
تشریح محورهای ششمین 
کنفرانس مهند   سی صنایع ایران 

د   ر گفتگو با د   بیر کنفرانس

آیند   ه مهند   سی 
صنایع د   ر ایران 

روشن است
با وجود    آنکه نام د   انشگاه الزهرا به عنوان برگزارکنند   ه 
اما  بود   ،  شد   ه  مطرح  صنایع  مهند   سی  کنفرانس  ششمین 
شریف  صنعتی  د   انشگاه  حضور  از  خبرهایی  یکباره  به 
به  آمد   .  میان  به  ایران  صنایع  مهند   سی  انجمن  کنار  د   ر 
طوری که حاال د   انشکد   ه مهند   سی صنایع این د   انشگاه، د   ر 
آستانه چهل ساله شد   ن، د   ر کنار انجمن مهند   سی صنایع، 
صنایع  مهند   سی  همایش  بزرگترین  برگزاری  مسئولیت 
کشور را د   ر سال 87 و د   ر روزهای 30 بهمن و اول اسفند    
به عهد   ه خواهد    د   اشت. این موضوع بهانه مناسبی بود    تا 
با د   کتر محمد    مد   رس یزد   ی، د   بیر این کنفرانس و عضو 

هیئت علمی د   انشگاه صنعتی شریف به گفتگو بنشینیم.

برگزاری  نحوه  به  اشاره ای  قبل  شماره  سرمقاله  د   ر 
کنفرانس ها و سمینارها د   ر جوامع گوناگون شد   . همچنین 
مشکالت پیش روی برگزاری این برنامه ها و نقاط قوت و 
ضعف آنها تا حد   ود   ی بیان شد   . د   ر این رابطه نظر تعد   اد   ی 

از صاحبنظران و کارشناسان این حوزه منعکس گرد   ید   . اما با 
توجه به اینکه منظور از این بحث، یک نگاه جامعه شناختی 
به کارکرد    همایش های د   اخل کشور است، حوزه بحث کمی 
بررسی  اجتماعی  و  فرهنگی  مسائل  منظر  از  و  تخصصی تر 
شد   . د   ر اد   امه مسائل مطرح شد   ه د   ر شماره قبل، د   ر این شماره 

نیز نظرات عد   ه ای د   یگر از کارشناسان را می خوانیم.
شاید    مهم ترین د   لیل برگزاری یک گرد   همایی یا سمینار، 
کل جمع بند   ی  د   ر  و  جد   ید     یافته های  ارائه  اطالعات،  تباد   ل 
این  با  اما  باشد   .  همایش  د   ر  بحث  مورد     موضوع  علمی 
رویکرد   ، د   ست اند   رکاران و متولیان امر د   ر برگزاری همایش 

تا چه اند   ازه به این هد   ف نزد   یک شد   ه اند   ؟
پروفسور حسابي جمله معروفی د   ارد    که مي گوید   : »زند   گي، 
پژوهش و فهمید   ن مطالب نو است«. د   کتر جهانگیري، استاد    
جامعه شناسي د   انشگاه شیراز، به نبود    انسجام مورد    نیاز میان 
ایران  د   ر  مي افزاید   :  و  مي کند     اشاره  جامعه  د   ر  پژوهشگران 
مجمع علمي ند   اریم. د   ر جامعه ما گروه هاي گوناگون، اهد   اف 
خاص خود    را د   نبال مي کنند   . بنابراین سمینارها وهمایش ها 
گروه هاي  تأیید     مورد     و  هست  گروه ها  برخي  تأیید     مورد    
د   یگر نیست. برخي سازمان ها براي ایجاد    اعتبار بیشتر براي 
سمینارهاي خود    فراخوان بین المللي منتشر مي کنند   . البته این 
فني مهند   سي  حیطه  سمینارهاي  د   ر خصوص  بیشتر  موضوع 
است و د   ر سمینارهاي حیطه علوم رفتاري اینگونه فعالیت ها 
فرهنگ  از  گرفته  نشأت  امر  این  مي خورد   .  چشم  به  کمتر 

ماست که براي افراد    خارجي اهمیت بیشتري قائل هستیم.
موضوعی که بسیاری از کارشناسان به آن اشاره می کنند   ، 
نبود    سازمان یا ارگانی رسمی به منظور نظارت و ارزیابی کار 
هیأت  عضو  چگیني،  د   کتر  است.  همایش ها  برگزارکنند   گان 
بد   ون  را  ایران  علمي  مجامع  بهشتي،  شهید     د   انشگاه  علمي 
سمینارها  به  نسبت  مناسب  انتقاد   ي  نگاه  و  الزم  وسواس 

مي د   اند    و مهمترین د   لیل آن را نگراني سازمان ها از مقابله به 
نقد    سمینار ها و همایش ها  د   ر  د   یگر  مثل کرد   ن سازمان هاي 
مي گوید   :  بین المللي  علمي  مجامع  زمینه  د   ر  و  مي کند     بیان 
زماني مي توانیم چیزي براي ارائه به آن جوامع د   اشته باشیم 
که عالوه بر انجام ند   اد   ن کارهاي تکراري با تبلیغات مناسب 

و به د   ور از تعصب، سمینارهاي بومي را برگزار کنیم.
برگزاری  خصوص  د   ر  روزها  این  بحث  مورد     مسئله 
خود     تاثیر  تحت  هم  را  آن  کیفیت  موضوع  که  همایش ها 
همایش  شکل گیری  بود   جه  و  هزینه ها  بحث  می د   هد   ،  قرار 
است. د   کتر قرایي مقد   م، جامعه شناس و مد   رس د   انشگاه، د   ر 
را سرسام آور  برگزاري سمینارها  هزینه هاي  صحبتی صریح 
این  براي هیچ مي د   اند    و مي افزاید   : مي توان  و صرف هزینه 
هزینه ها را صرف ایجاد    مرکزي کرد    که با انجام پژوهش هاي 
بخش  از  که  هزینه  هایي  متأسفانه  شود   .  واقع  مفید      عمیق تر، 
برخي  د   ر  مي گرد   د     تأمین  کشور  بود   جه  و  مرد   م  مالیات هاي 
د   ر  پژوهش ها  ناقص  یافته هاي  شد   ن  مطرح  صرف  موارد    

سمینارها مي شود   . 
د   کتر چگیني، نخستین و ضروري ترین امر را وجود    نهاد    
سیاستگذار مي د   اند   . این نهاد    باید    وظیفه شناسایي موارد   ي را 
به عهد   ه بگیرد    که جامعه د   ر آن موارد    به برگزاري سمینار و 
نهاد    سیاستگذار  این  نیازمند    است. بد   یهي است که  همایش 
مسئولیت پیگیري یافته ها و نتایج این سمینار را نیز عهد   ه د   ار 

از  را  آنها  و  بود     خواهد    
تئوریک  د   ید   گاه  شکل 
پیوند     عملي  سیستم  به 
خواهد    زد   . وي همچنین 
هم چشمي  و  چشم 
د   ر  را  هیجان زد   گي  و 
بسیار  سمینار  برگزاري 

و  آگاهانه  سیستم  این  اگر  مي گوید   :  و  مي خواند     مضر 
علمي با بود   جه هاي مناسب مطرح شد   ه از حالت نمایشي 
و ... خارج شود   ، سرنوشت سمینارها رو به بهبود    خواهد    
رفت. د   کتر محمود    علي لو نیز د   ر این زمینه وجود    مرکزي 
را با وظیفه تد   وین آئین نامه براي سمینارهاي منطقه اي، ملي 
و بین المللي و تعیین استاند   ارد    سمینارها ضروري د   انسته و 
علمي  مؤسسات  به  را  استاند   ارد   ها  باید     مرکز  این  مي گوید   : 
تا د   ر صورت رعایت  نماید     - پژوهشي و د   انشگاه ها اعالم 
نشد   ن این استاند   ارد   ها،  از برگزاري سمینار جلوگیري شود   ، 
پید   ا خواهند     را  نظم خاص خود     این صورت سمینارها  د   ر 
نیز  را  اهد   اف سمینارها  مي تواند     د   فتر  همین  به عالوه  کرد   . 
تعیین کرد   ه و از بیهود   ه ماند   ن نتایج سمینارها جلوگیري کند   . 
این وظیفه را مي تواند    ستاد    پیگیري برعهد   ه بگیرد    و کاربرد    
نتایج سمینارها را د   ر جامعه پیگیري نماید   . د   ر هر صورت د   ر 
زمینه برگزاري سمینارها و همایش ها و موفقیت د   ر این امر 
مي توان به کشورهاي متعد   د   ي اشاره کرد   ، از جمله آلمان یکي 
از کشورهایي است که چه د   ر بخش د   ولتي و چه د   ر بخش 
خصوصي و البته د   ر علوم پایه بسیار موفق و کاربرد   ي عمل 
مي کند   . این امر د   ر فرانسه د   ر خصوص صنایع اتومبیل سازي 
و د   ر ایتالیا د   ر زمینه صنایع لوازم خانگي اتفاق  افتاد   ه است. 
همچنین ژاپن نیز کشوري است که د   ر این زمینه مي توان از 
آن نام برد   . آثار فعالیت هاي این کشور حتي به سایر کشورهاي 
جنوب شرقي آسیا نیز منتقل شد   ه است. ژاپن همچنان د   انش  
نهایي و تکنولوژي محوري را براي خود    حفظ کرد   ه و همین 
امر موجب تفاوت میان ژاپن و کشورهایي چون مالزي، کره، 

سنگاپور و ... شد   ه است. 

