهمشترکدانشگاهتهرانواساستیدسرشناس

دردیدهبانجهانيکارآفرینيپیشنهادگردیدکهموردتوجه
قرارگرفت.

بزرگداشت به روز همان بعدازظهر جلسه ابتدای
دهمینسالتأسیسدیدهبانجهانيکارآفرینياختصاص
یافتوسپسپرسشنامههايموجودوپیشنهادهاوتغییرات
برايسال�008درطيدوجلسه احتمالي واصالحات

متواليموردبحثوبررسيوتبادلنظرقرارگرفت.
روز سوم 

موضوعهاي ماه(، دي )شنبه�9 روزسوم درجلسه
خاصپژوهشيGEMموردبحثوبررسيقرارگرفتو
شرکتکنندگانهریکميتوانستنددریکيازکارگرورهها
کنند. شرکت ميگردید، برگزار همزمان صورت به که
نمایندگيدانشگاهتهراندردوگروه،یکگروهمربوطبه
بهمقولهکارآفریني مباحثنوآوريوگروهدیگرمربوط
زنانشرکتکردهودربحثوتبادلنظرهامشارکتفعال

داشتند.
سپسبرايانتخابعضوهیأتمدیره،مطالبيتوسط
نامزدهاارائهوبعدازآنرأيگیريبرايانتخابایناعضاء
بهعملآمد.همچنینالزمبهذکراستکهکشورهایيکه
نامزد نميتوانند اول درسال اجالسميشوند این عضو
بعد سالهاي در ولي باشند مدیره هیأت در عضویت
نامزديوعضویتدرهیأتمدیرهکاماًلامکانپذیراست
ودانشکدهکارآفرینيدانشگاهتهرانميتوانددراینمهم

موفقباشد.
درجلساتبعديمسایلمربوطبهپژوهشهايعلمي
دردیدهبانجهانيکارآفرینيوانتشارنتایجتحقیقاتمطرح
گردیدکهمجدداًموضوعانتشارمجلهعلمي– پژوهشيو
بینالملليدیدهبانجهانيکارآفرینيبهزبانانگلیسيتوسط
دانشگاهتهرانباهیأتتحریریهمشترکدانشگاهتهرانو
یادآوري کارآفریني جهاني دیدهبان در سرشناس اساتید
شد.همچنیندراینجلسهچگونگيومیزانحمایتاز
تیمGEMدرهرکشوربهپرسشگذاشتهشدکهحمایت
وتأمینماليدانشگاهتهرانواهتماممسئولینمحترمونیز
حمایتمؤثروزارتمحترمکارواموراجتماعيمطرحو

دراینبارهتوضیحاتالزمارائهشد.
روز چهارم 

روزچهارم)یکشنبه30ديماه(،تنهابهتیمهايجدید
مانندایراناختصاصداشتوبهپرسشوپاسخدرارتباط
باپرسشنامهها،پرسشگري،تکمیلپرسشنامهها،روشهاي

کارونیزمسایلمطروحهدراجالسگذشت.
iran-GEMحسبنظراعضايتیمراهبردي

نامهي تفاهم انعقاد موضوع کارآفریني، دانشکده
بیندانشکده – آموزشيوپژوهشي همکاريهايعلمي
کارآفرینيدانشگاهتهرانوکالجبابسون)کهازمراکزبسیار
مهموشناختهشدهرشتهکارآفرینيدرجهاناست(مورد

پیگیريقرارگرفت.
دانشگاه و هاروارد دانشگاه به مراجعه با همچنین
ام.آي.تي،چندینجلدکتابتخصصيدررشتهکارآفریني
از تخصصي کتابهاي نیز و دانشگاهها این انتشارات از
دانشکده کتابخانه براي بابسون کالج اساتید انتشارات
علمي مجالت گردید. تهیه تهران دانشگاه کارآفریني
توزیع اجالس این در که مکتوباتي کلیه و – تخصصي
Iran –GEM بهدفتر نیزجمعآوريومجموعًا میشد

دانشکدهکارآفرینيدانشگاهتهرانتحویلدادهشد.

)GEM( د ید هبان جهاني کارآفریني
گزارشي از اجالس ساالنه د ید ه بان جهاني کارآفریني )27 تا 30 د یماه 1386(
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در
دا نا کا
 د و حد
زن هزار ۸21
مشغول کارآفرین
زنان مجموع در هستند. فعالیت
هرسال1۸میلیارددالربهاقتصاداینکشورسودمیرسانند.
ازسال1۹76تاکنونمتوسطنرخرشدتعدادزنان همچنین
اینرقمدر بودهدرحالیکه خوداشتغالساالنه۳/5درصد

موردمردان2/2درصداست.
امکان آنها شده باعث زنان تحصیالت سطح افزایش 
حاضر درحال کنند. پیدا را تخصصصی کارهای به اشتغال
حرفههایی بهسمت کانادا در دانشگاهی تحصیالت با زنان
نظیرعلوم،تجارتوامورمالی،مشاورهمدیریت،حسابداری
وتبلیغاتگرایشپیداکردهاند.طییکدههگذشتهشرایط
اقتصادیکاناداتغییراتزیادیداشتهاست.یکیازمهمترین
این اقتصاد در زنان حضور رشد دگرگونی، این جنبههای
کشور۳۳میلیوننفریاست.زنانکاناداییبااعتمادبهنفس
خاصیکهپیداکردهانداکنون۳5درصدشرکتهاوکسب
یا تملک در را کشور این متوسط و کوچک کارهای و
مدیریتخوددارند.اینمیزانحضوردراقتصادوکارآفرینی
درهیچیکازکشورهایپیشرفتهجهانمشاهدهنمیشود.

درحالحاضر1۳7هزارشرکت پیش، طبقآمارسال
یاکسبوکارکوچکدرکانادادرمدیریتوتملکزنان
استوانتظارمیرودطییکدههآیندهاینتعداددوبرابر
شود.درکاناداحدود۸21هزارزنکارآفرینمشغولفعالیت
هستند.درمجموعزنانهرسال1۸میلیارددالربهاقتصاداین
کشورسودمیرسانند.همچنینازسال1۹76تاکنونمتوسط
بوده درصد ۳/5 ساالنه اشتغال خود زنان تعداد رشد نرخ
درحالیکهاینرقمدرموردمردان2/2درصداست.زنان
متوسط و درصدشرکتهایکوچک 45 مالکیت کارآفرین

کانادارادراختیاردارند.
خوداشتغالی احتمال میدهد نشان تحقیقات همچنین
زنانباافزایشسنآنهاباالمیرودودرسنین۳5تا45سال،
بیشتریناحتمالخوداشتغالیزنانوجوددارد.درکانادا5۸
افزایش با و هستند 54 تا ۳5 سنین در درصدخوداشتغالها
سناحتمالتأسیسکسبوکارباالمیرودوباالترینمیزان
واقعیت اما میشود، مشاهده ساله 55 زنان در کارآفرینی
کانادا در دیگرصنعتی، اکثرکشورهای شبیه که است این
کارمندان از پایینتر کارآفرین زنان درآمد متوسط طور به
زناست.همچنینزناننسبتبهمردانتمایلبیشتریدارند
پرریسکتر و درحوزههایکمرشدتر وکاری کهکسب
سالهای بین باشند. داشته را خدمات و خردهفروشی نظیر
درصد 27 از کانادا کارآفرین زنان تعداد 200۳ تا 1۹۹0
زناندر نشانمیدهد امر این و یافت افزایش به۳۳درصد
نرخ و باقیمیمانند بیشتردرکسبوکار مردان با مقایسه
ماندگاریآنهاخصوصاًدرمشاغلیکهدسترسیبهمنابعمالی
اینکشور ازآنجاکهدر بیشتراست. بانکیدشوارتراست
نرخرشدشرکتهایکوچکبسیارباالوبین100درصدتا
140درصداست،نقشزناندراقتصادکانادابسیاربزرگتر

خواهدشد.
خدمات خدمات، مدیریت بخشهای در بهویژه زنان

آموزشیوتخصصی،خدماتفنیوعلمیبسیارفعالهستند
وعمدتاًدرهمینحوزههابهایجادکسبوکارمیپردازند.
همچنیننیمیاززنانکارآفرینوخوداشتغالکاناداییدارای
مدرکدانشگاهییادورههایآموزشیپسازدیپلمهستند.
دو از بیش برای کار و کسب ایجاد با زنان حاضر درحال
میلیوننفرشغلایجادکردهاند.تحقیقاتنشانمیدهدتمایل
زنانتوسطکارفرماهاستبههمیندلیلطی25سالگذشته
اینکشورهستیم. در زنان شاهدرشدچشمگیرکارآفرینی
تعدادزنانکارآفریندرکانادا20۸ تا2001 ازسال1۸۹1
مربوط رقم مدت همین در که درحالی کرد، رشد درصد
در کار به کانادایی زنان تمایل است. درصد ۳۸ مردان به
زمینههایجدیدوغیرسنتیبسیارباالست.برایمثالدرسال
2005زنان50درصدمالکیت۳1درصدشرکتهایفعالدر
حوزهتکنولوژیپیشرفتهو۳1درصدشرکتهایتولیدیرا

دراختیارداشتند.

● تسهیل مشارکت اقتصاد ی زنان 
باتوجهبهنقشروبهرشدزناندراقتصادکانادانخست
وزیراینکشوردرسال200۳فرمانتأسیسگروهیویژهرا

برایتسهیلکارآفرینیزنانصادرکرد.
و توسعه سازمان و پول بینالمللی صندوق گزارش در
زنان آنها در اقتصادهاییکه است آمده اقتصادی همکاری
باالتر زندگی استانداردهای و رفاه دارند، باالتری نقش
تأسیس دهد، انجام باید دولت که اقداماتی از یکی است.
مرکزتجاریزناندرسرتاسرکاناداستکهمیتواندتمامی
قرار اختیارزنانشاغلوکارآفرین رادر خدماتضروری
دهد.درواکنشبهگزارشگروهویژه،نخستوزیرکانادا
وعدهدادهدرتمامایالتهایاینکشورمراکزکمکمالیو
خدماتیبرایزنانکارآفرینتأسیسکند.همچنینهرسال
استعدادهای شناسایی هدف با زنان اقتصادی ملی اجالس

کارآفرینیدربینزنانبرگزارمیشود.
اقتصادیزنان،صادراتکاالو ازاهداففعالیت یکی
خدماتاست.دولتکانادابرایتحققاینهدفقصددارد
درسفرهایتجاریبرایانعقادقراردادهایصادراتزنانرا

نیزشرکتدهد.

● نگاه د قیقتر
در زنان علیه که آن با
تبعیضهایی کانادا اقتصاد
تعداد رشد میشود، اعمال
کارمندانوکارآفرینهایزن
بسیارچشمگیر کشور این در
سال 15 طی است، بوده
گذشتهتعدادکارمندانزن۳0
درصدرشدکردهکهدوبرابر

نرخمربوطبهمردانکاناداییاست.
همچنیندراینمدتتعدادکسبوکارهاییکهزنان
مردان به مربوط تعداد از بیشتر درصد 60 انداختهاند راه
ازگرایش زنان انگیزه دقیقتر برایدرک رشدکردهاست.
کارهای و کسب ساخت به باید اشتغال و کارآفرینی به
اکثر کشور این در بیندازیم. عمیقتر نگاهی کانادایی زنان
شرکتهاوکسبوکارهاکوچکومتوسطهستندونکته
جالبتوجهاینکهآندستهازاینشرکتهاکهتوسطزنان
تأسیسشدهوادارهمیشوندعموماًیکنفرههستندوطی15

سالگذشتهرشدساالنهچهاردرصدداشتهاند.
علتاصلیاینامرگرایشزنانبهتکنولوژیهایجدید

وجداشدنازشکلهایسنتیاشتغالاست.

اتمامتحصیالت،گرایشاصلی، از بینمردان،پس در
این ندارند. کارآفرینی جنبه که است شغلهایی در اشتغال
پول و حقوق به کمتر نیاز علت به زنان که است درحالی
جامعه از قشر این است. بیشتر کارآفرینی سوی به گرایش
کاناداعموماًبهسرعتسرمایهوتجربهالزمبرایکارآفرینی
راپسازیکدورهکاربرایدیگریکسبمیکندوشخصاً

بهایجاددرآمدمیپردازد.
زنان سن متوسط کانادا جامعه در حاضر حال در
تعداد افزایشسندوجنس با اما کارآفرین41سالاست،
میشود. کارآفرین مردان از باالتر بسیار زن کارآفرینهای
همچنینسطحتحصیالتزنانکارآفریندراینکشورنسبت
تاکنون سال1۹۹0 از است. رفته باال بسیار پیش دهه دو به
مدرک دارای کارآفرین زنان تعداد بر درصد 10 سال هر
دانشگاهیافزودهشدهاستکهدوبرابرنرخمربوطبهمردان

است.


● حوزه های کارآفرینی زنان 
امکان آنها شده باعث زنان تحصیالت سطح افزایش
اشتغالبهکارهایتخصصیراپیداکنند.درحالحاضرزنان
نظیر حرفههایی سمت به کانادا در دانشگاهی تحصیالت با
و مالی،مشاورهٔ مدیریت،حسابداری امور و تجارت علوم،
تبلیغاتگرایشپیداکردهاند.همچنینشغلهایتخصصیدر
بوده زنان توجه نیزمورد بهداشتیودرمانی حوزهخدمات
این به زنان اشتغال کانادا، شدنجمعیت پیر علت به است.
شغلهابسیارضروریومفیدخواهدبود.یکیازسوءتفاهمها
دربارهکسبوکارهاییکهزنانایجادمیکنندایناستکه
تصورمیشوداینکسبوکارهامخصوصمشتریهایزن
است.واقعیتایناستکهتنها22درصدکسبوکارهایی
در همچنین دارند. زن مشتری آوردهاند وجود به زنان که
کانادا22درصدزنانکارآفریندراینکشوربهدنیانیامده
ومهاجرهستند.رقممربوطبهمردان25درصداست،امابه
تدریجایناختالفدرحالکمشدناستزیراطییکدهه
گذشتهمیزانکارآفرینیزنانمهاجر۳0درصدباالترازمردان
مهاجرساکندرکانادابودهاست.ازسویدیگرزنانمهاجر
باالتری تحصیالتی سطح از
نسبتبهمتوسطجمعیتکانادا
برخوردارند.زنانمهاجرپساز
چندسالزندگیدراینکشور
به آن تجاری شرایط درک با
و شده کار به دست سرعت
کسبوکاریراهمیاندازند.

دیگر توجه جالب نکته
زنان درآمد رشد که این
سال پنج طی کارآفرین مجرد
بوده از65درصد گذشتهبیش
استدرحالیکهرشددرآمدزنانمتأهلکارآفرینتنها1۸
درکانادا بهکار زنانمشغول درصد است،۳2 بوده درصد
منبعدرآمددیگریجزکارخودندارند.40درصدآنهااز
درآمدهمسرخودنیزبهرهمیبرندو2۸درصدنیزدارایمنبع
درآمدیدیگرهستند.دربین20کشورصنعتیجهان،سهم
باالترینمیزاناستو زناندرخوداشتغالیکلی،درکانادا
ایاالتمتحده،سوئیس،فرانسه،استرالیاوفنالند پسازآن
و خوداشتغالی در زنان کاناداانگیزهٔ اصلی در دارند. قرار
کارآفرینی،دستیابیبهاستقاللمالی،انعطافساعاتکاری،
اثباتتوانمندیخود،مشغولبودنودرنهایتکسبدرآمد

باالتراست.

کاناد ا باالترین نرخ کارآفرینی زنان جهان را د ارد 

پروند ه ویژه کارآفرینی

د ر کاناد ا حد ود  821 هزار زن 
کارآفرین مشغول فعالیت هستند . 