62نشریه د    اخلی انجمن مهند    سی صنایع ایران

 سال نهم
 تیر 1387

کیفیت و کارکرد   همایش ها 
زیر سایه نحوه برگزاری آنها

د     ر این شماره می خوانید     :
سمینار آشنایی با مد   یریت کیفیت جامع 
کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ 

چگونه می خواهیم برویم؟

سمینار آموزشی »5s؛ راهبرد    ساماند   هی 
محیط کار« برگزار شد   :

پنج خط مشی راهنما

سمینار تولید    و تفکر ناب از سوی انجمن 
مهند   سی صنایع برگزار شد   

تمرکز روی مشکل یا تمرکز 
روی راه حل؟

شناسایی نقاط قابل بهبود    د   ر 
سازمان از طریق خود   ارزیابی 

EFQM بر اساس مد   ل

سمینار آشنایی با مهند   سی ارزش 
رویکرد   ی تیمی، نظام مند    و 

کارکرد   گرا د   ر حل مسأله
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تغییر مکان و شماره تلفن واحد      آموزش انجمن مهند     سی صنایع
واحد      آموزش انجمن مهند     سی صنایع ایران به آد     رس شهرک غرب، فاز 6، 

خیابان ایوانک غرب، نبش گل افشان جنوبی، مرکز رشد      و کارآفرینی شهرد     اری 
منطقه 2 تهران، طبقه د     وم تغییر مکان د     اد     . تلفن هاي جد     ید      واحد      آموزش نیز به 

شماره های 88363116 - 88575318 - 30 و 66569429 و  66568065 
تغییر کرد     ه است.
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د  انشجویان مهند  سی صنایع د  انشگاه آزاد   اسالمی واحد   
تهران جنوب د  ر ارد  یبهشت ماه 87 از موسسه استاند  ارد   و 

تحقیقات صنعتی ایران بازد  ید   کرد  ند  .
شد  ،  آغاز  صبح   9:30 ساعت  از  که  بازد  ید    این  د  ر 
د  انشجویان پس از استقبال گرم پرسنل و مسئوالن سازمان 
د  ر  که  شد  ند    خود  رو  محرکه  نیرو  قسمت  وارد    استاند  ارد   
خود  رو  صنعت  به  مربوط  مختلف  کارشناسان  بخش  این 
توضیحاتی راجع به چگونگی کنترل کیفیت و استاند  ارد  د  هی 
ارائه د  اد  ند    ایمنی  لنت ها، کمک فنرها و همچنین کاله های 
که این بخش به وسیله د  ستگاه های کامپیوتری انجام می شد  . 
پس از آن، گروه بازد  ید   به سمت سالن مکانیک و متالوژی 
اند  ازه گیری  د  قیق  و  پیشرفته  بسیار  د  ستگاه های  از  و  رفته 
و نمونه برد  اری که تعد  اد   معد  ود  ی از آنها د  ر کشور وجود   
د  ارد   بازد  ید   کرد  ند   که د  ر بخشی از این بازد  ید  ، د  انشجویان 
آزمون  قبیل  از  آزمون هایی  و  آزمایشات  با  عملی  طور  به 
آزمون  سختی،  آزمون  عناصر،  ترکیب  د  رصد    تعیین  مواد  ، 

متالوگرافی و اطاقک انفجار آشنا شد  ند  .
مورد    د  ر  را  د  انشجویان سواالتی  قسمت،  این  از  پس 

مسائل مختلف مطرح کرد  ند   که کارشناسان موسسه به آنها 
پاسخ د  اد  ند  . د  ر اد  امه بازد  ید  کنند  گان به د  عوت د  کتر بهروز 
این  سالن  د  ر  ایران،  استاند  ارد    پژوهشگاه  رئیس  ریاحی، 
موسسه گرد  هم آمد  ند   و پس از پخش سرود   استاند  ارد   و فیلم 
اشاره ای  ایران، وی  استاند  ارد   و تحقیقات صنعتی  موسسه 
به تاریخچه، تاسیس و عملکرد   این موسسه پرد  اخت. وی 
ایران  صنعتی  تحقیقات  و  استاند  ارد    موسسه  کرد  :  عنوان 
تمامی  استاند  ارد  سازی  زمینه  د  ر  رسمی  مرجع  عنوان  به 

محصوالت فعالیت می کند  .
استاند  ارد   نویسی  و  بااستاند  ارد    ارتباط  د  ر  اقد  ام  اولین 
د  ر ایران با تصویب قانون اوزان و مقیاس ها توسط د  ولت 
با   1339 سال  د  ر  و  گرد  ید    آغاز  شمسی   1304 سال  د  ر 
تصویب تاسیس موسسه استاند  ارد  ، کار رسمی این موسسه 
آغاز  شد  ه  تعیین  مسئولیت های  و  اهد  اف  چارچوب  د  ر 
گرد  ید   که د  ر سال 1344 د  ر پی تصویب اساسنامه عبارت 

تحقیقات صنعتی نیز به نام این موسسه افزود  ه شد  .
عالمت استاند  ارد   نشانگر تعهد   تولید  کنند  ه یا عرضه کنند  ه 
انطباق  به رعایت ضوابط و قوانین و استمرار  محصوالت 

مشخصات کاال با استاند  ارد  های ملی می باشد  .
به   1358 د  ی   �� مورخ  اطالعیه  د  ر  استاند  ارد    عالئم 
تصویب شورای عالی استاند  ارد   رسید   که این عالئم د  ارای 
یک کاد  ر اصلی به صورت حرف S می باشد   که گویا کلمه 
safety )ایمنی( و هم عالمت اختصاری استاند  ارد   است.
طراحی  صورتی  به   )isiri( نشان  این  د  اخلی  طرح 
نشانگر  هم  و  است  ایران  کلمه  بیانگر  هم  که  است  شد  ه 
ایران  نام اختصاری موسسه استاند  ارد   و تحقیقات صنعتی 

می باشد  .
به  ایران  تحقیقات صنعتی  استاند  ارد   و  رئیس موسسه 
پیشنهاد   وزیر صنایع و به تصویب شورای عالی استاند  ارد   و 
حکم ریاست محترم جمهوری برای مد  ت 3 سال انتخاب 
می شود   و روز جهانی استاند  ارد   هر سال 14 اکتبر مصاد  ف 

با �� مهرماه برگزار می شود  .
شایان ذکر است که این بازد  ید   به همت مهد  ی ریاحی 
رابط انجمن مهند  سی صنایع ایران د  ر د  انشگاه آزاد   اسالمی 

تهران جنوب برگزار گرد  ید  .

بازد  ید   د  انشجویان مهند  سی صنایع د  انشگاه آزاد   اسالمی تهران جنوب از موسسه استاند  ارد   و تحقیقات

بخش آموزش انجمن مهند   سی صنایع ایران د  ر ماه های 
ارد  یبهشت و خرد  اد   سال جاری اقد  ام به برگزاری د  وره های 
مختلفی کرد   که مورد   استقبال د  انشجویان و د  انش آموختگان 
این رشته و برخی د  یگر از رشته های مرتبط قرار گرفت. 

برخی از این د   وره های آموزشی به شرح زیر هستند  :
- د  وره آموزشي آشنایي با نرم افزار MSP به مد  ت �4 
تاریخ�7و�6  د  ر  توکل  مهند  س رحمتي  تد  ریس  با  ساعت 

ارد  یبهشت و 3 خرد  اد   د  ر تهران برگزار شد  .
- د  وره آموزشي آشنایي با  مباني، مستند  سازي و تشریح 
انجمن  توسط  ساعت   �4 مد  ت  به   9001  ISO الزامات 
مهند  سي صنایع ایران  د  ر تاریخ �4تا�6 ارد  یبهشت برگزار 

شد  . مد  رس د  وره مهند  س حید  ري و صمد  زاد  ه بود  ند  .
علمي  انجمن  و  ایران  صنایع  مهند  سي  انجمن   -
جنوب،  تهران  آزاد    د  انشگاه  صنایع  مهند  سي  د  انشجویي 
سمینار EFQM و کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب بر اساس 
مد  ل تعالي EFQM  را به شرح زیر د  ر د  انشگاه آزاد   تهران 

جنوب برگزار کرد  ند  :
 �8 تاریخ  د  ر   EFQM تعالي  مد  ل  با  آشنایي  سمینار 
ارد  یبهشت د  ر د  و نوبت صبح و ظهر برگزار گرد  ید  . سخنرانان 

جلود  اري  بهرام  د  کتر  صبح  نوبت  د  ر  ترتیب  به  سمینار 
ممقاني و د  ر ظهر د  کتر بهروز ریاحي بود  ند  . همچنین کارگاه 
آموزشي تربیت ارزیاب د  ر تاریخ هاي 30 و31 ارد  یبهشت با 

تد  ریس مهند  س حید  ري د  راین د  انشگاه برگزار شد  .
به   )TQM(جامع کیفیت  مد  یریت  با  آشنایي  سمینار 
مد  ت 4 ساعت د  ر 4 خرد  اد   توسط انجمن مهند  سي صنایع 
ایران و مرکز آموزش کانون فارغ التحصیالن د  انشگاه آزاد   
و  رشد    مرکز  حمایت  با  سمینار  این  شد  .  برگزار  اسالمي 
سمینار  سخنران  گرد  ید  .  برگزار  تهران   � منطقه  کارآفریني 
حضور  نفر   160 سمینار  این  د  ر  بود  .  ریاحي  بهروز  د  کتر 

د  اشتند  .
 - د  وره آموزشی ممیزي د  اخلي سیستم مد  یریت کیفیت 
با  ساعت   16 مد  ت  به   ISO  19011 استاند  ارد    اساس  بر 
صنایع  مهند  س  انجمن  توسط  خرازیان  مهند  س  تد  ریس 
د  انشگاه  صنایع  مهند  سي  علمي  انجمن  همکاري  با  ایران  
صنعتي مالک اشتر د  رتاریخ های 8 و9 خرد  اد   د  ر د  انشگاه 

صنعتي مالک اشتربرگزار گرد  ید  . 
- سمینار آموزشي آشنایي با برنامه ریزي و کنترل پروژه 
به مد  ت 8 ساعت د  ر تاریخ هاي 7و11 خرد  اد   د  ر بانک ملت 

برگزار شد  . سخنران سمینار مهند  س رحمتي توکل بود  .
انجمن  توسط  استراتژیک  مد  یریت  آموزشي  د  وره   -
مهند  سي صنایع ایران د  ر تاریخ11و�1و13خرد  اد   با سخنراني 

مهند  س مد  بري د  ر خانه شهریاران جوان برگزار گرد  ید  .
-کارگاه آموزشي تربیت ارزیاب به مد  ت 16 ساعت د  ر 
تاریخ هاي �0و�1 خرد  اد   توسط انجمن علمي د  انشجویي 
مهند  سي صنایع د  انشگاه آزاد  شیراز و انجمن مهند  سي صنایع 
د  وره  مد  رس  گرد  ید  .  برگزار  شیراز  آزاد    د  انشگاه  د  ر  ایران 

مهند  س حید  ري بود  .
به    TRIZیافته نظام  آوري  نو  با  آشنایي  سمینار   -
علمي  انجمن  توسط  تاریخ �� خرد  اد    د  ر  مد  ت 4 ساعت 
انجمن   و  شیراز  آزاد    د  انشگاه  صنایع  مهند  سي  د  انشجویي 
مهند  سي صنایع ایران د  رد  انشگاه آزاد   شیراز برگزار شد  . د  ر 
این سمینار که سخنران آن مهند  س محمود   کریمی بود  ، 90 

نفر از عالقه مند  ان حضور د  اشتند  .
استاند  ارد    اساس  بر  پروژه  مد  یریت  آموزشی  د  وره   -
 30 تا   �8 تاریخ های  د  ر  ساعت   �4 مد  ت  به   PMBOK
خرد  اد    با تد  ریس مهند  س بهزاد   ارشاد  منش د  ر تهران برگزار 

شد  .

د  وره  های برگزار شد  ه انجمن مهند  سی صنایع د  ر ارد  یبهشت و خرد  اد   87

کارگاه  به همراه  تعالی سازمانی  با مد  ل  آشنایی  سمینار 
و   )EFQM تعالی  مد  ل  مبنای  بر  ارزیاب  )تربیت  آموزشی 
د  انشگاه  د  ر  مختلف  مباحث  با  رابطه  د  ر  جانبی  نمایشگاه 
علمی  انجمن  توسط  این سمینار  برگزار شد  .  تهران جنوب 
مهند  سی صنایع د  انشگاه تهران جنوب و با همکاری انجمن 
مهند  سی صنایع ایران و همچنین مهد  ی ریاحی رابط انجمن 
د  ر این د  انشگاه د  ر روز �8 ارد  یبهشت به مد  ت 8 ساعت و 
کارگاه آموزشی تربیت ارزیاب EFQM د  ر روزهای 30 و31 
ارد  یبهشت به  مد  ت 16 ساعت د  ر سالن آمفی تئاتر د  انشگاه 
صبح  بخش  د  و  د  ر  که  سمینار  این  ابتد  ای  د  ر  شد  .  تشکیل 
مد  یر  ممقانی،  جلود  اری  بهرام  د  کتر  گرفت،  شکل  عصر  و 
مد  ل  تشریح  به  تد  بیر گستر  مشاوره  مهند  سی  شرکت  عامل 
مهند  س  سپس  پرد  اخت.  تولید  ی  بخش  د  ر  سازمانی  تعالی 
محمد   رضا صمد   زاد  ه مد  یر د  اخلی انجمن مهند  سی صنایع 
ایران، به معرفی انجمن و فعالیت آن پرد  اخت. د  ر اد  امه د  کتر 
 EFQM جلود  اری بخش د  وم سخنرانی خود   را د  ر ارتباط با

زمانی  و  تولید  ی  سازمان های  د  ر 
را به پرسش و پاسخ پرد  اختند  .

د  ر بعد   ازظهر �8 ارد  یبهشت 
عضوهیأت  ریاحی  بهروز  د  کتر 
صنایع  مهند  سی  انجمن  مد  یره 
د  ر    EFQM تشریح  به  ایران 
و  پرد  اخت  د  ولتی  سازمان های  
 EFQM آموزشی  فیلم  پخش  با 

سخنرانی خود   را اد  امه د  اد  .
د  ر این سمینار حد  ود   130 نفر 
فارغ التحصیالن  و  ازد  انشجویان 

حضور  شرکت ها  مد  یران  و  صنایع  مهند  سی  های  رشته 
د  اشتند  .

 د  وره آموزشی تربیت ارزیاب EFQM د  ر تاریخ  30 و 
31 ارد  یبهشت د  ر د  انشگاه تهران جنوب برگزار شد  . مد  رس 
مهند  سی  انجمن  آموزش  مد  یر  حید  ری،  مهند  س  د  وره  این 

 EFQM آمد  ی  معیارهای مد  ل سر  به تشریح  ایران،  صنایع 
د  ر  کیفیت  وجوایز  سازمانی  تعالی  هشتگانه  اصول  کنار  د  ر 
شرکت کنند  گان  بهتر  آشنایی  منظور  به  وی  پرد  اخت.  ایران 
شرکت  یک  ارزیابی  به  گروهی  همکاری  با  د  وره  طی  د  ر 

خود  روسازی  پرد  اخت.

 )EFQM(سمینار آشنایی با مد  ل تعالی سازمانی
د  ر د  انشگاه آزاد   تهران جنوب برگزار شد  
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برگزارکنند  ه  عنوان  به  الزهرا  د  انشگاه  نام  آنکه  وجود    با 
به  اما  بود  ،  شد  ه  مطرح  صنایع  مهند  سی  کنفرانس  ششمین 
کنار  د  ر  شریف  صنعتی  د  انشگاه  از حضور  خبرهایی  یکباره 
انجمن مهند  سی صنایع ایران به میان آمد  . به طوری که حاال 
آستانه چهل ساله  د  ر  د  انشگاه،  این  مهند  سی صنایع  د  انشکد  ه 
برگزاری  مسئولیت  صنایع،  مهند  سی  انجمن  کنار  د  ر  شد  ن، 
بزرگترین همایش مهند  سی صنایع کشور را د  ر سال 87 و د  ر 
روزهای 30 بهمن و اول اسفند   به عهد  ه خواهد   د  اشت. این 
موضوع بهانه مناسبی بود   تا با د  کتر محمد   مد  رس یزد  ی، د  بیر 
این کنفرانس و عضو هیئت علمی د  انشگاه صنعتی شریف به 

گفتگو بنشینیم.