د ر مجموع زنان هرسال 18 میلیارد  
د الر به اقتصاد  این کشور سود  

می رسانند 
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دربردارنده )entrepreneur( »کارآفرین« واژه
معنایموفقیتاست.اینواژهبهمعنایمحصوالت،ابداعات،

کیفیتوخدماتنویناست.
دردرونیکشرکت،اینواژهبهمعناینوعخاصیاز
روحیه،سرزندگیوفضیلتاست.»ای.ا.باتلر«،مفسرروزنامه
کارآفرینان واقع در نامد. می خلقت« »شوق را آن تجاري،
کسانیاندکهباایجادمحصوالتوخدماتنوینموردنیاز
مردم،درآمدخوبیکسبمیکنند.معمواَلگمانمیرودکه
کارآفریناندرراهاندازیشرکتهاتبحردارند.درهرحال،
آنهاازهیچ،کسبوکاریجدیدخلقمیکنند.آنهابهرغم
امروزه شوند. می جدید کارهای پیشگام بسیار، مخاطرات
بیشترمشاغلجدیدراشرکتهایکارآفرینیخلقمیکنند.
کاالهاوخدماتبرتر،فنآورینوینوپیشرفتهاعموماَاز
شکوفایی و رشد ریشه گیرند. می نشأت کارآفرینی مراکز
مادرشرکتهایکوچکوکارآفرینانکوشاییاستکه
کارآفرینی کنند. می عملی را خود نوین نظریات مشتاقانه
امنیت، باال، دستمزد جمله از رادارد؛ خود خاص مزایای

ایجاددارایي،استقاللکاریورضایتمندی.
افراد از کمی عده کارآفرینی فراوان مزایای وجود با
جامعهبهفکرراهانداختنکسبوکاریبرایخودهستند.
افراد بیشتر که باشدچرا ترس امر، این دلیل مهمترین شاید
ماهیانه حقوق کارآفرینی به پرداختن با ترسند می جامعه
ریسک، توانند نمی آنها همچنین بدهند. دست از را خود
وفکرصورت راتحملکنند پولی بی فکر و اطمینان عدم
وحشت به را آنها پولي، بی و نشده پرداخت های حساب
میاندازد.درایننوشتارسعیداریمبابرشمردنهفتگام
اساسي،دریچهاینوبررویکارآفرینانودیگرافرادجامعه
برایراهاندازیومدیریتکسبکاریجدیدبرایخودو
و اساسی نکات به پرداختن با و بگشاییم جامعه افراد دیگر
سخنانکارآفرینانبزرگدنیا،بهباورهایجدیدیدرعرصه

کارآفرینیبرسیم.

گام اول
کار و کسب یک آغاز است. مبارزه یک کار آغاز
جدیدچالشیسخت،نومیدکنندهوسرشارازنگرانیاست.
اینکاربهشجاعتوپایداریلجوجانهنیازدارد.کارآفرینان

مشکالت با برخورد برای باید
عذابآوریآمادهباشندکهتنهابا
استقامتوپافشاریسختومداوم
برطرفمیشوند.هرکسبوکار
تازهایراکهشروعمیکنیدعالوه
برمشکالتمعمول،مشکالتخاص
خودرادارد.هرکارآفریندرشروع
کارمجبوراستراهخودراازمیان
کند. باز مشکالت پایان بی طیف
تماماینمسایلومشکالتقابلحل
و مقاومتمیکنند اند.کسانیکه
سیاهی از هراسند نمی مشکالت از

بیرونمیآیند.
کارآفرین یک که مهمی نکته
درآغازکاربایدآنرادرنظرداشته
باشدایناستکهگاه،پولپاداشی
نیستکهفوراَبدستآید.اماتجربه
میتواندازمثقالهاطالارزشمندتر
باشد.چراکهنرخبهرهبسیارباالیی
شما کار به جایی قطعاَ که دارد
خواهدآمد.هرچهثروتخودرادیرتربهدستآورید،آن

ثروتبیشترخواهدبود.

گام د وم
چگونه یک زمینه کاری مناسب بیابید ؟

باید االمکان حتی کنید می شروع که کاری و کسب
یا ایده چنین به رسیدن راه باشد. تازه فکر یک بر مبتنی
مفهومي،تمرکزبرحلیکمشکلیابرآوردهساختننیازی

درجامعهاستکهاخیراَبهآنتوجهنشدهاست.
برایآنکهگامدومکارآفرینیرابرداریمبایدنکاتزیر

رارعایتکنیم:
1-نیازهایشما،نیازهایدیگراننیزهست.مردمخیلی
بیشازآنچهمتفاوتبهنظرمیرسندبههمشبیهاند.یأسها
همسایه که است امیدهایی و ها یأس همان شما امیدهای و
شمادارد.موفقیتشمابهتجزیهوتحلیلیکهازخوددارید
یاشناختتانازدیگران،بستگیدارد.اگرشمابهطورجدی
بهدنبالموقعیتوموفقیتباشید،شانسدرخانهشماراهم
بهدنبالشهستید خواهدزد.وقتیآمادهمیشوید،آنچهرا

احتیاجات، اگر یافت. خواهید
های ناامیدی و ها خواسته
بررسی دقیق را خود کوچک
کنید،فرصتیراکشفخواهید
کار، محل در خانه، در کرد.
هر باید تفریح زمان در حتی
روزبهواکنشهایخودتوجه
هستید،چه ناراضی کنید،چرا
کند، می عصبی را شما چیز
چه دلتان دارید، آرزویی چه
شما احتیاجات خواهد؟ می
از است، همگانی نیازهای

چه خانه یا کار محل در اطرافیان نمانید. غافل هم دیگران
مشکالت حالل توانید می چگونه شما دارند؟ مشکالتی
آنان های خواسته و نیازهای توانید می چگونه باشید؟ آنها

رابرآورید؟
آنگاه بیابید، بازار بایدیکشکاف پیشرفت، برای - 2
ازتالشهای تقلید کسبوکارشماهدفیخواهدداشت.

دیگران به بیابید. را مرادخود است.شما بیهوده رقباکاری
تر، ساده بهتر، خود مشتریان برای را زندگی کنید. خدمت
دارخواهیدشد. پول ترتیب این شادتروسودمندترکنید.به
حد از باالتر خدمات ارایه و کاال تولید در باید کارآفرین
وظیفهعملکند.اینطرزبرخوردشکافهایبازاررابهتراز
هرروشدیگریپرمیکند.فرصت،چیزیبیشازیکروش
بهتربرایارائهخدماتورفعنیازهایجامعهبشرینیست.در
واقع»ازهردستیبدهید،ازهماندستپسخواهیدگرفت.«
هنریکایزر«کسیکهتاکنونیکصدشرکتتاسیسکرده
استدراینخصوصتوصیهمیکند؛»هرچهخدماتبهتری
شما هدف اگر داشت. خواهید بهتری پیشرفت کنید، ارائه
جسورانهوواالباشد،میتوانیدبهدنبالخدماتجدیدتری
هر میکنمکه باشید… اعتراف دیگران نیازهای رفع برای
آن رفع به بینم.شوقعجیبی می ای نشده برطرف نیاز گاه
پیدامیکنم.موقعیتهایارایهمحصوالتوخدماتجدید

همانندایدههاواشتیاقهایانسانیبیپایاناند.«
کارهای از سادهتر شروع برای خدماتی کارهای -۳
تولیدیاند.تنهاتحولیکهدریکشرکتخدماتیبهآننیاز
دارید،ارائهبرترینخدماتاست.خدماتضعیفرابررسی
کنید،بهفرصتهایناگفتهایدستخواهیدیافت.فرمول
موفقیت»درکارآفرینیبهاینصورتاست؛»ارائهخدمات،
هتل موسس ستاتلر«، »ای.دبلیو. . بیشتر« کمی و بهتر کمی
هایستاتلر،شعاریداردکهمیتوانیدآنراشالودهفرمول
موفقیتخودبدانید،رمزسادهایکهاگربهآنمجهزباشید،
میتوانیدمحلهویاحتیکشوررافتحکنید:»زندگیخدمت
است،کسیکهپیشرفتمیکندکسیاستکهبههمنوعان
استکه بهترخدمتکند.«بهترآن بیشتر،کمی خودکمی
بهسخنان»هنریفورد«نیزدراینخصوصگوشفرادهیم:
»مشکلخیلیازمادردنیایکسبوکارایناستکهبیشاز
هرچیزبهدالرهاییفکرمیکنیمکهمیخواهیمکسبکنیم
وازهمانآغاز،راهرااشتباهمیرویم.منبهشمااطمینانمی
ارائهخدماتدرکسبوکارخود به اگرشخص دهمکه
عقیدهداشتهباشد،نیازینداردنگرانسودآوریکارشباشد.
ایدهخدماترسانیدرکسب بهپولخواهدرسید. اوقطعاَ
تواند استکهشخصمی موفقیتی باالترینتضمین وکار،

داشتهباشد.«
4-شرکتیبامحصولیجدید،بایدبرکیفیتتاکیدکند.
ازیکمزیتسودآورداشته بیش تولیدکنیدکه محصولی
های فروش دنبال به باشد.
باشید. همیشگی و تکرار قابل
موسس گرین« وال »چارلز
در اي، زنجیره فروشگاه یک
کند: می توصیه خصوص این
هر شغلی فرصت »بزرگترین
فردمعمولي،دقیقاَتوسطکاری
ایجادمیشودکهبهآنمشغول
می انجام فرد است.کاریکه
دهد،هرچقدرهمکهدونپایه
باشد،باز،درآنکارسریعتراز
هرکاردیگرمیتواندپیشرفت
بهتر ندارد، هنرخاصی هیچ مثلمنکه متوسطی آدم کند.

استبهکسبوکاریبچسبدکهبهآنوارداست.«
5-کاریکهشروعمیکنیداحتمااَلهدفثابتشما
ایدههاوفرصتهایجدید ازآغازکار بود.پس نخواهد
تری بزرگ پاداشهای تانخطورخواهدکردکه بهذهن
خواهندداشت.بهدنبالراههاییبرایچندبرابرکردنامکان

کارآفرینی د ر هفت گام
نویسند ه: علیرضا تاجریان

نکته مهمی که یک کارآفرین 
د ر آغاز کار باید  آن را د ر نظر 

د اشته باشد  این است که گاه، پول 
پاد اشی نیست که فوراَ بد ست آید . 
اما تجربه می تواند  از مثقال ها طال 

ارزشمند تر باشد 
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سوددهیباشید.درجستجویکسبوکارهایجدیدیباشید
کهامکاناتجنبیداشتهباشد.

در دارید. کاری و کسب خرید به تصمیم شاید - 6
صورتداشتنسرمایهالزم،اینکارمزایایمشخصیدارد.
و ها موقعیت کشف برای همچنان شدن، موفق برای ولی
متحولکردنآنها،بهنبوغکارآفرینینیازدارید.پیشنهادهای
زیربرایموفقیتشماارایهمیگردد:-اگرشماوسیلهای
رااختراعمیکنید،دردنیایخالیمخترعانگرفتارنشوید،
و گذاران سرمایه فن، اهل به را اختراعات و بروید بیرون
نومید های توصیه اگر دهید.حتی نشان متخصصان دیگران
هایی واقعیت به الاقل نیست. مهم کنید، دریافت هم کننده
درموردمحصولخودپیمیبرید.ازایناطالعاتبهعنوان

عاملیبرایپیشرفتاستفادهکنید.
-ازدرجازدندربرنامههایبزرگواساسیکهیکیاز
مهمترینمشکالتجامعهبشریراحلخواهندکرد،بپرهیزید،
آنهامعمواَلخورهپولاندوبیشتراوقاتقابلاجراهمنیستند،

باپروژههایکوچکولیموردنیاز،شروعکنید.
-ممکناستکاریاسرگرمیموقتیوجودداشتهباشد
گذرا هایی پدیده همه اینها ولی کند، پولدار را کسی که
تولید به بیشتر یا دهسال هستند،شماچیزیمیخواهیدکه
آنادامهدهید.دراینصورتاستکهسودواقعیبهدست

خواهیدآورد.
تواد تازهمی ایجادیککسبوکار برای ایدهشما -
راه را کار و کسب آن تا اما باشد، مزایای فاقد یا واجد
نیاندازید،نمیتوانیدایننکتهراثابتکنید.بایدکارراشروع

کنیدوتصمیمبگیریدکهیککارآفرینباشید.

گام سوم
چگونه شرکت خود  را راه اند ازید ؟

خدمت یا محصول باید کارآفرین یک عنوان به شما
و محصوالت کنار در بازار، چارچوب در را، خود خاص
این کنید. عرضه بازار پادشاهان به دیگر، رقابتی خدمات
پادشاهانبازارهمانامصرفکنندگاناند.شمابایدباکاالهای
خدماتیپرمزیت،اینفرمانروایانراراضینگهدارید.»چارلز
کترینگ«،یکیازبزرگترینکارآفریناننوآوردنیا،دراین
هرگز که آنکسی کار، و »درکسب میگوید: خصوص
نشیندو نمیشناسید،می را او نمیکنیدو دربارهاشفکر
کلجریانراکنترلمیکند.آنشخص،مشتریشمااست.
تولید یک دفاتر در که زیانی و سود تمام ام گفته همیشه
کنندهدیدهمیشود،حاصلتشویقهاوتحذیرهایمشتریان
است.«گامهایاساسیاولیهبرایراهاندازییکشرکتکه
محصولیاخدمتیجدیدراارائهمیکند،میتوانبهشرح

زیربرشمرد:
1-نخستباید،طرحیبرایکسبوکارترسیمکنید؛
هرگاهایدهایبرایایجادیککسبوکاردارید،طرحآن

رابنوسید.اینکار،درآیندهبهکارتانخواهدآمد.
تنظیم ای بودجه خود عملیات سال نخستین برای -2
کنید.اینکارمیزانپولموردنیازشماراتعیینخواهدکرد.
یکبودجه،بایدمشخصکندکهبرایعملیاتساالنهچقدر

پولنیازخواهیدداشت.سپسبایداینپولراتهیهکنید.
۳-مرحلهبعدیدرراهاندازیکسبوکارجدید،تهیه
سرمایهاست.یافتنسرمایهبرایکسبوکارنوآسانترازآن
استکهمیپندارید.بایدکاریکنیدکهسرمایهگذارانشما
بهعنوانیکموقعیتبسیارسودآور باورکنندوشمارا را
ببینند.»ویلیاملیر«دراینخصوصمیگوید:»بسیاریازافراد
نمیدانندکهدرآغازراهاندازییککسبوکارجدید،
آیابایدزیربارقرضبروند؟منمیگویماینبستگیبهشعور
فرددارد.اگرشخصیکاماَلدرموردکسبوکارجدیدش
بارهابرایحفظ بایدخانهراگروبگذارد.من مطمئناست
کسبوکارمهمهچیزمراگروگذاشتهام.درواقع،زمانی
رابهیادمیآورمکهبهنظرممیرسیدبههمهکسدراین

آغاز بهچگونگی توجه بدون حال، هر به بدهکارم. کشور
کار،دیریازودشماهمبایدزیربارچنینتعهداتیبروید.«

راهی هیچ کنید، شروع کوچک کارهای از اگر -4
مگرترقیندارید.شروعازکارکوچکبسیارکمترازآغاز
کارهایبزرگنیازبهپولدارد.چنینشروعیشماراقادرمی

سازدبرکلبنیادکسبوکارتاناحاطهداشتهباشید.
5-گاماساسیدیگردرراهاندازیکسبوکارجدید،
انتخابیکوکیلاست.درهماناوانکاربهوکیلیخوب

نیازدارید.
6-نامگذاریشرکتوبهثبترساندنآنگاماساسی
را آن باید خود شرکت اندازی راه برای که است دیگری
توانیدشرکتجدید می مختلفی های بهشکل دهید. انجام
خودراپایهگذارید،ولیبهشماتوصیهمیکنیم،موسسهای

خصوصیبمانید.
7-وجودشریکدراوانکارنعمتبسیاربزرگیاست.
بااینحال،شراکتعموماَبهمرورزمانبههمخواهدخورد.
دردورهایخاص،شمامیتوانیدبدونشریکبهکارادامه
دهید.برخیازبهترینودرازمدتترینشراکتها،شراکت
زوجیاستشاملیکفردمخترعیکدانشمندویکفرد

خبرهدرکارفروشیامدیریت.
۸-یکیازاولینکارهاییکهدرآغازکسبوکارجدید
خودبایدانجامدهید،جمعآوریاطالعاتاست.شمابایددر
موردرقبا،قیمتگذاري،بازاریابي،توزیعوغیرهمطلعباشید.