عنوان  به  الزهرا  د  انشگاه  نام  این  از  پیش  د  کتر  آقای 
برگزار کنند  ه کنفرانس ششم مطرح شد  ه بود  ...

انجمن  همکاری  با  الزهرا  د  انشگاه  بود    قرار  ابتد  ا  بله. 
با  ولی  گیرد    عهد  ه  به  را  کنفرانس  برگزاری  صنایع  مهند  سی 
انصراف این د  انشگاه، د  انشگاه صنعتی شریف پیشنهاد   خود   را 

مطرح کرد   که مورد   موافقت قرار گرفت. 

د  انشگاه صنعتی شریف شش سال پیش اولین کنفراس 
مهند  سی صنایع را هم برگزار کرد  ه بود  . 

کنفرانس های  بهترین  از  مهند  سی صنایع  کنفرانس  اولین 
علمی برگزار شد  ه د  ر آن زمان بود  . به طوری که این کنفرانس 
اجالس سران  د  ر سالن  که  بود    علمی  اولین سمینارهای  جز 
کنفرانس  آن  برگزاری  از  را  خوبی  تجربیات  ما  شد  .  برگزار 
د  ر اختیار د  اریم و امسال نیز با توجه به اینکه چهلمین سال 
تاسیس د  انشکد  ه مهند  سی صنایع د  انشگاه صنعتی شریف است، 
همکاری  با  نیز  را  کنفرانس  ششمین  که  شد  یم  آن  خواستار 
انجمن مهند  سی صنایع برگزار کنیم. ضمن اینکه د  کتر اکبری 
صنایع  مهند  سی  برجسته  استاد  ان  از  انجمن،  رئیس  جوکار، 
کشور و این د  انشگاه هستند  . تیم برگزارکنند  ه از د  انشگاه هم 

تقریبا همان تیم شش سال پیش است.

د  بیر علمی کنفرانس چه کسی است؟ 
د  بیر کمیته علمی کنفرانس است.  د  کتر کوروش عشقی، 
کمیته د  یگری نیز تحت عنوان کمیته راهبرد  ی متشکل از  د  کتر 
نیاکی، د  کتر صفائیه و د  کتر اکبری جوکار تشکیل شد  ه است. 
شورای سیاستگذاری کنفرانس نیز متشکل از استاد  ان د  انشکد  ه 
مهند  سی  انجمن  و  شریف  صنعتی  د  انشگاه  صنایع  مهند  سی 

صنایع می باشد  . 

کنفرانس امسال چه محورهایی را د  ر بر می گیرد  ؟
محورهای  قبلی،  کنفرانس های  تجارب  به  توجه  با 
موضوعات  عمد  ه ترین  از  و  قبل  از  تخصصی تر  کنفرانس 
از  عبارتند    محورها  این  است.  شد  ه  انتخاب  صنایع  مهند  سی 
د  ر  فراابتکاری  روش های  ریاضی،  برنامه ریزی  و  مد  ل سازی 

حل مسائل مهند  سی صنایع، فرآیند  های تصاد  فی و 
تئوری صف، شبیه سازی، احتمال و آمار کاربرد  ی، 
مهند  سی کیفیت، مد  یریت نگهد  اری و تعمیرات و 
پایایی، تئوری فازی، مد  یریت زنجیره تامین، حمل و 
نقل و لجستیک، چید  مان و طراحی کارخانه، توالی 
عملیات و زمان بند  ی تولید  ، مد  یریت و کنترل پروژه، 
سیستم های هوشمند   ساخت و تولید  ، ارگونومی و 
تصمیم گیری،  تئوری  انسانی،  فاکتورهای  مهند  سی 
مهند  سی  کاربرد  های  موجود  ی،  و  تولید    کنترل 
سیستم های  و  مصنوعی  هوش  صنعت،  د  ر  صنایع 

خبره و سیستم های اطالعاتی و د  اد  ه کاوی.

لطفا د  ر ارتباط با زمان و نحوه 
ارسال مقاالت توضیح د  هید  . 

مقاله  ارسال  شد  ه  سعی  امسال 
کامال  صورت  به  د  اوری ها  حتی  و 
ارسال  زمان  شود  .  انجام  الکترونیکی 
د  ر  است.  ماه  شهریور   15 تا  مقاالت 
رابطه با نحوه و قالب مقاالت هم د  ر 

سایت کنفرانس به آد  رس
 www.iriiec.com به صورت 

کامل شرح د  اد  ه شد  ه است. 

آقای د  کتر، سطح کیفی کنفرانس سال گذشته د  ر حد   
چه  رو  پیش  کنفرانس  سطح  ارتقای  برای  نبود  .  مطلوبی 

تمهید  اتی اند  یشید  ه اید  ؟ 
برگزاری کنفرانس های سال های گذشته تجربیات خوبی 
امسال  برنامه  برگزاری  د  ر  که  است  د  اد  ه  قرا  ما  اختیار  د  ر  را 
به کار ما می آید  . همچنین سعی ما بر این بود  ه که با تشکیل 
از سطح  استاد  ان برجسته و  از میان  کمیته علمی و راهبرد  ی 
را  علمی  د  انشگاه ها، سطح  مهند  سی صنایع  باالی  به  د  انشیار 
د  ر حد   باالیی حفظ کنیم. برای هریک از محورها نیز یکی از 
تا شاهد    انتخاب کرد  ه ایم  استاد  ان را به عنوان د  بیر آن محور 
این موارد    کنار  باشیم. د  ر  بحث های تخصصی د  ر کنفرانس 
برگزاری کارگاه های آموزشی نیز د  ر حین برگزاری کنفرانس 

د  ر باال رفتن سطح علمی کنفرانس موثر است.

سطح کنفرانس برای مخاطبان و شرکت کنند  گان چگونه 
آیا د  انشجویان مقطع  به عبارتی د  یگر  تعریف شد  ه است؟ 
کارشناسی نیز می توانند   از مباحث کنفرانس استفاد  ه کنند   یا 

بحث های علمی فراتر از این سطح است؟
صنایع  مهند  سی  علمی  مقاطع  د  انشجویان  تمامی  طبیعتا 
از مباحث علمی  با توجه به سطح علمی خود  شان  می توانند   
بهره مند   شوند  . د  ر بحث مقاله های ارسالی به اعتقاد   من ویژگی 
یک مقاله علمی این است که حائز ویژگی نوآوری باشد   و این 
اتفاق کمتر د  ر مقطع کارشناسی می افتد   ولی اگر هم د  انشجوی 
کارشناسی مقاله قابل قبولی ارائه د  هد   قطعا  پذیرفته می شود  . 
حضور  از  که  است  این  بر  ما  سعی  هم  مخاطبین  زمینه  د  ر 

صاحبان صنایع استفاد  ه شود  .

د  ر  صنعتی  بخش های  حضور  برای  برنامه هایی  چه 
کنفرانس د  ارید  ؟ 

ارتباط خوب و مناسبی میان بخش  به نظر من متاسفانه 
نقطه  یک  این  که  ند  ارد    وجود    کشور  صنعتی  و  د  انشگاهی 
که  شود    می  برطرف  زمانی  این ضعف  است.  بزرگ  ضعف 
راند  مان  و  سازی  بهینه  رقابت،  تا  شوند    خصوصی  صنایع 
افزایش یابد  . با توجه به این که یکی از اهد  اف برگزاری چنین 

کنفرانسی ایجاد   تعامل بین بخش های صنعتی و د  انشگاه هاست، 
د  ر تالشیم تا هم از حمایت و هم از حضور بخش های صنعتی 
برگزاری  از  اصلی  هد  ف  حال  این  با  شویم.  بهره مند    کشور 
این کنفرانس تعامل و گرد   همایی صاحب نظران، د  انشجویان، 
مهند  سی صنایع  با  ارتباط  د  ر  که  است  کسانی  و  عالقه مند  ان 

فعالیت د  ارند  .

ارزیابی  چگونه  را  کشور  د  ر  صنایع  مهند  سی  آیند  ه 
می کنید  ؟

است.  شد  ه ای  شناخته  رشته  حاال  صنایع  مهند  سی  رشته 
به  ورود    برای  د  انشجویان  انتخاب های  از  مشخصا  را  این 
د  انشگاه  د  و  یکی  تنها  گذشته  د  ر  فهمید  .  می توان  د  انشگاه ها 
ولی  د  اشتند  ،  را  رشته  این  صنعت  و  علم  و  شریف  مانند   
آزاد   اسالمی  از جمله  د  انشگاه ها  از  بسیاری  اآلن  خوشبختانه 
می پذیرند  .  د  انشجو  و  اند    کرد  ه  ایجاد    را  رشته  این  د  ولتی  و 
خوشبین  ایران  د  ر  رشته  این  آیند  ه  به  نسبت  شخصه  به  من 
صنایع  مهند  سی  د  انشکد  ه های  بین  مقایسه هایی  گاهی  هستم. 
ایران و خارج از کشور می شود  . بد  ون شک چند   د  انشگاه د  ر 
د  نیا هستند   که د  ر زمینه مهند  سی صنایع بسیار قد  رتمند   عمل 
می کنند  . با این حال سطح علمی د  انشگاه های خارج از کشور 
اما نمی توان  نیست  باالتر  لزوما  با کشور خود  مان  مقایسه  د  ر 
د  انشگاه های  از  بسیاری  علمی  و  تحقیقاتی  امکانات  د  اشتن 

خارج از آن د  انشگاه ها را  کتمان نمود  . 

از د  انشجویان  بسیاری  اید   ه آل ذهنی  د  ر حال حاضر 
قطب  د  و  از  یکی  د  ر  اشتغال  صنایع،  فارغ التحصیالن  و 
نظری  چه  رابطه  این  د  ر  شما  است.  ایران  خود  روسازی 

د  ارید  ؟
د  ر مورد   اشتغال فارغ التحصیالن این رشته من چنین نیازی 
را حس نکرد  م که گرایش به صنایع بزرگ وجود   د  ارد  ، د  ست 
اد  امه  به  تمایل  بیشتر مواجه هستم  آن  با  موارد  ی که من  کم 
البته طبیعی است که هرچه پیچید  گی صنعت  تحصیل است. 
بیشتر باشد   نمود   مهند  سی صنایع د  ر آن بیشتر خواهد   بود   و 
زمینه های  از  یکی  که   ITبرخالف مثل خود  روسازی  صنعتی 
تشکیالت  باشد  ،  می تواند    صنایع  مهند  سی  فعالیت  خوب 
بزرگی د  ر کشور د  ارد   و جایگاه خوبی برای جذب مهند  سین 
این رشته به شمار می آید  . برنامه ریزی تولید   و 
نیز  بهینه سازی  کال  و  عرضه  زنجیره  مد  یریت 
امور  د  راین  صنایع  مهند  سی  و  د  ارد    کار  جای 
این  پذیرش  طرفی  از  باشد  .  فعال  می تواند   
تا  مسئله به مهند  سین این رشته برمی گرد  د   که 
چه حد   بتوانند   مد  یریت صنایع را برای اصالح 
و بهبود   قانع کنند  . د  ر واقع اید  ه آل ترین حالت 
خود    خالقیت  صنایع،  مهند  سان  که  است  این 
مهند  سی  تکنیک های  از  استفاد  ه  جهت  د  ر  را 

صنایع د  ر زمینه های نو و بکر نشان د  هند  .

تشریح محورهای ششمین کنفرانس مهند  سی صنایع ایران د  ر 
گفتگو با د  بیر کنفرانس

آیند  ه مهند  سی صنایع د  ر ایران روشن است
معصومه غالمی - محسن صاد   قی  زاد   ه 

محورهای ششمین کنفرانس مهند  سی صنایع ایران
مد  لسازی و برنامه ریزی ریاضی، روش های فراابتکاری د  ر حل مسائل مهند  سی 
صنایع، فرآیند   های تصاد  فی و تئوری صف، شبیه سازی، احتمال و آمار کاربرد  ی، 
پایایی، تئوری فازی، مد  یریت  مهند  سی کیفیت، مد  یریت نگهد  اری و تعمیرات و 
زنجیره تامین، حمل و نقل و لجستیک، چید  مان و طراحی کارخانه، توالی عملیات 
و زمان بند  ی تولید  ، مد  یریت و کنترل پروژه، سیستم های هوشمند   ساخت و تولید  ، 
و  تولید    کنترل  گیری،  تصمیم  تئوری  انسانی،  فاکتورهای  مهند  سی  و  ارگونومی 
موجود  ی، کاربرد  های مهند  سی صنایع د  ر صنعت، هوش مصنوعی و سیستم های 

خبره و سیستم های اطالعاتی و د  اد  ه کاوی.
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با   )TQM( جامع  کیفیت  مد  یریت  با  آشنایی  سمینار 
استاند  ارد    پژوهشگاه  رئیس  ریاحی،  بهروز  د  کتر  تد  ریس 
سوی  از  تهران،  شهر  کارآفرینی  و  رشد    مرکز  د  ر  ایران، 
با همکاری مرکز آموزش  ایران و  انجمن مهند  سی صنایع 

کانون فارغ التحصیالن د  انشگاه آزاد   برگزار شد  .
مد  رس این سمینار د  ر بخش اول، به ارائه توضیحاتی 
د  ر خصوص تاریخچه، تعاریف، مفاهیم و کلیات مد  یریت 
و  رایج  واژه  کیفیت،  گفت:  وی  پرد  اخت.  جامع  کیفیت 
تفسیرهای  آن  کاربرد    نحوه  و  مفهوم  از  که  است  آشنایی 
مختلفی به عمل آمد  ه است. اما وجه مشترک همه تعاریف، 
مشتریان  انتظارات  و  نیازها  با  خد  مت  یا  کاال  سازگاری 
که  می آید    د  ست  به  وقتی  کیفیت  د  یگر  عبارت  به  است. 
را  خارجی  و  د  اخلی  مشتریان  انتظارات  خد  مت  یا  تولید   

برآورد  ه سازد  .
وی افزود  : کیفیت از مشتری شروع می شود   و هرگونه 
الزاما  به نظر مشتری  توجه به کاال یا خد  مت بد  ون توجه 
کیفیت را به د  نبال ند  ارد  . بنابراین باید   نظر مشتریان را جویا 
و از نیازهای آنان به خوبی آگاه شد   و تولید   یا خد  مت را 

منطبق با آن نیازها ارائه کرد  .
سال ها،  طول  د  ر  که  نکته  این  بیان  با  ریاحی  د  کتر 
موضوع کیفیت، سیستم های کیفیت و مد  یریت کیفیت جامع 
می د  هد  ،  نشان  مطالعات  گفت:  شد  ه،  تحوالت  د  ستخوش 

سال های  طی  خود    تکاملی  مسیر  د  ر  کیفیت، 
بازرسی،  از جمله  را  مراحلی  تا �000   1850
کنترل آماری، تضمین کیفیت و مد  یریت کیفیت 

راهبرد  ی طی کرد  ه است.
اساس  بر  را  خود    تکاملی  مسیر  »کیفیت« 
کیفیت  کنترل  شامل  کوب  چارلز  طبقه بند  ی 
بازرسی  طریق  از  نقص ها  کاهش  بر  تاکید    با 
بر  تاکید    با  و اصالح نقص ها، تضمین کیفیت 
ایجاد    از  که  فرآیند  هایی  گسترش  و  طراحی 
مد  یریت  سیستم های  کند  ،  جلوگیری  نقص ها 
کیفیت  تضمین  نگرش  بر  تاکید    با  کیفیت 
های  فعالیت  که  مد  یریت  سیستم  اضافه  به 
اصالحی جهت بهبود   مستمر را تد  ارک می بیند   
سازمان  و  کار  یکپارچه  کامال  سیستم های  و 
خواسته های  رساند  ن  حد  اکثر  به  بر  تاکید    با 
مشتری به منظور جلو برد  ن نتایج کار سازمان 

طی کرد  ه است.
مهند  سی  انجمن  مد  یره  هیئت  عضو 
کیفیت  مد  یریت  گفت:  اد  امه  د  ر  ایران  صنایع 
مد  یریت  آن  مبنای  بر  که  است  نگرشی  جامع 
سازمان با مشارکت تمامی کارکنان، مشتریان و 
تامین کنند  گان به بهبود   مستمر کیفیت که منجر 
می پرد  ازد  .  می شود  ،  مشتری  رضایت  جلب  به 
فلسفه  یک  جامع  کیفیت  مد  یریت  افزود  :  وی 
است  فرآیند  ی   TQM حقیقت  د  ر  است. 
مبتنی  بر روی مشتریان، کیفیت محور،  متمرکز 
د  ستیابی  برای  که  تیم ها  بر  متکی  بر حقایق و 
به اهد  اف استراتژیک سازمان از طریق ارزیابی 
مستمر فرآیند   ها توسط مد  یریت ارشد   سازمان 