تلفناینکاررابرایشماانجامخواهدداد.

گام چهارم
چگونه کارمند  بگیرید  و روابط خود  را تنظیم کنید ؟
بخشی اندازیکردید، راه را آنکهشرکتخود از بعد
برکارمندان نظارت تعلیمو استخدام، فزایندهشما ازمشغله
به را اینکارشکوفاییشرکتشما بود،که جدیدخواهد
را زیر نکات باید اینکار انجام برای داشت. همراهخواهد

رعایتکرد:
و کنید اداره را آن باید انداختید راه شرکتی وقتی -1
گروه و کنید استخدام را کارکنان اولین باید دهید. توسعه
اصلیخودراتشکیلدهید.کارمندان،درتوسعهشرکتبه
کارمندان زمان مرور به معمواَل ولی کنند، می کمک شما

دیگریجایگزینآنهاخواهد
شد.

چه که بیاموزید باید -2
بهترین استخدام برای سیاستی
افراد بیشتر کنید. اتخاذ افراد
رشد کارآفرینانه محیطی در
اوگیلوي« »دیوید یابند. می
خصوص این در مدیرانش به
افرادی شما »اگر گوید: می
از که کنید استخدام را
خودتانتواناترباشند،شرکت
از شرکتی به ماتر« »اوگیلوی

بهکار پیکرهامبدلخواهدشد،ولیاگراشخاصیرا غول
گیریدکهازشماکمترباشند،شرکتیپرازکوتولههاخواهیم

داشت.«
اگر دارند. عسل ماه دوره یک انسانی روابط همه -۳
تنهاقسمت این ایندورانمشاهدهکردید، کاستیهاییدر

باالییکوهیخاست.
سعی ولی کنید، استفاده استخدامی قراردادهای از -4
نکنیدازطریقآنرقابتراازبینببرید.هرگزبدونقولنامه
نکنید. قبول را ای معامله کرده، آماده تان وکیل که کتبی
مخارج چگونه و کنید استفاده دادگاه از چگونه بیاموزید

حقوقیخودراکنترلنمایید.
بنگارید. نامه همیشه خود شغلی امور انجام برای -5
کامالَمودبانه شرکت های تلفنچی رفتار که یابید اطمینان

کنید. استفاده پیوسته شکایت های کارت از باشد. عالی و
بررسیشکایاتمشتریانبهترینابزارمدیریتیاند.

رویارو مشکالت با نترسید خود مشتریان از هرگز -6
را خود مطالبات باشید. داشته مناسب گذاری قیمت شوید.

وصولکنیدوبرحاشیهسودخودبیفزایید.
7-ازحسابدارخودبخواهیداصولاولیهرابهشمابیاموزد.
ازاواطالعاتمالیدقیقبخواهیدوهمیشهازاوسئوالکنید.
وادارید را وحوادثخود آتشسوزی بیمه مامور -۸
می شماصدق مورد در که گونه آن را بیمه بنیادین اصول

کندبهشمابیاموزد.
۹-بایکشرکتروابطعمومیهمرابطهبرقرارکنید.
باال سطح تبلیغات دنبال به فراگیرید. فن اهل از را تبلیغات

باشید.باتبلیغاتخودبهدیگرانخدمتکنید.
کنند. نمی کارآفرینان به زیادی بانکدارانکمک -10
روابطبانکیخودرابهآرامیودقتبسازید.ازآبروواعتبار
خودحفاظتکنید.»هارویفایرستون«دراینخصوصمی
کار و کسب در که مردی اصلی دارایی مهمترین « گوید:
شانس باال، اعتبار با کار آغاز است. اعتبار شود، می موفق
موفقیتنهاییرابیشترمیکندتاتنهاداشتنپولآماده،چرا
مالی تاجرمشکالت باعثمیشودیک اعتباریخوب که
خودراحلوفصلکندوذخیرهایمالیبراینیازهایآتی

کناربگذارد.«
را عدالت کنید، حفظ را خود واالی شخصیت -11

تضمینکنید.

گام پنجم
چگونه با تکیه بر سه اصل راه خود  را هموار کنید ؟

سهمهمواساسیوجودداردکهنهتنهادورنمایمورد
نظریکشرکترامشخصمیکند،بلکهاصولمستحکمی
رابرایادارهسازمانپایهمیگذارد.آنسهاصلمهمعبارتند
بدون شرکتی درستکاریهیچ و صداقت نخست: اصل از:
هرگز کند. پیشرفت مدت دراز در تواند نمی تام صداقت
معمول عناصر از اعمالخالف که نکنید باور را افسانه این
به بزرگ موفقیتدرکسبوکاراست.همهشرکتهای
خدمتگزاری توان نمی آن بدون درستکاراند. حد باالترین
در تنها و خلوص بدون نباید هرگز صداقت بود. صادق
باید درستکاری باشد. حرف
شرکت در عمیق ای ریشه
برای باشد. داشته شما جدید
از حیاتیتر چیز هیچ موفقیت
واکر« »توماس.بی. نیست. آن
میلیونرچوببر)مالکبیشاز
۹00/000هکتارجنگلدرمینه
سوتاوکالیفرنیا(میگوید:»نه
درستکار تواند می آدمی تنها
بلکه شود، ثروتمند و باشد
ثروتمند است ناممکن تقریباَ
باشد. درستکار آنکه مگر شد،
اینامانتداري،درستکاریوتعهداستکهموجبمیشود
و بخشد می رونق را تجارت و کنند اطمینان شما به مردم

روابطکاریرافعالمیکند.«
»هارویفایرستون«نیزدراینخصوصتوصیهمیکند:
»یککاسبکارموفقآننیستکهدریکیدوسالرونقبازار
پولزیادیدرآوردیاازخوشاقبالي،ازنخستینپیشگامانآن
زمینهتجاریباشد؛بلکهکسیاستکهدرزمینهایپررقابت،
از قانونی و رقبا،صادقانه به نسبت برتری هیچ داشتن بدون
دیگرانپیشیگیردوحرمتخودواجتماعراحفظکند.«

اصلدوم:اجتنابازکمکهایدولتیشرکتتازهکار
بیشماریسعیمیکنند.ازدولتکمکمالیدریافتکنند.
اگرازاینفلسفهپیرویکنید،قوانینطبیعتانسانیبهضرر

شماخواهندبود.ادامهدرصفحه21

آغاز کارآفریني، به شجاعت و 
همت بسیار کارآفرین نیاز د ارد ، 
اما زمانی که او د ر این مسیر قد م 

گذاشت، هیچ امنیتی و هیچ 
تضمینی وجود  ند ارد ، تنها مخاطره 

است و انبوهی از ناشناختهها
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پاولجارویسکارشناسلیبلهايهوشمندميگویدمااز
عصرحجربهعصرفضاواردشدهایم.

هرآنچهروزگاريآنراعلمي-تخیلي گوید اومي
ميخواندیم،حاالحقیقتعلمياست.ماحاالواردمرحلهاي
شدهایمکهلیبلهايهوشمندحتيميتوانندبرايشمافکر
ماواردمرحلهايشدهایمکهدرآنلیبلهاميتوانند کنند.
همهخواستههایمانرابرآوردهسازند-ازتقویتفروشیک
محصولتاسفارشدوبارهمحصوالتبرايیکمغازهدارو
یااعالمایننکتهبهمشتريکهیکمحصولچهمدتروي

قفسهبودهاست.
درحالحاضرلیبلهابهنقطههايعطفرسیدهاند.
نخستیناتفاقمهمدرمیانهدهه1930رخدادوآنهنگامي
بودکه»استانتوناوري«شیمیدان،بررويیکسنگلیتوگرافي
کهباسیلیکونپوشاندهشدهبودوبایککاغذکهدرپشت

خودچسبداشت،کارميکرد.
اوبهایننکتهپيبردکهميتوانیککاغذپشتچسبدار
رابهسنگچسباندوآنرادوبارهبرداشتبدونآنکهبه
چسبندگيکاغذآسیبيواردشود،بهطوريکهبتوانآنرا

دوبارهبررويمثالیکپیمانهچسباند.
وبهاینترتیببودکهلیبلپشتچسبداربهوجودآمد،

اماکاربردآندرحدبرچسبهايقیمتباقيماند.

کاغذسیلیکوني
دردهه1970کاغذسازانکاغذهايحاويسیلیکونرا
بهبازارعرضهکردندودرهمیندورانبودکهسازندگان
ماشینآالتهمماشینهایيرابرايزدنبرچسببهبازار

ارایهکردندوبهاینترتیببودکهلیبلهاي
خودچسبرقیبلیبلهایيشدندکهداراي

چسببودند.
جارویسميگویددرهمیندورانبود
کهلیبلهايخودچسببااقبالعموميمواجه

شدند.
از ميتوانند چاپکاران حاضر حال در
انواعلیبلهاازجنبهموادچاپي،تکنیکهاي
تولیددرهراندازهوشکليوبرايقابلیتهاو
کاربردهايمختلفاستفادهکنند.امروزهبسیاري
ازلیبلهاهمهستندکهبهامرخریدکردنلذت

دوچندانيميدهند.
جارویسميگوید:امروزهبيتردیدهمه،
لیبلهايچسبداررادوستدارندچراکه
ميتواندبهعنوانیکنشانهبرايمدیرانعمل
کندویافروشمحصوالتراافزایشدهد.
مدیرانتولیدهمازاینکهميتوانندلیبلها
رابهسهولتبررويمحصوالتبچسبانند
وبدونآنکهدردسريداشتهباشندآنهارا
جداکنندونیازيبهپاککردننداشتهباشند،
خوشحالهستند.مدیرانازاینکهميتواننداز
برچسبهايچندالیهاستفادهکنندواطالعات
حقوقيمربوطبهیککاالرابرايمشتریان
درجکنند،خشنودهستند.وباالخرهحاالنوبت

لیبلهایيرسیدهاستکهفکرميکنند.

لیبل هاي  هوشمند 
یکنوعازلیبلهايتازهميتوانندبهاین
امرکمککنندکهیککاالازهنگامبازشدن
چهمدتدریخچالبودهاست.جارویس
ميگوید:یکيازمشکالتهمهافرادایناست
کهنميدانندوقتيیکبستهغذایيرابازکرده
ودریخچالگذاشتهاند،تاچهمدتدریخچال

ماندهاست،امااکنونلیبلهایيوجود
داردکهمثلساعتعملميکندوبا
مرکبمخصوصيکهداردازعبور
ساعتها،روزهاوهفتههاخبرميدهد
ودرواقعبهفردميگویدکهغذاقابل

خوردنهستیافاسدشدهاست.
اماآنچهصنعترادستخوش
تغییراساسيخواهدکردلیبلهاي

RFIDاستکهميتواندنویدیکانقالبدرمقولهپشتیباني
ازخریدرابدهد.

دراینپدیده،تراشهمورداستفادهازطریقسیگنالبا
کامپیوتردرارتباطاست.اینلیبلهابهفروشندگانامکان
ميدهدکهزمانخریدیکمحصولتوسطمشتريرادر

اختیارداشتهباشد.
امکاندیگردراینزمینهميتواندسفارشدادنمجدد
یککاالتوسطفروشندهباشد.کاردیگريکهدراینزمینه
صورتميگیردایناستکهوقتيمحصولدارايلیبل
RFIDداخلسبدهايچرخدارخریدقرارميگیردبهمحض
رسیدنبهپايصندوق،قیمتآنبهطوراتوماتیکبهلیست
خریداضافهميشود.بهدلیلهمینتحوالتاستکهميتوان

درانتظاریکانقالبدرامرخریدکردنبود.
ماباایندیدگاهآیندهگرایانهتنهاچندسالفاصلهداریمو
بهعبارتبهترتاچندسالدیگرایناتفاقبهپدیدهايروزمره
تبدیلخواهدشد.تنهامانعموجوددراینزمینهقیمتاین

لیبلهااست.
امروزهقیمتچنینلیبلهایي10یوروسنتاستکه

بایدتاچهاریوروسنتکاهشیابد.

 RFID تأمین امنیت د ر قرن بیست ویکم با
سال1946میالديلئونترمینیکابزارجاسوسيبراي
اتحادجماهیرشورويسابقاختراعکردکهدرآنازرادیودر

کنارامواجصوتياستفادهشدهبود.
حتيبادرنظرگرفتناینکهایندستگاهیکنوعسیستم
غیرفعالبود،ميتوانآنرابهنوعيبهعنواناولینسیستمدر
فناوريRFIDلقبداد.فناوريRFIDعماًلازسال1960

میالديشروعشد.
سیستم بهعنوان IFF قبیل از مشابه فناوريهاي سایر
انگلیسيهادرسال1939اختراع پاسخگويخودکارتوسط
ودرجنگجهانيدومجهتشناسایيهواپیماهايخوديو
هواپیماهايدشمنمورداستفادهقرارگرفت.ماریوکاردولو
رسمًابهعنواناولینمبدعتکنولوژيRFIDشناختهميشود.
درسال1971درادارهبنادرنیویورکیکگیرندهوفرستنده
رادیویيغیرفعالهمراهباحافظهمربوطهارایهشدکهبخش
ازسیگنالهادریافت را انرژيخود بودهو داخليغیرفعال

ميکرد.
اینسیستمبرپایهیکگیرندهبا
حافظه16بیتعملميکردوصدا
کاردولو اولیه اختراع ميکرد. تولید
را RF حوزه در کاربردي نیازهاي
و انتقالصدا توان و ميداد پوشش

نوررادرحدمتوسطيداشت.
این از استفاده تجاري طرح
در سرمایهگذاران براي تکنولوژي
و حمل امور زمینه در 1969 سال
خودروها، )شناسایي ترابري و نقل
سیستمخودکارشناسایي،آشکارساز
خودروها، مسیریابي الکترونیکي،
سیستمهاي خودرو(، عملکرد کنترل
اعتباري(، )کارتهاي بانکي
سیستمهايامنیتي)شناسایيکارکنان
خودکار، ورودي افراد،گیتهاي و
سیستمهاينظارتيونیزعلمپزشکي
)شناسایيبیماران،حفظونگهداري

تاریخچهبیمار(ارایهشد.
یک بهعنوان RFID سیستم
براساس و شناسایيخودکار سیستم
ذخیرهسازيدیتاوبازیابيآنعمل
کردهوبااستفادهازتجهیزات،تگها
رادیویي گیرندههاي و فرستندهها و
امکان ميتواند رادیویي تگ یک
تگ الصاق با و شده میسر کنترل
بهیکمحصول، مستقیم بهصورت
آن جاسازي یا و انسان یا و حیوان
بدن )مثل مذکور موارد ساختار در
امواج از شناسایي، براي انسان(