رهبری می شود  .
نشان  پیشینه کیفیت  د  اشت:  اظهار  ریاحی 
برای  تالش  و  کیفیت  به  توجه  با  که  می د  هد   
توسعه  د  ر  اساسی  و  مهم  نقش  د  ائمی،  بهبود   
مفهوم  د  ر  مهمی  د  گرگونی  همچنین  د  ارد  ، 
کرد  ه  تغییر  آن  چرخه های  و  د  اد  ه  رخ  کیفیت 
چرخه  نظریه  اساس  بر  د  اد  :  اد  امه  وی  است. 
د  مینگ که بر برنامه، اجرا، کنترل اقد  ام اصالحی 

باید    کیفیت  استقرار  برای  است،  استوار 
باید    یعنی  باشیم.  د  اشته  کیفیت  برنامه 
بد  انیم کجا هستیم؟، به کجا می رویم؟ و 

چگونه می خواهیم برویم؟
د  کتر ریاحی د  ر اد  امه استقرار سیستم 
کیفیت را بر اساس چرخه ADRI استرالیا 
و چرخه RADAR بنیاد   مد  یریت کیفیت 

ارپا تشریح کرد  . 
وی د  ر بخش د  وم صحبت های خود   

کیفیت  مد  یریت  موانع  و  مزایا  ابزارها،  اصول،  تشریح  به 
معنای  به  جامع  کیفیت  مد  یریت  گفت:  و  پرد  اخت  جامع 
خد  مت  یا  محصول  عرضه  د  ر  کارکنان  تمامی  مشارکت 
کیفیت  مد  یریت  د  یگر  عبارتی  به  است.  مشتری  به  نهایی 
نظام ها،  کارکنان،  که  است  مد  یریت شد  ه ای  فرآیند    جامع، 
 TQM بنابراین  برمی گیرد  .  د  ر  را  پشتیبانی  فنون  و  ابزار 
و  انگیزه  با  سازمانی  ایجاد    آن  هد  ف  است  تغییر  عامل 

مشتری مد  ار می باشد  . 
اروپا،  کیفیت  مد  یریت  بنیاد    مد  رس رسمی  ارزیاب و 
سازمانی،  د  رون  تامین کنند  گان  و  مشتریان  تامین،  زنجیره 
ارتباطات د  رون و برون سازمانی و آورد  ن شاد  ی و نشاط به 
محیط کار را اصول مد  یریت کیفیت جامع عنوان کرد  . وی 
گفت: د  ر TQM کار به مجموعه ای از فرآیند  ها و فعالیت ها 

تقسیم می شود  . هر فرآیند   کاری با فرآیند   د  یگر د  ر ارتباط 
است و خروجی یک فرآیند  ، ورود  ی فرآیند   د  یگر است و 
د  ر واقع هر سازمان از طریق زنجیره ای از فرآیند  های به هم 
پیوسته که از مرزهای بخش ها عبور می کنند  ، کار می کند  . 
 TQM سیستم  د  ر  مشتریان  خصوص  د  ر  همچنین  وی 
نهایی  مشتریان  فرآیند  ها،  بیشتر  مشتریان  د  اشت:  اظهار 
می باشند  .  سازمانی  د  رون  مشتریان  بلکه  نیستند  ،  سازمان 
هد  ف اصلی TQM این است که مطمئن شود   همه کارکنان 
ارتباط مشتری- تامین کنند  ه را د  رک می کنند   و د  رمی یابند   
این  اگر  باید   راضی و خشنود   سازند  .  را  که مشتری خود   
و  راضی  نیز  نهایی  مشتری  کند  ،  کار  د  رستی  به  زنجیره 
خشنود   خواهد   بود  . د  کتر ریاحی د  ر مورد   ارتباطات د  رون 
و برون سازمانی نیز گفت: TQM بر آن است که با تغییر 
با  تغییر د  هد  . وی  ارتباطی را  رفتار مد  یران، فرهنگ سنتی 
اشاره به د  و متغیر کلی رفتاری شامل هنر خوب 
کرد  ن  برقرار  ارتباط  هنر خوب  و  د  اد  ن  گوش 
را  هنر  د  و  این  می توانند    مد  یرانی  کرد  :  تاکید   
د  اشته باشند   که عالوه بر مهارت های ساختاری، 
فنی و رفتاری، به مهارت های سیاسی و محیطی 
نیز مسلط شوند  . مد  یران باید   توجه خود   را روی 
اند  ازه گیری نظام و زنجیره فرآیند  ها متمرکز کنند   
نه بر روی کارکنان. مد  یران باید   اطمینان حاصل 
کنند   که نظام به خوبی کار می کند   و اهد  افی برای 
کارکنان تعریف می شود   که اعتماد   و همکاری 
فشارهای  افزایش  اد  امه  د  ر  پی د  ارد  . وی  د  ر  را 
ضایعات  مشتری،  متغیر  برد  اشت های  رقابتی، 
متغیر  برد  اشت های  تولید  ،  روش های  د  ر  پنهان 
و  کارکنان  توانمند  سازی  کارکنان،  و  مشتریان 
بقا و اد  امه حیات سازمان را از د  الیل پراهمیت 
اجرای TQM عنوان کرد  . به گفته د  کتر ریاحی 
سازمان ها د  ارای شخصیت هستند   و سازمانی 
د  ر  محیط  با  باید    بماند  ،  زند  ه  می خواهد    که 

تماس باشد   و این نیاز به اجرای TQM د  ارد  .
منابع،  ضایعات  د  ر  همه  کاهش  از  وی 
فرصت  بهترین  بهره وری،  چشمگیر  پیشرفت 
سهم  د  رازمد  ت  افزایش  سود  ،  افزایش  برای 
توانمند  سازی  پاید  ار،  رقابتی  مزیت  بازار، 
نیروی  د  ر  انگیزه  ایجاد    و  تشویق  کارکنان، 
به  ناکارآمد  ی ها،  از  بسیاری  حذف  و  انسانی 
د  کتر  کرد  .  یاد     TQM اصلی  مزایای  عنوان 
را   TQM روی  پیش  موانع  همچنین  ریاحی 
د  ید  گاه  فقد  ان  ارشد  ،  مد  یریت  تعهد    فقد  ان 
آن  روی  سازمان  همه  که  واحد    استراتژیک 
اشتراک نظر د  اشته باشند  ، قناعت به راه حل های 
سریع، ایجاد   محد  ود  یت و موانع با کلمه کیفیت، 
عد  م  د  یوان ساالری،  به  کیفیت  مد  یریت  تبد  یل 
و  کارکنان  مشارکت  عد  م  مد  یران،  رفتار  تغییر 
د  ر  وی  د  انست.  اند  ازه گیری  معیارهای  فقد  ان 
این رابطه گفت: بهترین مد  ل برای اند  ازه گیری 
TQM، مد  ل EFQM است که بتوانیم از طریق 

آن اهد  اف سازمان را اند  ازه گیری کنیم.

)TQM( سمینار آشنایی با مد  یریت کیفیت جامع

کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ چگونه 
می خواهیم برویم؟

پیشینه و تاریخچه کیفیت:
سیستم   ،bell شرکت  آزمایشگاه های  د  ر  شوارت،  والتر  د  کتر   19�4 سال  د  ر   •
کنترل آماری فرآیند  )SPC( را معرفی کرد  . SPC یکی از ابزارهای اصلی کیفیت است 
که به منظور پایش، ثبات، سازگاری و نیز تشخیص فرآیند  های کاری مورد   استفاد  ه قرار 
می گیرد  . د  کتر شوارت د  ر سال 1931 کتاب »کنترل اقتصاد  ی کیفیت محصوالت صنعتی« 

را منتشر کرد  .
ژاپن،  د  ر  تولید    حرفه ای  نیروهای  د  وم،  جهانی  جنگ  از  پس   1946 سال  د  ر   •
سازمان غیرانتفاعی اتحاد  یه مهند  سان و د  انشمند  ان ژاپن، را تاسیس کرد  ند   و د  ر همین 

سال »جامعه کنترل کیفیت آمریکا« نیز تشکیل شد  . 
• یکی از شاگرد  ان د  کتر شوارت، به نام اد  وارد   مینگ که یک فیزیکد  ان با گرایش 
ریاضی بود   و د  ر بخش کشاورزی و د  فتر تحقیقات آمریکا کار می کرد  ، موظف شد   تا 

سیستم SPC و کنترل کیفیت را به کارکنان صنایع د  فاعی آمریکا آموزش د  هد  .
د  مینگ  از   JUSE ژاپن  مهند  سی  و  علوم  متخصصان  اتحاد  یه   1950 سال  د  ر   •

د  عوت کرد  ند   تا SPC )کنترل آماری فرآیند  ( را د  ر کشور ژاپن آموزش د  هد  .
د  مینگ،  جایزه  ژاپن،  مهند  سین  و  علوم  متخصصان  اتحاد  یه   1951 سال  د  ر   •
عالی ترین جایزه کیفیت ژاپن را با هد  ف افزایش سطح کیفیت صنعت د  ر ژاپن تاسیس 

کرد  ند  .
را  فراگیر«  کیفیت  »کنترل  عنوان  تحت  کتابی  فایگنباوم،  د  کتر   1951 سال  د  ر   •
منتشر کرد  . د  ر این کتاب او به جای کنترل کیفیت آماری از کنترل کیفیت فراگیر سخن 

به میان آورد  .
تمام بخش ها د  ر پیگیری  نمود  ن  د  رگیر  اهمیت  • د  ر سال 1954 جوزف جوران، 
امر کیفیت و اهمیت رضایت مشتری را به جای امر ساد  ه تبعیت از مشخصات محصول 

به ژاپنی ها یاد  آوری نمود  .
بسط  را  فایگنباوم  و  جوران  تفکرات  و  اید  ه  ایشیکاوا،  کاآرو-   196� سال  • د  ر 
د  اد  ه و موضوع مشتریان د  اخلی که د  ریافت کنند  گان برون د  اد  های د  اخل سازمان عالوه بر 
مشتریان خارجی سازمان مطرح کرد  . ایشی کاوا بر مبنای کار متخصصین علوم رفتاری 
واژه  توانست  گریگور  مک   Y و   X تئوری  و  مازلو  سازمانی  مراتب  سلسله  نظریه  و 

»کانون های کیفیت« را مطرح کند  . 
• د  ر اواخر د  هه 1970، آمریکایی ها و اروپایی ها که که متوجه پیشی گرفتن ژاپنی ها 
جامع  کیفیت  مد  یریت  نگرش  از  استفاد  ه  فکر  به  شد  ند  ،  جهانی  بازارهای  تسخیر  د  ر 

TQM شد  ند  .
جایزه ای به نام مالکوم بالد  ریچ  د  مینگ،  جایزه  مقابل  د  ر  آمریکا   1987 سال  • د  ر 

)MBNQA( .  ابد  اع کرد  ند
• د  ر سال 1991 اروپایی ها جایزه کیفیت اروپا)EQA( را د  ر بنیاد   مد  یریت کیفیت 

اروپا)EFQM( طراحی کرد  ند  . 
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کار«  محیط  ساماند  هی  راهبرد    »5s؛  آموزشی  سمینار 
انجمن  از سوی  مهند  س هوشنگ رستمیان و  با سخنرانی 

مهند  سی صنایع ایران 15 ارد  یبهشت برگزار شد  .
 5s د  ر این سمینار مهند  س رستمیان با تشریح مراحل
و کارکرد  های آن حاضران د  ر جلسه را با این سیستم بیش 
از پیش آشنا ساخت. وی د  ر ابتد  ا گفت: 5s مخفف کلمات 
 seiri، seiton، seiso، seiketso، shitsuke ژاپنی
است و د  ر جای گیرسازی د  رست عاد  ت های کار یعنی پاک 
کرد  ن و مرتب نمود  ن، ترتیب منظم اقالم و چیزها، نظافت و 

پاکیزگی، آراستگی و نظم و انضباط فرد  ی کمک می کند  . 
یا  ذهن  یک  خود  ،  جای  د  ر  عاد  ت ها  این  افزود  :  وی 
رفتار د  رست ایجاد   می کند   د  ر صورتی که د  رون فرد   ریشه 
روش های  سوی  به  تبعیت  آنگاه  شود  ،  انجام  اگر  و  کند   

عملیاتی، شیوه ها و استاند  ارد  ها تضمین می شود  . 
برقراری و   ،5s نهایی  نکته که هد  ف  این  بیان  با  وی 
حفظ فضای کیفیتی و پیشگیری از اتالف د  ر یک سازمان 
است، اظهار د  اشت: از فعالیت های 5s نیز مانند   هر پد  ید  ه 
د  یگر، می توان تعبیرهای متفاوت و مبهمی د  اشت. بنابراین 
برای  و  چیست   5s که  کنیم  مشخص  د  قیقا  است  الزم 
د  ستیابی به چه اهد  افی به کار می آید  ؟ به عبارت د  یگر باید   
کد  ام  آن  د  ستاورد  های  و  چیست  د  قیقا   5s که  کرد    د  رک 

است؟
این  گفت:   5s واژه های  ترجمه  د  ر  رستمیان  مهند  س 
آراستگی،  و  ترتیب  و  نظم  ساماند  هی،  معنای  به  سین ها 
و  فرد  ی  انضباط  استاند  ارد  سازی،  پاکیزه سازی،  و  نظافت 

فرهنگ سازی می باشند  . 
قطعات  کرد  ن  جد  ا  معنای  به  ساماند  هی  افزود  :  وی 
و  الزم  اطالعات  و  اوراق  شد  ه،  پذیرفته  محصوالت  و 
د  وباره  شد  ه،  رد    و  د  وباره کاری  قابل  آن،  غیر  از  کاربرد  ی 
اقالم  نمود  ن  مرتب  د  وباره کاری،  قابل  قطعات  کرد  ن  کار 
غیرضروری و قطعات رد   شد  ه و د  ور ریختن آنها، همچنین 
نکته  است.  نواقص  و  معایب  تصحیح  یا  تعویض  تعمیر، 
اصلی د  ر اینجا تاکید   اصلی بر مد  یریت اولویت ها و حذف 
عوامل  و  علل  و حذف  شناسایی  طریق  از  غیرضروری ها 
به  آنها  تبد  یل شد  ن  از  پیش  اولیه و  مراحل  د  ر همان  آنها 
اصلی  اهد  اف  سمینار  مد  رس  است.  واقعی  مشکالت 
برای  معیارهایی  تعیین  را   5s پیاد  ه سازی  د  ر  ساماند  هی 
و  اولویت ها  مد  یریت  به کارگیری  غیرضروری ها،  حذف 
از  بهینه  استفاد  ه  آلود  گی ها،  علل  حذف  اولویت ها،  تعیین 
ریشه یابی  و  تجهیزات  از  بهبنه  استفاد  ه  کار،  فضای محیط 
علل معایب عنوان کرد   و اصول ساماند  هی را کار بر اساس 

اولویت ها د  انست. 
د  ر  ایران  صنایع  مهند  سی  انجمن  مد  یره  هیئت  عضو 

نکته  آراستگی، گفت:  و  ترتیب  و  نظم  د  وم،  تشریح سین 
اساسی د  ر این مورد   استفاد  ه از مد  یریت کارکرد  ی و حذف 
جستجو است. هنگامی که هر چیز با توجه به کارکرد   آن 
و با د  ر نظر گرفتن کیفیت و ایمنی کار، د  ر جای مشخص 
قرار د  اشته باشد  ، محل کار همواره منظم و مرتب خواهد   
اسناد  ،  و  اقالم  به  د  سترسی  سرعت  موجب  امر  این  بود  . 
کاهش ضایعات ناشی از نابسامانی و د  رهم ریختگی، کاهش 
بهره وری  و  کارایی  ارتقاء  د  وباره کاری ها،  و  اشتباهات 
اشیا،  جستجوی  برای  شد  ه  تلف  زمان  حذف  طریق  از 
ترتیب  و  نظم  د  ر مجموع  و  مناسب  و چید  مان  جای د  هی 

د  ر محل کار می شود  .
نگه  پاکیزه  و  کثیفی  از  پیشگیری  رستمیان  مهند  س 
و  افراد    و  تجهیزات  آالت،  ماشین  اموال،  محیط،  د  اشتن 
حذف یا کنترل آالیند  ه ها به طوری که هیچ گرد   و خاکی 
را  نباشد    تجهیزات  و  ماشین آالت  و  کار  میز  کف،  روی 
سین سوم اصول 5s خواند  . وی اضافه کرد  : بد  ین ترتیب 
آلود  گی ها  حذف  برای  کار  محیط  پاکیزه سازی  و  بازبینی 
پاکیزه سازی  د  ر  تاکید    مورد    و  عمد  ه  موضوعات  زواید    و 
است. د  ست یابی به میزان مطلوبی از پاکیزگی محیط کار، 
از  جزئی  مشکالت  شناسایی  و  آلود  گی ها  کامل  حذف 
طریق بازبینی از اهد  اف ان مرحله است که د  ر اد  امه کاهش 
خستگی و آزرد  گی روان ناشی از کار، کاهش خرابی ماشین 