رادیویيبهرهبرد.
یکيازموارداستفادهازایننوع
تگهاکنترلومدیریتزنجیرهتأمین

RFID به سوي انقالب  

دومینکنفرانسملیRFIDروزهای1و�
اسفند1386درسالنهمایشموسسهمطالعات

وبهرهوریمنابعانسانیبرگزارشد.
سیاست شورای دبیر آقایی، امیر مهندس
گفت: برنامه این حاشیه در کنفرانس، گذاری
دارای RFID مانند جدید تکنولوژی هر
به میبایست که است خاصی ویژگیهای
RFID کرد. نگاه آن به »باید« یک صورت
تکنولوژیاستکهدرتمامساختارمملکتیما
میتواندواردشدهواعجازکند.ویبابیاناین
رفاه و تسهیل درجهت باید RFID که نکته
مردماستفادهشود،افزود:حملونقل،سوخت،
توزیع،زنجیرهتامین،امنیتاجتماعیوسیاسی
در RFID تکنولوژی که است هایی زمینه از

آنهاکاربردزیادیدارد.
باالتردانستنسطحکمی با آقایی مهندس
که آن آول دور به نسبت کنفرانس کیفی و
عناوین داشت: اظهار شد برگزار گذشته سال
امسال کنفرانس در کنندگان شرکت سازمانی
گذشته سال است. گذشته سال از مناسبتر
افرادیدرکنفرانسبودندکههنوزکاربردهای
اغلب امسال ولی نمیدانستند، را RFID
درگیر RFID مزایای و کارکردها با حاضران
هستند.همچنینکنفرانسامسالازجهتسطح
مقالههاوتخصصیبودنآنها،مباحثکاربردی
ومطالعاتموردیونیزتعدادشرکتکنندگان

رشدقابلتوجهیداشتهاست.
چرا که پرسش این به پاسخ در آقایی

اینچنینی کنفرانسهای از مرتبط سازمانهای
حمایتنکردهوخودرادرگیرنمیکنند،گفت:
یک کنفرانسها و سمینارها به نگاه متاسفانه
جنبههای به بیشتر آن در و شده نگاهسطحی
که میشود توجه غیرکاربردی و غیرعلمی
برگزاری پیشنهادهای کثرت آن دالیل از یکی

کنفرانسبهسازمانهایمختلفاست.
معرفی ما هدف گفت: پایان در وی
وسیع کاربرد و RFID جدید تکنولوژی
ذهن در جرقه ایجاد و مختلف صنایع در آن
در غیردولتی و دولتی سازمانهای مدیران
وروداینتکنولوژیدرسیستمهایخوداست.
سال کنفرانس برگزاری از پس خوشبختانه
گذشته،مسئوالنایرانخودروبادرکاحساس
نیازبهاینتکنولوژی،یکتیمتخصصیدرزمینه
استفادهوورودRFIDبهمجموعهخودتشکیل
افتخارمسئوالن اینموضوع،موجب دادندکه
برگزاریکنفرانساست.گفتنیاستدرروز
نخستاینکنفرانس،دکترمهرزادمیکال،عضو
با کانادا WISCO شرکت مهندسی دپارتمان
RFIDموضوعبازگشتسرمایهدرپروژههای
برزگر، محمود دکتر همچنین کرد. سخنارنی
خصوص در را هایی صحبت کنفرانس، دبیر
سیاستهاورویکردهایملیدربهکارگیری

فناوریRFIDارائهکرد.
به400 نزدیک روزه دو کنفرانس این در
نفرازسازمانها،شرکتهاودیگرعالقهمندان

حضورداشتند.

د ومین کنفرانس ملی RFID برگزار شد 
تکنولوژی RFID د ر جهت رفاه مرد م
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درسازمانهايبزرگوگستردهاست.استفادهازاینسیستم
بهافزایشسرعتودقتدرخصوصاموالودارایيهامنجر
به و یافته بهبود دارایيها کنترل و پیگیري امکان و شده
صرفهجویيدرهزینههاوپساندازماليمناسببرايسازمان
تکنولوژي کاربردهاي از مثالها مهمترین ميشود. منتهي

RFIDعبارتنداز:

پاسپورت
پاسپورت در کشورها از بسیاري در RFID تگهاي
).e-Passport(مورداستفادهقرارگرفتهانداولینپاسپورت
بهره تکنولوژي این از 1998 سال در و مالزي کشور در
برد.عالوهبراطالعاتموجوددربرگهاطالعاتيپاسپورت،
اطالعات تمامي مالزي در شده ارایه الکترونیکي شناسنامه
مربوطبهسفرهايصورتگرفتهفرد)زمان،تاریخ،مکان(را
نیزنگهداريميکندوميتوانزمانورودبههرکشورودوره

اقامتويرابدینشکلتعیینکرد.
تگهايRFIDازسال�006درپاسپورتکشورهاي
ایاالتمتحدهآمریکاوانگلستاناستفادهشدهاست.مداربه
برروي شده چاپ اطالعات همان ذخیره رفته،توانایي کار
برگههايپاسپورتراداردوميتواندعکسدیجیتالفردرا

نیزدرخودنگهداريکند.

حمل ونقل
در RFID ازسیستم پاریس درشهر ویژه اروپابه در
مارسي و لیون شهرهاي شد. استفاده به شروع 1995 سال
در تورینو و میالن پرتغال، در لیسبون و پورتو فرانسه، در
ازسیستمیکسانویکپارچهاي بلژیک ایتالیاوبروکسلدر
بااستانداردبینالمللي)CALYPSO RFID(بهرهميبرند.
درحالحاضرازاینسیستممذکوردرمونترالکانادا،مکزیک،

کلمبیاونروژاستفادهميشود.
براي نقل و حمل سیستمهاي اغلب کنگ هنگ در
پرداختهزینهازتکنولوژيRFIDبهرهميبرند.اینسیستم
درسال1997برايپرداختکرایهمورداستفادهقرارگرفت
فروش، دستگاههاي قبیل از سایراستفادهها سرعت به و
رستورانهايFast-Foodوسوپرمارکتهانیزازاینامکانات
بهرهمندشدند.اینکارتهابااستفادهازدستگاههايخاصي
متري سانتي چند فاصله از آنها قرائت امکان و شده شارژ

قرائتگر)Reader(میسراست.

کنترل و رد گیري
مرکزشناسایيحیواناتاهليکاناداشروعبهاستفادهاز
تگهايRFIDبهجاياستفادهازبارکدکرد.ازاینتگها
علوفه شناسایي و کنترل نیز و گاوها گله شناسایي براي
نامناسبدادهشدهبهآنهااستفادهميشود.درحالحاضراز
تگهايCCIAدرویسکانسینبهصورتداوطلبانهدرمزارع

آمریکامورداستفادهقرارميگیرد.

صنعت خود رو
کنترل براي مبکروویو نوع از RFID تگهاي امروزه
از سال1990 از ميگیرند. قرار استفاده مورد خودروها
تگهايRFIDدرکلیدخودروهااستفادهشدوبدونوجود
کلیدیاسوئیچحاويتگ،امکانروشنکردنخودرومیسر

نميشود.

کنترل د ارایي ها
استفادهازتکنولوژيRFIDدرروشپیشرفتهايچون
کنترل براي ویژه ارزش دو خودکار شناسایي تکنولوژي
سیستم، این از استفاده با نخست وهله در دارد. دارایيها
اطالعاتدقیقيدربارهموجوديواقعياموالدراختیاربوده
وامکانوجودمغایرتدرموجودياموالومیزاندرجشده
دراسنادموجودبهحداقلرسیدهودرواقعبهطورکاملاز

بینميرود.

استفاد ه د ر بد ن انسان
تگهايRFIDبهکاررفتهدرحیواناتدرحالاستفاده
برايانسانهاهستند.پرفسوروارویکدرسال1998بهعنوان

اولینفردياستکهازاینسیستمرويبازويخوداستفاده
روتردام و اسپانیا بارسلون در شبانه باشگاههاي برخي کرد.
هلندازاینسیستمبرايشناسایيوپذیرایيازمیهمانانویژه

خوداستفادهميکنند.

استفاد ه د ر کتابخانه
سیستم رادیویي( امواج طریق از )شناسایي RFID
ميکند؛ عمل فرکانس مدوالسیون اصول مبناي بر شناسایي
قرائتکنندهیکسیگنالرادیویيغیرمدولهمداومارسالو
آنتوسطترانسپوندر)برچسب(دریافتميشود.برچسب،
اطالعاتدرونخودراباتغییرقدرتسیگنال)مدوالسیون
دامنه(بهرمزدرآوردهوبهقرائتکنندهبرميگرداند.تگها
ميتوانندفرکانسهايمختلفيرابازتابنمایند.هرکتابخانه
ميتوانداینسیستمرابامدیریتموادکتابخانهخودتطبیق
امکان از کتابخانه به اینسیستممراجعین درسایهي نماید.
اتالف عدم خودکار، صورت به اي کتابخانه مواد دریافت
وقتبرايدریافتمواد،ووضعیتپیشرفتهخدماتمشتریان

کتابخانهبهرهباالیيخواهندبرد.
بیشتري زمان مراجعین به کمک براي کتابخانه پرسنل
با ارتباط در را تکراري و بر زمان کار هیچگونه و داشته
تحویلکتابواقالمدیگررانخواهندداشت.سیستمداراي
نسبتبه که میباشد حفاظتي ساختي درون تجهیزات یک
کوچکترینقلمکتابخانهايکهبدونمجوزازکتابخانهخارج

شود،حساساستوپرسنلکتابخانهرامطلعميکند.
سیستمامانتدهيخودکاراقالمکتابخانهايبهمراجعین

اینامکانراميدهدکهبدونکمکپرسنل
کتابخانهکتابدریافتکنند.دراینسیستم
ارتفاع15سانتیمتر تا یکمجموعهکتاب
بررويمیزبهیکبارهقابلخواندنتوسط
قرائتگراست.اینتکنولوژيکمکشایاني
را مراجعین به کتاب تحویل سرعت در
نیز آنها نتیجهجلبرضایت داشتهکهدر
کتاب قفسههاي کردن اسکن بود. خواهد
باتعداد10کتابدرهرثانیهاست.بااین
امکانبهراحتيميتوانموجوديکتابخانه
رادرزمانبسیارکمبهدستآوردکهبه
است. دشوار بسیار امري عادي صورت
ميتوان دستي کنندهي قرائت با همچنین
خود قفسههاي در احیانا که کتابهایي

نیستندراپیداکرد.

RFID بسته بند ی و
دنیايبستهبنديبهزوديواردمرحله
عصر و ميشود RFID داراي اقالم

جدیديرابرايخودآغازميکند.
تا IDTECHEX برآوردهاي طبق
RFIDسال�015حدود400میلیاردلیبل
برايکاالهايمصرفيتولیدخواهدشدکه
ارزشبازارجهانيآنمعادل�5میلیارد
RFIDدالرخواهدبود.درواقعلیبلهاي
درآیندهنزدیکبرروياکثرکاالهادر

سوپرمارکتهانصبخواهدشد.
هزینههاي از RFIDداراي اقالم
دارندگانبرندهاخواهندکاستوکار
سریعتر را موجود محصوالت کنترل
خواهندکرد.تریلیاردهاتگدرهمهجابه

کارگرفتهخواهدشدودرواقعهرکاالیيبررويخود
آنتنخواهدداشتکهیابررويبستهلمینیتشدهویابا
جوهرهايهاديبررويبستهچاپشدهاست.استفادهاز
تکنیکموسومبهمایکرواینکجتهمبرايکاربردمدارهاي

RFIDرایجخواهدشد.
کدهايپنهانچاپيموجودبررويمحصوالتميتوانند
قیمتهارابرمبنايزمان،هواودرخواستتغییردهندواینها
فقطآغازيبرعصرجدیدبستهبندياست.حتياسکرینهاي
چاپيقابلانعطافميتوانندنحوهاستفادهازمحصولرابه
صورتفیلمنمایشدهندوحتيتبلیغاترابههمراهصدا

بهنمایشدرآورند.
قابلیتردیابي،شناسایيوضدجعلبودننیزميتواند
اینتکنولوژيجدیدبرايدستاندرکاران جزوارمغانهاي

چاپوبستهبنديباشد.

RFIDطرحهاوپروژههاي
RFIDتگهاي نصب با که خودروها، جادهاي کنترل
از عبور اینترنت، طریق از قبلي پرداخت و ماشینها روي
دروازههايعوارضيرابدونتوقفمیسرميسازد،اگرمبلغي
دروازه از ماشین عبور با )Prepaid(باشد شده پرداخت
عوارضي،ابتداماشینشناسایيشدهوسپسبهمقدارتعیین
شدهازحسابآنبرداشتميشود.اماچنانچهپرداختنشده
باشد،صورتحسابجریمهباذکرساعتوروزعبورازفالن
این ميشود. فرستاده ماشین صاحب منزل درب به اتوبان،

تگهاانواعکنترلجادهايدیگررانیزامکانپذیرميسازد.
مجاز که ماشینهایي پلیس، بدون ترافیک طرح کنترل
بهعبورازطرحباشند،دارايتگRFIDميشوند،چنانچه
ماشینغیرمجازازدروازهخوانندهعبورکند،شناسایيشده
توقف یادستور برايآنصادرخواهدشد، وبرگجریمه
عمومي، ماشینهاي ميشود.کنترل داده پلیس مرکز از آن
طرحياستکهدروزارتکشورتعریفشدهوبهموجب
آنتاکسيهادرروزبایدازنقاطمختلفيدرشهر-کهگیت
RFIDنصبشدهعبورکنندتامعلومشودآنهادرحالکار

بودهودرجایيمتوقفنشدهاند.
ترمینالهاوتاکسیرانيمشهد،طرحهایيبراياستفادهاز
تعاونيها اعضاي ماشینهاي RFIDروي

دارند.
کارتحضوروغیاب،بدونکارتزني
وتنهاباعبورپرسنليکهلباسکارحاوي

RFIDبهتندارد.
از اتومبیل و یدکي قطعات ردیابي
دنبال ساپکو که است طرحهایي جمله
روي RFIDتگهاي از نیز سایپا ميکند.
قطعاتمهماتومبیلهاونیزسوئیچماشین
نیز خودرو ایران ميکند. استفاده زانتیا،
در شده تولید اتومبیلهاي شناسایي براي
ميبرد. بهره فنآوري این از انبارهایش
است پروژهاي حیوانات، ردیابي و کنترل
حیاتوحش موزه و وحش باغ در که
کاربردهايمتفاوتيدارد.موزهحیاتوحش
ميتوانددستگاههایيبهبازدیدکنندگانبدهد
کهبانزدیکشدنبههریکازحیواناتو
شناسایيتگRFIDآنها،مشخصاتکامل

آنرارويصفحهايبنویسد.
سیستمامانتکتابخانهها،کتابخانهیکي
RFIDتگهاي مراکز پرمصرفترین از
کتابخانههاي و ملي کتابخانه و هستند
بزرگکشوربهطورجديدرحالبررسي

طرحهایيدراینزمینههستند.
در RFIDاز استفاده کنسرت، بلیط
نیز ازدحام پر مراسم و کنسرتها بلیط
اکنون هم ميکند. کمک کارها سهولت به
RFIDمقدماتاستفادهازبلیطهايحاوي
برايکنسرتیکيازاساتیدبزرگموسیقي
دراسفندماهفراهمشدهاست.فردبهمحض
عبوربابلیطمجهزبهتگRFIDازمقابل
دریافت را خود صندلي شماره و تایید پرینت ،Reader

ميکند.

حتي د ر یک فروشگاه کوچک 
بااینتوضیحات،اینفهرستميتواندبيانتهاباشد،اما
در RFIDاز استفاده آیا که است مطرح پرسش این جاي
به مقرون ميتواند هم کوچک کارهاي و کسب واحدهاي
و RFIDتگهاي زیاد تعداد تولید امکان باشد؟آیا صرفه

کدگذارياختصاصيتعدادمحدوديازآنهاوجوددارد؟
تولیدچندمیلیاردتگفروش)1بیتي(بسیارارزانتمام
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بینالمللي کنفرانس دومین
ماه دي 24و25 روزهاي در ششسیگما
۸6باحضورصاحبانصنعت،دانشگاهیان
و مطالعات موسسه در پژوهان دانش و
این شد. برگزار انسانی منابع بهرهوری
کنفرانسباتوجهبهنیازسازمانهادرکلیه
بهداشتي و خدماتي تولیدي، بخشهاي
و مفید تجارب و دانش تبادل منظور به
دانشگاه و صنعت میان تعامل برقراري

شکلگرفت.
دربازاررقابتکنونيشناسایينیازهايمشتریانوتالش
درجلبرضایتآنهاازاساسترینمالکهايکسبوکار
بهحسابمیآیدودراینمیانسازمانهایيقادرخواهندبود
حیاتوبقايخودراحفظکنندکهبهدرستيتکنیکهاو
راشناسایي استفادهدرسازمانخود قابل شیوههايجدیدو

نمایندوبهکارگیرند.
و واقعگرا رویکردي عنوان به ششسیگما رویکرد
سودآوري و سازمان کلیدي مسائل حل با مشتريمدار
داشته کیفیت و سازمانها در ویژهاي جایگاه است توانسته

در که کنفرانس این افتتاحیه در باشد.
بهرهوري مطالعات موسسه همایش سالن
زهرا دکتر شد، برگزار انساني ومنابع
به آمریکا کیفیت جامعه عضو موسوي
پرداخت. بهکارگیريششسیگما ضرورت
در سیگما شش بهکارگیري تجارب ارائه
سازمانهايمختلفوپرداختنبهمطالعات
بود. اینکنفرانس از مورديبخشمفیدي
حوزهها شامل کنفرانس این محورهای
سیگما، شش کاربردي متدولوژيهاي و
پیادهسازي چالشهاي سیگما، شش آموزش و بسترسازي
با یکپارچگیششسیگما پروژههايششسیگما، اجراي و
دیگرمباحثکیفیتونیزبررسيعواملکلیديموفقیتدر
پروژههايششسیگمابود.دربعدازظهرروزدوممیزگردي
درخصوصچالشهايپیادهسازيششسیگمابرگزارشد.

دراختتامیهکنفرانس،مقالهآقايمجاهديباعنوانتفکر
سیستميبهعنوانبهترینمقالهبرگزیدهشد.

ازنقاطقوتاینکنفرانسعدمتغییرزمانآنباتوجهبه
شرایطبدجويبود.

انتقال تجربه های خارجی د ر د ومین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تاریخ در ریسک مدیریت بینالمللي کنفرانس اولین
2۸و2۹آذرماه۸6درسالنهمایشموسسهمطالعاتبهرهوري

ومنابعانسانيبرگزارشد.
محورهایاینکنفرانسعبارتبودنداز:

کاربردهاي و مفاهیم درک و دانش بسط و • انتقال
حیاتيمدیریتریسکسازمان.

بهکارگیريریسکدرپشتیباني ارزیابيو • شناسایي،
ازاهدافمدیریتاستراتژیکهمچونکسبوکارمستمر،

عملیاتوراهبردهايپروژههايسازمان.
ریسک مدیریت فرآیندي نگاه اهمیت درک • ارتقاء
و راهبردي فرآیندهاي جامع مرور و بررسي  •

استانداردهايحیاتيمدیریتریسکها
رفتار، ارزیابي، شناخت، چگونگي دانش اشاعه  •

نظارتوکنترلبرنامهریزيریسکها
تکنیک و تجهیزات اهمیت کلي شناخت و • کشف

هاوابزارقابلاستفادهدرمدیریتریسک
ازاصولونقشحیاتي بینشوآگاهي بر • نائلشدن

مدیریتریسکدرمحیطهايرقابتيامروز

زمینههای در وحقوقیمجرب فعاالنحقیقی • معرفی
ارزیابی،تحلیلوراهکارهایمدیریتریسک

دراینکنفرانس،مدیریتریسکدرمحورهايقابلیت
مهندسي و انساني خطاهاي کیفیت، سیستمهاي اطمینان،
تکنیک سیستمها، وتحلیل تجزیه صنعتي، ایمني ارزش،
آماري،مسائلبیمه،ریسکسازمانيومدیریتاستراتژیکبه
خوبيپوششدادهشد.درتوضیحضرورتمدیریتریسک
فناوري گسترش ارتباطات، عصرنوین در که گفت باید
اطالعات،رویکردهاينوینزنجیرهتامینکاالهاوخدمات،
به سازمانها وتمایل گرایش و زیست محیط پیچیده مسائل
کسبدارایيهاينامشهودوشدترقابتهايکسبوکار،

اهمیتدانشریسکرابیشازپیشنمایانمیسازد.
یاحوزههاي اقتصاديوصنایعو سازمانهاوموسسات
عموميبهعنوانضرورتحیاتيناچارنددارایيهايمشهود
خودرابراينیلبهاهدافتجاريدرمعرضریسکقراردهند.
را ریسک مدیریت بیشتر چه هر شناخت ضرورت امر این

برايکلیهسازمانهادرتمامسطوحآشکارمیسازد.

د ر موسسه مطالعات بهرهوري و منابع انساني:

کنفرانس مد یریت ریسک برگزار شد 

ميشود)هرتگدرحد50سنت(،هرفروشگاهميتواندبه
تعداددلخواهازاینتگهاکهدارايشمارهسریالهستندبه
صورتیکبارمصرفاستفادهکند.اینتگهابهصورت
اطالعات EPCکد حفظ با و هستند )passive(غیرفعال
را کاال کد و سازنده کشور سازنده، کارخانه به مربوط

مشخصميکنند.
یا IDذخیره حد در فقط RFID تگهاي اغلب
شمارههاواطالعاتمحدودمورداستفادهقرارميگیرندکه
درحدیکبایتاست.درصورتيکهکارتهايغیرتماسي
Contactlessدرحدکیلوبایتاطالعاترارويتراشه
ذخیرهميکنندوبرايکاربردهاياساسي)مانندگذرنامهو

کارتملي(استفادهميشوند.
بههرحالقیمتپایینتگهايRFIDاستفادهازآنها
ميسازد، توجیهپذیر هم کوچک کارهاي و کسب در را
دقیقتر کتاب و وحساب کاالها ایمني موجب عوض در

ميشود.

چاپ، همراه صمیمي الکترونیک 
وقتيازکارتهايهوشمندوتگهايRFIDصحبت
چاپ نام به چیزي دیگر ميرسد نظر ميآید،به میان به
چندانضرورينیست.کافياستآنتنRFIDرويچیزي
Readerباشدیایککارتحاويتراشهالکترونیکازگیت
یاتشخیصداده عبورکند،دیگرهمهاطالعاتدیدهشده

ميشود.
گواهینامه و ملي کارت مثل کارتها از بسیاري اما
حتي و رنگ چند چاپهاي با ... و سوخت کارت و
حاملهاي حتي ميشوند. تولید مختلف چاپي تکنیکهاي
لیبلهاوتگهايکوچکRFIDنیزشمارهسریالیاعدد
بسیاري در دارند. همراهخود چاپي بهصورت وحروفي
و کارتها این اساسي ویژگيهاي از یکي چاپ موارد،
تگهاست.همچنینبایدبهایننکتهتوجهداشتکههمیشه
وهمهجاشناساهايالکترونیکموجودنیستندوبامشاهده
مشخصاتواطالعاتچاپشدهموجبشناسایيوانجام

عملیاتمربوطهميشود.
و Readerخواننده دستگاههاي که جاهایي در حتي
برق قطع دلیل به است ممکن نیز دارند وجود شناسایي
آن در نباشد، امکانپذیر آنها از استفاده سیستم، خرابي یا

صورتنیزاطالعاتچاپيکارایيدارند.
امنیتي تکنیکچاپ اسناد،چند ازکارتهاو بسیاري
مانند روشهایي باشند. داشته باید شاخص عنوان به را
میکروپرینت،مرکبهايUVو...بهنوبهخود،ایمنيراباال

ميبرندوراهرابرتقلبميبندند.
بنابراینچاپنزدیکترینوپایدارترینهمراهتگهاي

RFIDوکارتهايالکترونیکاست.
الکترونیکپروسهپیچیدهاياستکه تولیدکارتهاي
انواعفوتوفنهادرآنبهکارميرود.چندروشچاپ،
لمینیت،پرسهولوگراموچیپگذاري پانچ،سوراخکاري،
صورت کارت تولید )چاپخانهها(ي واحدها در همه ... و
ميگیرد.تنهابارگذارياطالعاتاستکهدرمراکزمربوطه

صورتميگیرد.

طراحي کوچک ترین تراشه ي RFID جهان
از )شناسایي RFID تراشهي ریزترین و کوچکترین
طریقامواجرادیویي(جهانکهتنها0/15در0/15میلیمترو
7/5میکرومترضخامتداردازسويهیتاچيطراحيشد.

پیشازاینکوچکترینتراشهبااندازهي0/4در0/4
شرکت همین سوي از و بوده رکورد این دارنده میلیمتر

طراحيشدهبود.
تراشهيجدیددرزمینههايمختلفنظاميتاحملو
نقلوحتيوسایلالکترونیکيمصرفکنندگانکاربرددارد.
اینتراشهکهپودریاداستنامیدهشدهدارايیکحافظهي
بهذخیرهیکشماره38رقمي قادر بودهکه بیتي رم1�8

است.
فنآوري65 از استفاده با دارد قصد اکنون هیتاچي

نانومترتراشههايRFIDکوچکترازاینرانیزبسازد.
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چهارمینکنفرانسبینالمللیمدیریت
پروژهشهریورماهسال87درتهرانبرگزار
مدیر اسدی، مجتبی مهندس میشود.
اجراییاینکنفرانسدرخصوصبرگزاری
سه برگزاری از که تجربهاي با گفت: آن
دورهکنفرانسمدیریتپروژهبهدستآمد
احساسکردیمکهنیازبهیکسریتغییرات
درسازمانبرگزاریکنفرانسنیازاست.در
یکیازاینتغییراتزمانبرگزاریکنفرانس
از دادیم. تغییر بهشهریور ماه اسفند از را
سویدیگرباهدفجلبمشارکتگسترده
دانشگاههاییکهمدیریتپروژهومدیریت
دعوت میشود تدریس ها آن در ساخت
بههمکاریکردیم.برایناساسکنفرانس
دانشگاه فنی دانشکده همکاری با چهارم

تهرانشکلمیگیرد.

پیش کنفرانس افزود: وی
تشکیل عمده بخش سه از رو
که علمی بخش است؛ شده
است، تهران دانشگاه عهده بر
بخشدبیرخانهوبخشحرفهاي
دو قالب در پروژه مدیریت
مدیریت کارفرمایان کمیته
پروژهوپیمانکارانومشاوران
مشغولبهکارهستند.ویادامه
داد:بانیازسنجیکهطیسهدورهبرگزاری
اصلی محور گرفت صورت کنفرانس این
کنفرانسچهارمراتوسعهوارتقایظرفیت

سازمانهایپروژهمحورقراردادیم.
فلسفه اینکه به اشاره با ادامه در وی
شناخت کنفرانس این شکلگیری اصلی
آن نیازهای و پروژه مدیریت فعلی فضای
است،اظهارداشت:مهمتریننیازسازمانها
حوزه در تکنیکهای آموزش به نیاز ما
یکی در است.خوشبختانه پروژه مدیریت
دوسالگذشتهبخشهایحرفهايمدیریت
پروژهمانندانجمنها،نشریاتوبخشهای
آموزشیفعالشدهاندوسطحکلیمدیریت

پروژهرشدچشمگیریداشتهاست.
ویدرخصوصخالءهایموجوددر
گفت: سازمانها در پروژه مدیریت زمینه

این ها ازسازمان بسیاری اینکه علیرغم
احساس خود سازمان درون در را نیاز
کردهاندوهمچنینسرمایهگذاریکهروی
بخشآموزشمدیریتپروژهانجامدادهاند،
ولیشاهدآنهستیمکهبرخیسازمانهای
زمینه این در کمتری توفیق محور پروژه
داشتهاندکهدلیلآنبهچندموردبازمیگردد؛
یکیعدمتمرینوممارستکافیاستو
دلیلدیگرآنعدمفرهنگسازیمناسبدر
اینزمینهمربوطمیشود.بخشدیگریاز
مشکالتهمبهچندبعدیبودنسازمانها
ارتباطدارد.درکلپیادهسازیتکنیکهای
مناسب بسترسازی به نیاز پروژه مدیریت
ارتقایسطحعلمی به اشاره با دارند.وی
مسائل شناسایی با افزود: چهارم کنفرانس
سعی آن اولویتبندی و سازمانها اصلی
گارگاههای قالب در نیازها این تا شده
آموزشی،مقاالتپژوهشیوسخنرانیهای
کلیدیدرکنفرانسمطرحوبرایآنارائه

طریقشود.
گفتنیاستچهارمینکنفرانسبینالمللی
فنی دانشکده همکاری با پروژه مدیریت
دانشگاهتهران،انجمنمدیریتایران،گروه
پژوهشی-صنعتیآریانا،شورایهماهنگی
حرفهاي و صنفی مهندسی، تشکلهای

مهندسی و مدیریت پژوهشکده و کشور
کیانبرگزارمیشود.

شامل کنفرانس این محورهای
)استراتژیهای پروژه استراتژیک مدیریت
شرکتهای سازماندهی سرمایهگذاری،
پروژهها، سبد مدیریت پروژهمحور،
سیستمهای پروژه، امکانسنجی مطالعات
اجراییپروژه،ارجاعکاروانتخابعوامل
عوامل قرارداد، انواع در رویکردها پروزه،
محیطیموثردرپروژهومدیریتآسیبهای
)سازماندهی پروژه سازماندهی پروژه(،
پروژه،رهبریپروژه،مدیریتسرمایههای
پروژه، مدیران پرورش و جذب انسانی،
پروژه( ذینفعان با تعامالت مدیریت
مدیریتاجرایپروژه)مدیرتیکپارچگی،
مدیریت زمان، مدیریت مدیریتمحدوده،
هزینه،مدیریتکیفیت،مدیریتارتباطات،
مدیریت ریسک، مدیریت منابع، مدیریت
و مدیریت اختتام، مدیریت تدارکات،
رویکردهای و تکنیکها ارزش، مهندسی

جدیدمدیریتپروژه(میباشد.
اطالعات کسب برای عالقهمندان
بیشترازنحوهبرگزاریکنفرانسمیتوانند
تماس 8834�90 شماره به دبیرخانه با

بگیرند.

در چهارمین کنفرانس بین المللی مد یریت پروژه بررسی می شود

توسعه و ارتقای ظرفیت سازمان های پروژه محور

بازاریابی مدیریت بینالمللی کنفرانس دومین
روزهایدوموسومبهمنماهسالجاریدرسالن
همایشهایرازیبرگزارشد.سمیهمحمدی،مدیر
اجراییاینکنفرانسگفت:دراینکنفرانسدوروزه
حدود1100نفرازمدیرانارشد،کارشناسان،استادان
ودانشجویانجامعهبازاریابیایرانحضورداشتند.

چهار در دوم کنفرانس محتوای افزود: وی
بخشکارگاههایآموزشی،مطالعاتموردیوارائه
بازاریابی، حوزه در ایرانی شرکتهای تجربیات
نیز و میزگرد و آموزشی سمینارهای و سخنرانی
های، کارگاه بخش در گرفت. شکل مقاالت ارائه
برند، جمله از موضوعاتی با کارگاه عنوان 10
استقبال با که شد برگزار فروش و قیمتگذاری
خوبشرکتکنندگاندرکنفرانسمواجهشد.وی
از تجربه 10 موردی مطالعات بخش در داد: ادامه
به ارائهشدو شرکتهایمختلفصنعتیخدماتی
بازاریابیدر اولینکتابتجاربمدیریت دنبالآن

ایراننیزمنتشرشد.
پژوهشی مقاالت ارائه خصوص در محمدی
توسط مقاله �30 فراخوان، از پس داشت: اظهار
از مقاله 10 که شد دریافت کنفرانس دبیرخانه
کنفرانس دبیرخانه برای کشور خارج از آنها بین
ارسالشدهبود.پسازداوریتوسطکمیتهداوران
کنفرانس،�5مقالهدربخشارائهشفاهیپذیرفتهشد
کهچهارمقالهآنازمقاالتارسالشدهازخارجاز
کشوربودندو60مقالهنیزدربخشارائهپوستری
پذیرفتهشد.مقاالتهمدربخشارائهشفاهیوهم

دربخشپوستریطیدوروزکنفرانسارائهشد.
مدیراجراییدومینکنفرانسبینالمللیمدیریت
بازاریابیافزود:درراستایایجادشبکهمتخصصانو

دستاندرکارانبازاریابی،دبیرخانهکنفرانسازابتدا
صنفی و علمی انجمنهای و تشکلها با همکاری
آغازکرد.ازجملهانجمنتحقیقاتبازاریابیایران
کهبهعنوانیکیازهمکارانعلمیبرگزارکنندهدر
کنفرانسحضورداشتند،عالوهبراینانجمنعکاسان
از نمایشگاهی کنفرانس کنار در نیز ایران صنعتی
عکسهایصنعتیبرپاکردند.ویادامهداد:ازدیگر
صنایع شورای ایران، صنعت کنفدراسیون تشکلها
گازولوازمخانگیکانونانجمنهایصنفی،صنایع
غذاییایرانرامیتواننامبردکهدراینکنفرانس
حضورداشتند.همچنیننمایشگاهیباوسعت150
متربرگزارشدوبرخیشرکتهابهانجامفعالیتهای

مختلفبازاریابیازجملهنمونهگیریپرداختند.

اعضای حقوقی جد ید  انجمن د ومین کنفرانس بین المللی مد یریت بازاریابی برگزار شد 
مهند سی صنایع ایران

شرکت د اد ه پویش شاتان
ناممدیرعامل:جمشیدنورمحمديسیگارودي
نامنماینده:جمشیدنورمحمديسیگارودي

زمینهفعالیت:حکومارکتینگولیزروچاپ
ویدا- نبشکوچه آپادانا- تهران-سهرورديشمالي-خ آدرس:

پ124-طسوم-واحد6
تلفن:۸۸504524

sales@dp_shatan.com:ایمیل

شرکت آریان پویش پاد 
ناممدیرعامل:فرامرزشعباني
نامنماینده:فرامرزشعباني

زمینهفعالیت:خدماتمشاورهدرحوزهمدیریتمطالعاتوایجاد
طرحها

آدرس:تهران-میدانهفتتیر-کشاهرخ-پ216-واحدیک
تلفن:۸۸۸25۳07

info@appce.irایمیل

شرکت ره کوشان
ناممدیرعامل:کاوهشاهحسینيحسنخاني

نامنماینده:کاوهشاهحسینيحسنخاني
زمینهفعالیت:برنامهریزيوکنترلپروژهمهندسيصنایع

آدرس:خشریعتي-باالترازمیرداماد-نبشکزرین-برجمینا-
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گام بیست و د وم
صنایع  مهند سي  رشته  جذب  کساني  چه 

مي شوند ؟!
براي بگوییموصفاتي ازخودمان بگذاریدکميهم
صنایع مهندسي حوزه در پژوهش و تحقیق به آنانیکه

عالقهمندندبیانکنیم:
به ریاضيوفیزیک 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
صنایعبرخوردارشوند،آنانیکهتمایلدارندباتوانایيهاي
ریاضيگونهخویش،ارتباطبهینهايبیناجزاءنهادها،نظامها
وامکاناتپدیدآورند،آنانیکهبهبرنامهریزيوهدایتموثر
امکاناتاندیشیدهونظاممندهستند،آنانیکهتمایلدارندبا
انسانها انرژي و ازوقت دلنشین، و بشاش ایجادفضایي
شود، بهرهبرداري ثمربخش و مطلوب بسیار روحیهاي با
آنانیکهذوقهنريداشتهونیزتمایالتفنيدرطراحيو
ساختوسازامکانات،تجهیزاتونظامهادارند،کساني
کهعالیقيدرخلقوبروزابتکاردرحوزههايکاربردي
دارند،آنانيکهبهایجادامنیتمياندیشندوآفرینشراهکار
برايمقابلهباریسکهايگوناگونرادوستدارند،آنهاکه
ریاضيرادوستدارند،بافنوحرفهعجینند،کامپیوتررا
بخشياززندگيروزانهخودميدانند،باهمنوعانرابطهاي
ابعادمدیریتيرادوستدارند، برقرارمينمایند، دوستانه
وخالصه هستند اندیشههايجدید ارائه و نوآوري اهل
آنکههمارهبهپویایي،بهبود،خالقیتوکارایيمياندیشند

مهندسيصنایعرابرايخودبرميگزینند.


گرایش شناسي مهند سي صنایع
صنایع مهندسي گرایشهاي معرفي به بخش این در
خواهیم دکترا و ارشد کارشناسي کارشناسي، مقاطع در
واحدهاي وحتي ویژگيها وظایف، کارکرد، و پرداخت
درسيهریکازاینگرایشهارابهروشنيتببینخواهیم
نمودوتفاوتهايآنانراازیکدیگربازخواهیمشناخت.

بر جامع اشرافي ششگانه، گامهاي این پایان در
گرایشهايدانشگاهيمهندسيصنایعحاصلکردهایم.


گام بیست و سوم

گرایشهاي مهند سي صنایع را بیشتر بشناسیم!
مهندسيصنایعدرمقطعکارشناسيدرچهارگرایش

تقسیمبنديميشود:
1-تولیدصنعتي

�-برنامهریزيوتحلیلسیستمها
3-تکنولوژيصنعتي

4-ایمنيصنعتي
دوگرایشتولیدصنعتيوتحلیلسیستمهادرقیاس
دلیل به تکنولوژيصنعتي، و ایمنيصنعتي باگرایشهاي

حوزهمفاهیمپیچیدهتر،گستردهتروکاربرديتر،داراي
توانایي و دانایي سطح در چشمگیري برجستگي
به را باالتري علمي سطح با دانشجویاني ميباشند،
اصلي گرایشهاي دلیل همین به و ميپذیرند خود
پیرامون رو این از ميآیند. شمار به صنایع مهندسي
بیان کاملتري شرح آتي گامهاي در گرایش دو این

خواهیمنمود.
داراي ارشد مهندسيصنایعدرمقطعکارشناسي

چهارگرایشميباشد:
1-مهندسيصنایع

�-مهندسيسیستمهاياقتصادي-اجتماعي
3-مدیریتسیستموبهرهوري

4-مدیریتمهندسي
گرایشمهندسيصنایع،گرایشبرترکارشناسيارشد
بهشمارميآیدکهبهفارغالتحصیالنکارشناسيهمینرشته
گرایش این به ورود براي رقابتي سطح دارد؛ اختصاص
بسیارباالستوباتوجهبهکمیتپایینپذیرششوندگان،
نخبگانيکهاحاطهبیشتريبهدروسآزمونارشدداشته

باشند،قادربهادامهتحصیلدراینگرایشميباشند.
نوعي به اجتماعي، اقتصادي- سیستمهاي گرایش
که ميآید بهحساب ارشد کارشناسي مقطع دوم گرایش
فارغالتحصیالنسایررشتههايفني-مهندسينیزمجازند

بختخودرابرايقبوليدراینرشتهبیازمایند.
دوره ميتوانچکیده را بهرهوري و مدیریتسیستم
فارغالتحصیالن به که دانست صنایع مهندسي کارشناسي
سایررشتههايفنيومهندسيکهحداقلسهسالسابقه

مدیریتيداشتهباشنداختصاصیافتهاست.
به یادآوریستکهگرایشمدیریتمهندسي، به الزم
عنوانیکيدیگرازگرایشهايکارشناسيارشدمهندسي
صنایعدرحالگسترشبودهوهماکنوندردانشگاههایي
نظیردانشگاهصنعتيامیرکبیر،دراینگرایشنیزپذیرش
صورتميگیرد.دورهدکترايمهندسيصنایعمجموعهاي
که است آموزشي و پژوهشي فعالیتهاي از هماهنگ
آثارعلميدرزمینه به دانشجو احاطهودستیابي موجب
مهندسيصنایعوتوانایيدرتهیهمتونتحقیقاتي،نوآوري،
کمکبهپیشرفتوگسترشمرزهايدانشدراینرشته
خواهدشد.دورهدکترانیزشاملسهگرایشزیراست:

1-مهندسيصنایع
اقتصادي- سیستمهاي -�

اجتماعي
و سیستم مدیریت  -3

بهرهوري
بررسي به آتي گام در
مقطع اصلي گرایش دو
کارشناسيیعنيتولیدصنعتي
تحلیل و برنامهریزي و

سیستمهاخواهیمپرداخت.


گام بیست و چهارم 
و  برنامه ریزي  و  صنعتي  تولید   گرایشهاي 

تحلیل سیستمها را بیشتر بشناسیم !
تکنیکي مهارتهاي بهکارگیري فن صنعتي تولید
انساني نیروي از نظامیافته و موثر استفاده و اقتصادي -
سازمان،ماشینآالت،تجهیزات،سرمایه،ساختمانومواد
بهمنظورتولیدکاالباکیفیتوکمیتمطلوبميباشد.

برنامهریزيوتحلیلسیستمهافنبهکارگیريروشهاي
در برنامهریزي و تصمیمگیري مسائل حل جهت علمي
اطالعات، شاملجمعآوري واحدهايصنعتي-خدماتي،

تجزیهوتحلیلدادهها،مدلبنديوحلمسالهميباشد.

فوقميتوان تعاریف در توجهموشکافانه و دقت با
بیان را صنایع مهندسي ویژگيهاي و اهداف رسالت،

نمود:
پویایي کرد، توجه بدان باید که که نکتهاي نخستین
این است؛ نهفته فوق تعاریف ذات در که پنهانیست
جمالتبیانگرحرکتيمداوموهمیشگيهستند،حرکتي
درجهتآنچهکهبهتراستیعنيبهبودمستمر،حرکتيکه
هیچگاهمتوقفنميشود.شمابرنامهریزيميکنید،تصمیم
مينمایید تجزیهوتحلیل درميآورید، اجرا به ميگیرید،
بهره آتي برنامهریزيهاي حاصلجهت نتایج از آنگاه و
ميبرید؛اینچرخهایستکههیچگاهازحرکتبازنخواهد
ایستایي که دارد،چرا بهبود بهسوي رو هماره و ایستاد
یعنيمرگومجموعههايپویایيچونواحدهايصنعتي-

خدماتيهیچگاهبهمرگتمایلندارند.
نکتهدومآنکههیچیکازتعاریففوقبهتنهایيقادر
بلکه نیستند، ميکند ادعا صنایع مهندسي آنچه بیان به
ایندومکملیکدیگرند.گفتهایمکهویژگيبارزمهندسي
صنایعدرتفکربهبودمستمروضعیتموجودبودهوهرگز
تا مينماید تالش و نیست راضي موجود وضعیت از
اول، وهله در کند. حرکت مطلوبتر وضعیتي سوي به
تصمیمگیريوبرنامهریزيالزماستکهحرکتياستبه
سويهدف،امادرگامبعديبهکارگیريواجرايبرنامهیا
تصمیموسپستجزیهوتحلیلنتایج،تضمینکنندهصحت
آنميباشند.گرایشتولیدصنعتيبهنگرشنظاممند،منظم
نیازمند سیستمها تحلیل و برنامهریزي گرایش علمي و
استودرنقطهمقابل،برنامهریزيوتحلیلنیزبهنگرش

اجرایي،کاربرديوتجربيتولیدصنعتينیازدارد.
انجامدهيوهماهنگسازياست، نکتهسوم،دیدگاه
چراکهمهندسيصنایعگاهبایدعواملمتضاديچوننیروي
انساني،ماشینآالت،زمان،تجهیزات،سرمایه،ساختمانو
آنچنان خدماتي صنعتي- مجموعه یک قالب در را مواد
هماهنگسازدتامطلوبیتالزمدرکیفیتوکمیتتولیدرا
بدستآورد.اینمساله،ویژگيدیگريرایادآورميشود
صنایع مهندسي نظاممند و جامع کلگرا، تفکر همانا که
از پیش مجموعه، هر با برخورد هنگام در وي ميباشد.
مشاهده کلي بهصورت آنرا بپردازد، جزئیات به آنکه
او ميکند؛ نگاه بیرون یا باال از تعبیري به و مينماید
بخش یک تا نميدهد اجازه
کوچکازآنمجموعهچنان
سایر از که نماید مجذوبش
قسمتهاغافلگرددوارتباط
بخشهايدیگرراباآنجزء
نبیند.ويميداندکههمکاري
که است مجموعه آن تمام
کارایيکلرابدستميدهد
مجموعه از که انتظاري و
ميرودباهماهنگيتماماجزا

برآوردهميگردد.
پویایي مجموعههاي با صنایع مهندسي که شد گفته
چونواحدهايصنعتي-خدماتيروبروست.هرمجموعه
پویادارايیکسريداشتههایاوروديها،یکسريستادهها
را داشتهها این که فرآیندیست همچنین و خروجيها یا
نماید.ویژگيمهندسيصنایع،مشاهده تبدیل بهستادهها
همزماناینسهعاملاستواینمسالهخودموجبدرک
ارتباطبینمجموعههاوعواملمختلفواقدامدرجهت
صنایع مهندس یک ميشود. آنها انجام و هماهنگسازي
فیزیکي از اعم را خروجيها و وروديها بتواند چنانچه
همچنین و نماید تصویر خود ذهن در غیرفیزیکي و
پردازشهاوفرایندهايتبدیلاینوروديهابهخروجيها

شناسی 

تعریف

مهند  سی صنایع
                     قسمت ششم

ویژگي بارز مهند سي صنایع د ر تفکر 
بهبود  مستمر وضعیت موجود  بود ه 
و هرگز از وضعیت موجود  راضي 
نیست و تالش مي نماید  تا به سوي 

وضعیتي مطلوبتر حرکت کند 
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رامرورکند،آنگاهبهیقینخواهدتوانستسازمانرابه
بهتریننحوادارهنماید.

بهطور که است کلي بیشینهسازي اصل چهارم، نکته
یک شما اگر ميخورد؛ چشم به تعاریف این در ذاتي
کردید، مشاهده نظاممند و جامع بهصورت را مجموعه
در را آن جزء یک نمایید سعي تنها که نیست درست
از و دارید نگه ممکن سطح و وضعیت مطلوبترین
این مهندسيصنایعميگویدکل بمانید؛ اجزاغافل سایر
به و هم با ارتباط در آن اجزاي تمامي یعني مجموعه،
صورتهماهنگبایددریکسطحمطلوبقرارگیرندتا

مطلوبیتکلمجموعهدرباالترینسطحقرارگیرد.
نکتهپنجمواژهموثردرتعریفذکرشده،است.اصوال
دارد؛ فراواني کاربرد بهرهوري مفهوم مهندسيصنایع در
صورت به عموما و دارد مختلف انواع خود بهرهوري
نسبتخروجيها)ستادهها(بهوروديها)دادهها(تعریف
ميگردد.دورکناساسيدرافزایشبهرهوريهرمجموعه،
کارایيواثربخشيميباشند.کارایينشاندهندهمیزانکل
انجام باهرمقصوديکهميخواهد فعالیتميباشدحال
ازفعالیتاست اثربخشيمبینآنقسمت اما شدهباشد،
کهدرراستايرسیدنبههدفمجموعهانجامشدهاست؛

بهکارگیريواژهموثرنیزبههمینمعناميباشد.
نکتهششمآناستمهندسيصنایعازروشهايعلمي
استفادهمينماید.روشهايعلمي انجامکارهایش جهت
روشهایيهستندکهکهدرمواردمتعددازبوتهآزمایشو
تجربهگذشتهاندوبهبیانبهتراستانداردگردیدهاندواین
دلمشغوليمهندسيصنایعاستکهسعيميکنددرهر
چرخهبرنامهریزي،اجراوتجزیهوتحلیل،روشهايمستند
از را آنها کند، امورمختلفطراحي در را استانداردي و
حالتتجربهنشدهخارجنمایدوواردذاتفرایندداخليآن
مجموعهنماید.دانشمهندسيصنایعسعيمينمایدبراي
تماميشرایط،روشهايعلميخاصيراطراحيکندتادر
مواردمشخص،اینروشهارابهعنوانابزاريدراختیارمدیر
قراردهد.مطالبگفتهشده،بهطورعمده،مفاهیمزیربنایي
وفلسفيمهندسيصنایعراتشکیلميدهندبهطوريکه
و دیدگاهها نماید تالش همواره بایستي صنایع مهندسي
برداشتهايجدیدوتازهايازاینمفاهیمکشفوتجربه
نماید.مفاهیميچونتصمیمگیريوبرنامهریزي،مهارتهاي
تکنیکي-اقتصادي،موثرونظاممند،نیرويانساني،زمان،
و کیفیت تولید، هزینه، وسرمایه، تجهیزات ماشینآالت،
کمیتوارتباطاینمفاهیمازدغدغههاياصليمهندسي
تا بیانشدهاست ازآنجهت .نکاتفوق صنایعاست
تحلیل و برنامهریزي گرایشهاي از هیچیک گردد تاکید
مهندسيصنایع تمام تنهایي به تولیدصنعتي و سیستمها
انتظار ميتوان یکدیگر کنار در حضور با تنها و نیستند

داشتمهندسيصنایعبهاهدافخودنائلگردد.
بایدگفتکه ایندوگرایش بیاندروساساسي در
وجهاشتراکفراوانيدراینمیانبهچشمميخورد؛دروسي
واحدهاي طرحریزي کیفیت، کنترل پروژه، کنترل نظیر:
مدیریت اصول یک، موجودیهاي و تولید کنترل صنعتي،
وتئوريسازمان،ارزیابيکاروزمان،تحقیقدرعملیات)�
اقتصادمهندسي،آمارمهندسي،نقشهکشيصنعتي ،)1 &

.)1 &�(
از یکي براي که دروسي از دسته آن این، کنار در 
دیگر گرایش دانشجویان را ميباشند اجباري گرایش دو
ترتیب بدین و نمایند اخذ اختیاري بهصورت ميتوانند
سطحاشرافخودرابرحوزههايکاريمهندسيصنایع

هرچهبیشترافزایشبخشند.
دروساجباريپراهمیتگرایشتولیدصنعتيکهبراي
شمار به اختیاري سیستمها تحلیل و برنامهریزي گرایش
فاکتورهاي تولید،مهندسي برنامهریزي از: ميآیدعبارتند
و نگهداري برنامهریزي صنایع، ایجاد طراحي انساني،

تعمیرات،برنامهریزيوکنترلتولیدوموجودیهايدو.
دروساجباريپراهمیتگرایشبرنامهریزيوتحلیل
سیستمهاکهبرايگرایشتولیدصنعتياختیاريبهشمار
طراحي شبیهسازي، سیستمها، تحلیل از: عبارتند ميآید

سیستمهاياطالعاتي،برنامهریزيحملونقل.

ادامهازصفحه15
شماناگزیربایدبرایآنچهبهدستمیآورید،بهایی
بپردازیدواینبرایتانگرانتماممیشود.بهدستآوردن
و میاندازد تعویق به را شما پاداش هیچ، قبال در چیزی

شما از همیشه برای را آن شاید حتی
بگیرد.»هانریکایزر«دراینخصوص
و قابل قدرتمند، »مردان میگوید:
شجاع،نیازبهکمکمالیندارند.آنها
کردن، کار امکان میخواهند فقط
خالقیت،پساندازکردن،خرجکردن
به و باشند داشته را قیود از رهایی و
کار و کسب برای خود آزاد انرژی

بزرگزندگیاحتیاجدارند.
کارمندان کردن سهیم سوم: اصل
درسودوقتیشرکتشمابهسودآوری

باشید. سخاوتمند کارمندان با آن تقسیم در باید رسد، می
کارمندانیبادستمزدهایباال،پرانگیزهاند.اگربهکارمندان
اجازهدهیدبهپاداشهایباالبرسندخودتانهمازاینطریق
منتفعخواهیدشد،سایرسودهاوپاداشهایشرکتراهم

قسمتکنید.

گام ششم
چگونه بر نگرانی های خود  غلبه کنید ؟

کارآفرین بسیار همت و بهشجاعت کارآفریني، آغاز
هیچ قدمگذاشت، مسیر این در او زمانیکه اما دارد، نیاز
و است مخاطره تنها ندارد، وجود تضمینی هیچ و امنیتی
پیش ناشناختهها.همهچیزروییکمسیرخطی از انبوهی
میرود.کارآفرینتنها،مشکوک،مسخرهیافراموششده
است.اوتنهابهخوداعتقاددارد،بهایدهایایمانپیداکرده
لنگرمتکیشدهاست. بهمثابهیک نامحسوس بهرویایی و
احساساتمهیجونشاطآوریکهمدتیبرتازهکارانمستولی
تردیدیعذابآورمیدهد. بهشکو را است،جایخود
ایجاد ترس امنیت، و حقوقی چک شغل، یک نداشتن
روحی فشار و نگرانی مینماید. سست را اراده و کند می
کارآفرینراعذابمیدهد.ازهمانروزنخست،ناراحتیو
دردشروعمیشود.برایغلبهبرایننگرانیهارعایتنکات

زیرتوصیهمیشود:
1-بینمصیبتیکهتجربهمیکنیدومیزانموفقیتنهایی
فراوانی بامشکالت ارتباطیوجوددارد.درآغازشما شما
از حتی اگر نزنید، کلک خود کار در شوید. می روبرو

سادهتریناطالعاتهمآگاهیندارید،سئوالکنید.
2-تنهاباجوابردشنیدناستکهمیتوانیدحساسیت
یک عنوان به ببرید. بین از را رد جواب به نسبت خود

کارآفرینخیلیزودپوستکلفتخواهیدشد.
باپشتکاربرطرفخواهندشد.همه مالی ۳-مشکالت
رنج بیشتر چه هر بودهاند. روبرو مالی موانع با کارآفرینان

بکشید،بیشتریادمیگیرید.
4-ایدهخامشمابرایکسبوکارینوبهسرعتموضوع
تمسخراطرافیانواقعخواهدشد.همیشهاینگونهبودهاست.
بهیادداشتهباشیدکههیچانسانعاقلیباورنداشتاختراع
"هنریفورد" چیزیبیشازیکسرگرمیباشد.پدربزرگ
بنیانگذار»کمپر بیمهو ازقدرتمندان »جیمزاسکمپر«یکی
بیشتر »وقتیمیبینی توصیهمیکند: اینگونه او به کمپانیز«
همکارانت،بیشترهمدورههایارقبایکاریاتیابیشترمردم
کشوربهیکسومیروند،بهگوشهایخلوتبرو،ترجیحاَ
بهجاییکهبتوانیباطبیعتارتباطبرقرارکنيوازخودت
درست آنها آیاجهت میروند، سو آن به آنها چرا بپرس:

است؟«
5-تنهاراهفرارازمصائب،کارکردناست.تالشهای
مضاعف،شماراازچنگمشکالتشغلیمیرهاند.»لیدی
فارست«،مخترعلولهخالءکهپخشرادیوییجدیدراممکن
ساخت،میگوید:»اوقاتیوجودداشتکهحسمیکردماز
حدتحملخودگذشتهام.برخیمشکالتبزرگمینمودند.

بهنظرمیرسیدارادهالزمبرایشروعدوبارهراازدستداده
باشم.ولیهربار،پسازبررسیاجمالیاوضاع،راهفراری
پیدامیکردم.هرچقدراوضاعوخیمبهنظربرسد،اگرخوب

جستجوکني،همیشهامیدنجاتیوجوددارد.«
6-وقتیکسیبهشمانهمیگوید،
»نه« بر غلبه هنر است. کار اول تازه
مهارت آن در باید که است چیزی
»بله« به را »نه« کنید سعی باید یابید.

تبدیلکنید.
کارآفرین میخواهید اگر -7
در خود شرکت به باید باشید، موفقی
را خود دریافت و بنگرید ملی حیطه
نسبتبهکسبوکارتانارتقاءبخشید
وفضایلسادهیککارآفرینموفقرا
بنیانگذار آخر« »آدولف بگیرید. یاد
کارآفرین یک ساده فضایل درخصوص تایمز، نیویورک
با تنها موفقیت که یافت درخواهید »شما میگوید: موفق
عالقه، شعور، کوشي، سخت یعنی معمولی فضایل تمرین
اعتمادبهنفسوصداقتبهدستمیآید.منابعاینمملکت
چناننامحدود،موقعیتهاچنانبیشماروامکاناتتحصیل
وتجهیزچنانفراوانواتالفوغفلتچنانمتداولاندکه
بلکه مالي، اهدافخرد به دررسیدن تنها نه برایشکست
دردستیابیبهکاملترینشکلموفقیتهیچبهانهایوجود

ندارد.«
۸-تجربهکافیشماراخردمندخواهدساخت.اگردوام
آورید،بهکارادامهدهیدوروحیهجنگندگیراحفظکنید،

درنهایتمیتوانیدبهیکابرکارآفرینتبدیلشوید.

گام هفتم
چگونه کسب و کار جد ید  خود  را اد اره کنید ؟

مرحلهمهموپایانیکارآفریني،مرحلهایاستکهیک
کارآفرینکسبوکارجدیدخودراراهاندازیکردهاست
وبایددراینمرحلهآنراادارهکندتابهاهدافموردنظر
این بهترکسبوکارجدیددر اداره برای نایلشود. خود

مرحلهتوصیههایزیرراهموارهمدنظرداشتهباشید:
با دارند. نیاز مشیها خط و قواعد به کارمندان -1
داخلی آییننامه مثل چیزهایی به کارمندان، اولین استخدام
باید دارند.کارمندان نیاز پرسنلی پرونده وشرحوظایفو
تحتآموزشقرارگیرند.حالتاسمزی)تاثیرپذیری(روش
از راتمرینکنید. اشتباه از اجتناب آموزشیضعیفیاست.

روشهایامنیتیاستفادهکنید.کمیبدبینشوید.
2-نگذاریدتصمیماتمهمخرابشوند.برتصمیمات

مالینظارتکنید.یکسیستمسفارشخریدتعیینکنید.
خود مدیران به شرکت، مشی ازخط پیروی برای -۳
و خود خودخواهانه تصمیمات مواظب باشید. متکی

کارمندانتانباشید.
4-فلسفهیکشرکتبزرگوفعالایناستکهتحت
را حیاتی های پیام دیگر و پیام این میشود. تقویت فشار
بهطورمرتببرایزیردستانتکرارکنید.دورههایآموزشی

وتعلیمیراپیوستهترویجدهید.
بازرسی را خود شرکت یکبار هفتهای دستکم -5
آنها طریق از تا دهید تشکیل کارگران از هیئتی کنید.

بازخوردداشتهباشید.
ولی بگیرد، تصمیم خودتان میتوانید که آنجا تا -6
واگذارید. زیردستان به را مسئولیتها برخی که بیاموزید

مدیرانمعتقدخودراازرویعملکردهاانتخابکنید.
تهیه دقیق گزارشگر سیستم یک شرکت، رشد با -7
دست به مرتب زمانبندی پایه بر دقیقی اطالعات کنید،

آورید.موجودیهارامحافظهکارانهادارهکنید.
و نابرابریها از اجتناب برای را خود سعی تمام -۸
اخراج را برید.کمکاران بهکار بینکارمندان بیعدالتیها

کنید.کمیسختگیریالزامیاست.

کارآفرینی د ر هفت گام



سال نهم ● شماره 58 و 59● اسفند  ��1386

نحوه در نویني روش ولش، جک
ابداع بزرگ کمپانيهاي و شرکتها اداره
بزرگ مدیران از بسیاري امروزه که کرد
به پیشین، فرسودهوسنتي ازاصول فارغ
راحتيکنترلامورمرزهايتجاريخودرا
باورنکردني سرعتي با و گرفته دست در
میروند. پیش توسعه و پیشرفت بهسوي
تکنیکهاي موفق و بارز نمونه خود او
سالگي 44 سن در که است »Welch«
کنترلتماميامورکمپانيبزرگونامداري
اختیار رادر آمریکا الکتریک چونجنرال
از یکي مدیر جوانترین عنوان و گرفت
را متحده ایاالت شرکتهاي بزرگترین

ازآنخودنمود.
».John Frances Welch Jr«
»ماساچوست« ایالت در 1935 سال در
مدرک 1957 سال در آمد. دنیا به آمریکا
همان دانشگاه از را خود شیمي مهندسي
ایالتدریافتکردوپسازآنبهسرعت
بهادامهتحصیلمشغولشدوتوانستدر
کوتاهترینزمانممکندکتراياینرشتهرا

ازدانشگاه»Illinois«دریافتنماید.
تحصیل از فراغت از پس بالفاصله
کمپاني به ولش ،1960 سال در یعني
به مشغول و پیوست الکتریک« »جنرال
کارشد؛امایکسالبعدتصمیمبهترک
به بدوورود از که او اینکمپانيگرفت.
اینمکانبانحوهارتقایشغليکارکنانو
برخيروشهايمدیریتيمشکلداشت،
پسازیکسالفعالیتبادریافتپیشنهاد
کاردریکشرکت»شیميمعدن«باجدیت
الکتریک جنرال ترک به تصمیم تمام
براي دالر 10500 حقوق دریافت گرفت.
یکمهندسجوانوتازهکاراگرچهایدهآل
بهنظرمیرسید،امااوسوايمسائلمادي
بیشتر کارش محیط بر حاکم روحیات به
اهمیتميداد.بههرترتیبيکهبودتایک
سالتوانستاینشرایطراتحملنمایداما

بهمحضدریافتپیشنهادجدیدازشرکتي
دیگر،تصمیمشجديترشد.

براي را تصمیمش ولش که هنگامي
»Reuben Gutoff«،باالیش مسئولرده
عجیبي عکسالعمل با کرد، مطرح
تصور این از پیش تا که او روشد. روبه
ميکرد،»Gutoff«ازشکایتهايهرروزه
»Welch«درموردنحوهبوروکراسيدست
وپاگیرکمپانيخستهشدهاستوباشنیدن
به اوبسیارخوشحالخواهدشد، تصمیم
ناگاهباعکسالعملشدیداومبنيبرعدم
روبهرو کاري چنین براي وي به اجازه

شد.
»Gutoff«کهخودمدیريجوانوالیق
بهخوبي میآمد، بهحساب بخش آن در
متخصص افرادي وجود که دانست مي
الکتریک جنرال براي »Welch« چون
و شوند مي محسوب بيکران سرمایهاي
ازدستدادنآنهابهمنزلهازدستدادن
از است. شرکت سرمایه از مهمي بخش
را جوانش همسر و »Welch« رو همین
برايگردشدرخارجازشهردعوتکرد
ودریکگفتگويچهارساعتهتوانستاو
راقانعسازدتاازتصمیمشمنصرفگردد.
به را شرایط که داد قول »Welch« به او
از دور به او گویا که سازد مهیا گونهاي
بزرگ شرکتهاي و ادارات بوروکراسي
تنهابرايشرکتهايکوچکتحتفرمان
بدین و میکنند کار بزرگ کمپاني یک
ترتیبتمامياینرفتوآمدهايوقتگیر
تصمیمات و نظرات انتقال براي اضافي

براياوبرداشتهخواهدشد.
با »Welch« جریان، این دنبال به
عزميجديتربهکاربازگشتوبهکمک
به را ترقي پلههاي توانست »Gutoff«
کارگیري به با ابتدا او نماید. طي سرعت
روشنوینومبتکرانهبازاریابيمحصوالت
شگفتآوري طرز به را الکتریک جنرال

ارتقادادوازهمینرونامو
به کمپاني در خاصي اعتبار
سال در سپس آورد. دست
معاونت سمت به 197�
سال در بخشها، از یکي
1977مدیریتآنبخش،در
اعضاي از یکي 1979 سال
در سرانجام و مدیره هیات
سال1981بهعنوانجانشین
»ReginaldJones«وجوان
عظیم کمپاني مدیرکل ترین
جنرالالکتریکمنصوبشد.
درطولفعالیت�0ساله

اودراینسمت،جنرالالکتریکپیشرفتي
بيسابقهدرخودمشاهدهکردبهطوريکه
دالر میلیارد 1� از آن محصوالت فروش
در دالر میلیارد �80 به 1981 سال در
بسیاري تعداد یافت. افزایش �001 سال
ازکارشناسانموفقیت»Welch«رامدیون
کارگیري به و مدیریت در او توانایي
او میدانند. موثر فوقالعاده تکنیکهاي
و افکار چطور که ميدانست سادگي به
باالترین از افراد تک تک به را اهدافش
دهد. انتقال شرکت رده پایینترین تا رده
شرکت ارشد مدیران که داشت اعتقاد او
اطالعیههاي اقسام و انواع نصب جاي به
مختلفدرتابلواعالناتویاابالغنظراتشان
بوروکراسيطوالنيوخستهکننده توسط
اداري،ميبایستازشیوه»تکرار«استفاده
نمایند.بهباوراواینمسالهبایدبهگونهاي
انجامشودکهاهمیتاهدافومقاصدویا
دستوراتجدیدحتيبهخانهکارکناننیز
کشیدهشودوآنهاسرسفرهشامباخانواده
نیزدرموردآنصحبتنمایند.درنظراو
اگردرذهنکارکنان،شرکتازشکلیک
راهرودرازوپرپیچوخمباموانعمتعدد
برايرساندنخبرازجایيبهجايدیگربه
دیگر تشبیهشود، بزرگ یکسوپرمارکت

تمامياتالفوقتوانرژيدراینسیستم
تمامي اگر رفت. خواهد بین از اداري
سوپرمارکت قفسههاي همچون بخشها
دیگران تماس معرض در و هم کنار در
قرارگیرند،نهبهسیستمکاريآنهالطمهاي
خواهدخوردونهدخالتوناهماهنگيدر
انجامامورپدیدخواهدآمد،عالوهبراینها
سبب یکدیگر با همه طوالنيمدت تماس
خواهدشدتامطالبموردنیازکمپانيبارها
وبارهادهانبهدهانتکرارشدهودرذهن
روش این بهکارگیري بندد. نقش همگان
همگي کارکنان تا شد سبب غیرمعمول
تماسهاي و بدانند کل از جزئي را خود
روزمرهآنهابامدیرانارشدکمپاني،نوعي
اعتمادبهنفسووابستگيعاطفيبهجنرال
الکتریکدرآنهاپدیدآوردواینگونهشد
چنان کمپاني این سال �0 مدت در که
از دنیا مدیران قويترین که کرد رشدي

عهدهآنبرنميآمدند.
از »Welch« ،�001 سال در اگرچه
سمتخودبازنشستهشداماتوانعلميو
مدیریتياوبهحدياستکهحتيدرسن
وسالامروزنیزقریببه500کمپانياورا
بهعنوانمشاوروراهنمادرکنارخوددارند
وازتکنیکهايخالقاوسودميجویند.

ابزارها بهفهمکاملواجرايمناسب موفقیتپروژه
کتاب این دارد. بستگي پروژه مدیریت اصول و تکنیکها
هرآنچهراکهممکناستدرپروژهازشروعآنگرفته
تاخاتمهآن،موردنیازتانباشددربردارد؛چیزيبیشاز

�00موردکهبهترتیبحروفالفبالیستشدهاند.
پروژه موقع به تکمیل نحوه در را شما کتاب این
مشتري، نیازهاي به توجه با آن مشخص بودجه در و
راهنمایيمیکند.همچنینگامهايبرنامهریزيپروژهشامل
هزینه، و زمان تخمین کار، مسئولیتها،ساختارشکست

زمانبندي،تخصیصمنابعوبودجهبنديرابهراحتيبیان
مینماید.اینکتاب،توجیههايالزمبرايغلبهشمابرهر
گونهچالشیامشکلپیشآمدهدرپروژهرادراختیارتان
میگذاردتاخدمتیامحصولپروژهرابهگونهايرضایت

بخشارائهنمایید.
ارزندهترین و ازسختترین بودنیکي پروژه مدیـر
یک حـرفهاي زندگي در میتواند که است تجربیاتي
علت بدین آن بودن سخت باشد. داشته وجود شخص
استکههمیشهباکمبودتقریـبًاهمـهمنابع،اززمانگرفته
اینکمبودهاتنشرو انسانيمواجهیم.درخال نیروي تا
بهافزایشـينـیزبرايتحویلیکمحصولیایکخدمت
درزمانمناسببهافرادموردنظروبارعایتمعیارهاي
خاطر به هم آن بودن ارزنده میخورد. بهچشم مناسب
از ناشي برسختيهاي غلبه براي آمده وجود به فرصت
رضایت شکلي به خدمت ارائه یا محصول یک تحویل
مدیر )مانند است پروژه نتیجه از ذينفع افراد به بخش
دیگران(. یا و ارشد مدیریت مشتري، پروژه، تیم پروژه،

بتوانید تا دارید نیاز شما کـه را آنچـه هـر کـتاب ایـن
مقصـد بـه نمائـید، هدایـت را آن کنید، آغاز را پروژه
برسـانیدودرایـنمسیربرکلیهموارداضطراريغلبهکنید
فراهممیسازد.اینکتابدرنقشیکهندبوکدرباالو
پایینرفتنازمسیريبهنامدورهعمرپروژه،شماراکمک
میکند.مطالباینکتاببرايمنودیگرمدیرانپروژه،
این اماچگونه؟ است. داشته آمیز موفقیت بسیار کاربردي

چیزياستکهدراینکتابفرامیگیرید.
دراینکتاببهبیشاز�00ابزار،فنونواصولاشاره
قابل اهداف مختصر، شرحي شامل مورد هر است. شده
حصول،فهرستيازموانعاحتماليقابلبرخوردودرآخر،
بهفهرست راهحلاستفادهآنمیشود.همچنینمیتوانید
با مطابق و مناسب ابزار تا کنید رجوع کتاب شکلهاي
وضعیتموردنظرراپیدانمائید.جدوليکهپسازمقدمه
کتابآمدهاستچهاروظیفهاصليمدیریتپروژه)برنامه
ریزي،سازماندهي،کنترلوهدایت(راهمراهباستونمواد

متفرقهشرحمیدهد.

معرفیکتاب

هند بوك مد یریت پروژه
عنوان فارسي: 
هندبوکمدیریتپروژه
عنوان انگلیسي:
The project
manager,s
emergency kit
نویسند ه: 
کالیم،رالف.ال
مترجم: 
ذکایي،محسن
ناشر: 
آدینه

)Jack Welch( جک ولش
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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.
واحد با تماس بیشتر: اطالعات کسب و نام ثبت نحوه

آموزشانجمن:4-66706051داخلي�56و�57یا6674�035
دفترمرکزيانجمن:88�4�588

مراحلثبتنام:-واریزکردنمبلغشهریهبهحسابجاري
0143369919بانکتجارتشعبةدانشگاهتربیتمدرسبهنام

انجمنمهندسيصنایعایرانیاپرداختبصورتنقدي
-ارسالفیشواریزيبهنمابرشماره:6674�035

۸00.000



محتوا:
مهارتهای اهمیت بر مروری • بهار:

اجتماعی
صنایع، مهندسی بر نگاهی • تابستان:

جایگاهآنبههمراهواژهبهرهوری
و مدیریت واژه دو شناخت • پاییز:

رهبری
؟؟؟؟؟؟ • زمستان:

سایرویژگیها:
نرمافزار دو آموزش  •
Excel و Microsoft Project

)هرروزیکآیتم(
هر در خیام رباعیات از دوبیتی  •

روز

و مدیریت داستانهای درج  •
بهرهوریدرروزهایجمعه

قابل تصاویر و کاریکاتور درج  •
تاملدرروزهایجمعه

زبان از مدیریتی نکته یک روز • هر
قرآن،ائمهوبزرگان

صنایع مهندسی و مدیریت • واژگان
)هرروزیککلمه(

صورت به سال وقایع ثبت  •
متمرکز

رهپویان شرکت گردآوردنده:
بهرهوریشرق)مشهد(

تلفنتماس:0511-5424۳5۸
0۹15۳04۳۹01)طهماسبی(

بینالمللي مسابقات ملي کمیته رئیس
دوره سومین گفت: ایران آزاد ربوکاپ
به ۸7 سال فروردین در مسابقات این
قزوین اسالمي آزاد دانشگاه میزباني

برگزارميشود.
اعالم با موسيخاني مرتضي دکتر
بسیار استقبال دلیل به افزود: خبر این
شرکتکنندگاندردودورهگذشته،امسال
اینمسابقاتدر برايسومینسالمتوالي
ایرانبرگزارخواهدشدوبرگزیدگانآن
بهمسابقاتجهانيربوکاپ200۸درچین

راهخواهندیافت.
رییسکمیتهمليروبوکاپایرانتاکید
باحضور مسابقات این سالگذشته کرد:
16تیمخارجيازجملهایتالیا،چین،ترکیه

واسپانیاو۳۹6تیمداخليبرگزارشد.
دوره سومین داد: ادامه موسيخاني
در ایران 200۸ آزاد ربوکاپ مسابقات
بخشهاي شامل که رباتیک بخشهاي
ربات مینیاب، انساننما، امدادگر، ربات
خانگي،فوتبالیستسایزمتوسطوکوچک

وامدادگر،فوتبالیستیکبهیکودوبهدو
براينوجوانانبرگزارخواهدشد.

قزوین اسالمي آزاد دانشگاه رئیس
در نیز شبیهساز رشته کرد: خاطرنشان
بخشهايشبیهسازامداد،فوتبالسهبعدي
رباتهاي شبیهساز بعدي، دو شبیهساز و

مجازيبرگزارميشود.
ربوکاپ مسابقات گفت: موسيخاني
بینالملليایرانباهدفآشنایينسلجوان
و مصنوعي هوش رباتیک، روز دانش با
سایر دستاوردهاي و تجربیات از استفاده

کشورهايجهانبرگزارميشود.
ويافزود:درحالحاضرحدود400
تیمبرايحضوردرایندورهازمسابقات
تیمهاي ثبتنام و آمادگيکردهاند اعالم
جاري سال ماه بهمن ابتداي تا خارجي

انجامگرفت.

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، 

ساناز فرزانه، 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

سمینار آشنایي با 
مد ل تعالي EFQM د ر 

اصفهان برگزار شد 
تعالي مدل با آشنایي سمینار
بهمن 25 پنجشنبه، روز EFQM
اصفهان شهر سوره تاالر 1۳۸6در
رابطان و آموزش واحد همت به و
انجمنمهندسيصنایعایرانبرگزار

شد.
سخنراناینسمینارچهارساعته
بیان مهندسهادينیکزاد،ضمن
خالصهايازتاریخچهوفعالیتهاي
ایرانگفت: مهندسيصنایع انجمن
انجمنمهندسيصنایعایرانباهدف
و دانشجویان علمي بردنسطح باال
فارغالتحصیالنرشتهمهندسيصنایع
فعالیتهاي اصفهان استان درسطح

شایستهايراآغازکردهاست.
مهندس سمینار این طي در
تاریخچه تشریح به نیکزاد
مدلهايتعالي،تاریخچهمدلتعالي
مدل مفاهیم و ارزشها ،EFQM
تعاليEFQM،معیارهاوشماتیک
مدل،عللاستفادهسازمانهاازمدل
ارتباط و مدل معیارهاي زیر تعالي،
بینآنها،منطقRADARوفرآیند
اساس بر سازمان در ارزیابي خود

روشهايچهارگانهپرداخت.
مورد سمینار این است گفتني
و دانشجویان از بسیاري استقبال
مهندسي رشتههاي فارغالتحصیالن
صنایع،مکانیک،عمرانومدیریت
صنعتي اصفهان، دانشگاههاي: از
صنعتي فوالد، صنعتي اصفهان،
پیام اصفهان، نور پیام اشتر، مالک
شهر شاهین نور پیام شهـرکرد، نور

وآزادنجفآبادقرارگرفت.

سومین مسابقات بین المللي ربوکاپ آزاد  ایران برگزار مي شود 

قابل توجه سازمان ها، مد یران، کارشناسان و د انشجویان
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همایشاقتصاداسالمیوتوسعه1۸و
1۹اردیبهشت1۳۸7درمشهدمقدسبرپا

میشود.
چون محورهایی با همایش این
پارادوکسهایتوسعهدرجوامعاسالمی،
اسالم؛ نظر مورد زیستی ساده و زهد
دگرخواهی توسعه؟ کننده تسهیل یا مانع
منعخودخواهی، و اسالم( انسان )ویژگی
ممنوعیتبهره؛مانعیازمینهسازتوسعه؟،
اسالمی؛ اقتصاد دکترین پذیری انعطاف
فرصتیاتهدید؟،دولتاسالمیوآرمان
و اسالمی دولت زیست، محیط حفظ

توسعه و اسالمی دولت اقتصادی، رشد
امنیت و اسالمی دولت فناوری، و علوم
توسعه و اسالمی دولت سرمایهگذاری،
ابزارهایجدیدمالی،دولتاسالمیورفاه
عمومی،دولتاسالمیوآموزشهمگانی،
دولتاسالمیومصرفخصوصی،دولت
اسالمیوهزینههایدولتودولتاسالمی
برای میشود. برگزار آینده به امید و
همایش سایت به بیشتر اطالعات کسب
و IEAD.UM.AC.IR آدرسهای به

کنید. WWW.IEAD.IRمراجعه

برگزاری همایش اقتصاد  اسالمی و توسعه
آمد بهار...
انجمنمهندسی

صنایعایرانآغازسال
1۳۸7شمسیوفرا
رسیدنعیدنوروز
باستانیرابهجامعه
مهندسیصنایعایران
تبریکوتهنیت

میگوید.