آالت و تثبیت و بهبود   کیفیت را به همراه د  ارد  . 
مهند  س هوشنگ رستمیان د  ر اد  امه گفت: استاند  ارد  سازی 
از د  ید  گاه 5s، عبارت از کنترل و اصالح د  ائمی ساماند  هی، 
نظم و ترتیب و آراستگی، نظافت و پاکیزه سازی برای تضمین 
یک استاند  ارد   باالی خانه د  اری صنعتی و سازمان محل کار 
د  ر تمام زمان ها است. وی تاکید   کرد  : د  ر استاند  ارد  سازی، 

نوآوری  روی  د  ید  اری، و تمرکز  مد  یریت 
استاند  ارد   کرد  ن مقررات و کنترل شرایط و اوضاع د  ر محیط 
کار است که بتوان با سرعت و د  قت فعالیت کرد  . اهد  اف 
از  جلوگیری  از  است  عبارت  استاند  ارد  سازی  د  ر  اصلی 
خالق  د  ید  اری  مد  یریت  کاری،  چند  باره  و  سلیقه  اعمال 
ایمن  عاد  ی،  مواد    و  ناهمگونی ها  شد  ن  آشکار  منظور  به 

کاری،  بیماری های  و  حواد  ث  کاهش  و  کار  محیط  شد  ن 
کاهش زمان انجام کارها، کاهش وابستگی امور به اشخاص 
و امکان ایجاد   گرد  ش شغلی د  ر سازمان و افزایش جذابیت 

محیط کار. 
مد  رس این سمینار د  ر اد  امه با تشریح انضباط فرد  ی و 
فرهنگ سازی به عنوان سین پنجم تاکید   کرد  : انضباط فرد  ی 
باید   حتمی و به د  یگران آموزش د  اد  ه شود  . نکته اصلی د  ر 
جای  به  صحیح  عاد  ت های  ایجاد    و  شکل د  هی  امر،  این 
عاد  ت های ناد  رست است. این کار را باید   از طریق آموزش 
د  اد  ن  تمرین  افراد    به  الزم  کارهای  و  د  رست  شیوه های 
آنها د  ر این زمینه انجام د  اد  . وی مشارکت کامل د  ر ایجاد   
عاد  ت های صحیح و پیروی از مقررات، عاد  ت د  ر برقراری 
ارتباط به نحو صحیح و کنترل نتایج آن، زمینه سازی فرهنگ 
خود  انضباطی و نهاد  ینه شد  ن فرهنگ بهره وری را از اهد  اف 

سین پنجم د  ر پیاد  ه سازی 5s عنوان کرد  . 
طلیعه   5s اجرای  اینکه  به  اشاره  با  مهند  س رستمیان 
محیطی را نوید   می د  هد   که پشتیبان کیفیت، کار خروجی 
کارآمد   و باال د  ر محل کار مرتب، پاکیزه، منظم و منضبط 
ایمنی بیشتر، کاهش  است، گفت: بهبود   کیفیت محصول، 
قابل توجه تعد  اد   خرابی های ماشین آالت و تجهیزات و نیز 
بهره وری باال و کاهش و حتی حذف ضایعات از مزیت های 
اصلی پیاد  ه سازی این سیستم است. وی همچنین با اشاره 
و  کاری  فرد  ی،  سازمانی،  د  رون  برون سازمانی،  عوامل  به 
عوامل سیستمی به عنوان عوامل موثر د  ر اجرای 5s، ابراز 
د  اشت: این سیستم د  ر استاند  ارد   ISO9001:�000 جایگاه 
 OHSAS18000 همچنین  د  ارد  .  پراهمیتی  و  خاص 
 S3 با استاند  ارد    این  بهد  اشت است که  ایمنی و  مد  یریت 
که یکی از ابعاد   اساسی آن ایمنی و بهد  اشت است ارتباط 

زیاد  ی د  ارد  .
به  یا  اجرا  د  اشت:  اظهار  پایان  د  ر  رستمیان  مهند  س 
کار  نیروی  توسط   5s »تمرین«  و صحیح تر  د  رست  طور 
نه فقط تبعیت روش ها و استاند  ارد  های عملیاتی را مطمئن 
می سازد  ، بلکه یک کاهش قابل توجه شش ضایعه بزرگ را 
امکان می د  هد  . 5s می بایست از طریق کارکنان کامال جذب 
شود  ، به طوری که این عاد  ت ها قسمتی از رفتار معمولی 
آنها شود  . ژاپنی ها 5s را »پنج خط مشی راهنما« می نامند  . 
افراد  ی هستند   که فکر می کنند   اعتیاد   به 5s غیرضروری و 
بی معنی است. آنها همه چیز را بیهود  ه و بی معنی می بینند   
5s را مسخره و سنتی تصور  و اجرای کامل آموزش د  ر 
می کنند  . اما یک لحظه خرابی ها، حاثه ها، عیب ها و نقص ها، 
خانه د  اری صنعتی ضعیف، محل کار د  رهم ریخته، فقد  ان 
توجه و بی د  قتی را تصور کنید  . د  ر آن لحظه شما اهمیت 

این پنج عاد  ت خوب را د  رک خواهید   کرد  . 

سمینار آموزشی »5s؛ راهبرد   
ساماند  هی محیط کار« برگزار 

شد  :

پنج خط مشی 
راهنما

5s می بایست از طریق کارکنان کامال 
جذب شود  ، به طوری که این عاد  ت ها 
قسمتی از رفتار معمولی آنها شود  . 

ژاپنی ها 5s را »پنج خط مشی راهنما« 
می نامند  
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 15 روز  ناب  تفکر  و  تولید    سمینار 
مهند  سی  انجمن  سوی  از  ماه  ارد  یبهشت 
صنایع ایران، به صورت رایگان و د  ر سالن 
مرکز رشد   و کارآفرینی شهر تهران واقع د  ر 

شهرک غرب برگزار شد  .
این  سخنران  فتح اله،  مهد  ی  د  کتر 
سمینار، د  ر خصوص مسائلی از جمله تفکر 
برخی  و  ناب  تولید    تولید  ،  مد  یریت  ناب، 
الزامات مد  یریتی صحبت کرد  . وی د  ر ابتد  ا 
با تعریف سه د  وره محصول گرایی، بازاریابی 
و فراصنعتی د  ر جوامع گوناگون به تشریح 
ویژگی های این سه د  وره پرد  اخت و گفت: 
د  ر سال های صد  ه  د  وره محصول گرایی  د  ر 
1800 میالد  ی، تاکید   بر روی محصول بود  ه 
است و هر چیزی که تولید   می شد   به فروش 
بیرونی  عوامل  تاثیر  زمان  آن  د  ر  می رفت. 
بود  .  محصول  حول  رقابت  و  بود    اند  ک 
همچنین برنامه ها بر اساس محد  ود  یت های 
د  رون سازمانی شکل می گرفت و د  ر نهایت 
تولید  کنند  ه حرف اول را می زد  . پس از آن 
با  بازارها  اشباع  شاهد    بازاریابی،  د  وره  د  ر 
عوامل  تاثیر  بود  یم.  یکنواخت  محصوالت 
شد  ت  رقابت  و  بود    زیاد    نسبتا  بیرونی 
که  بود    مشتری  این  د  وره،  آن  د  ر  گرفت. 
مشتریان  انتظار  و  می زد    را  اول  حرف 
افزایش یافت. همچنین د  ید   د  رون سازمانی 

به برون سازمانی تحول پید  ا کرد  . 
د  ر نهایت د  ر د  وره فراصنعتی و از سال 
و  کرد    تغییر  کلی  به  وضع  بعد  ،  به   1950
اجتماعی،  موانع  و  مسائل  آمد  ن  پد  ید    با 
د  اخلی  رقابت  د  ولتی،  و  سیاسی  فرهنگی، 
و  یافت  شد  ت  تولید  کنند  گان  خارجی  و 
چالش های جد  ید   و غیرمنتظره ای به وجود   
آمد  . د  ر این د  وره شاهد   فراوانی محصوالت 
بازرگانی  شد  ن  جهانی  نیز  و  آنها  تنوع  و 

بود  یم و هستیم. 
بازنگری  لزوم  به  اشاره  با  فتح اله  د  کتر 
کار،  و  کسب  فرآیند  های  و  د  ید  گاه ها 
خط  د  ر  کیفی  تحول  جمله  از  موارد  ی 
محصول مد  اری  شیوه  از  سازمانی  مشی 
کار  تقسیم  تحول  رابطه مد  اری،  سپس  و 

محیط  انتظارات  مختلف،  سازمان های  بین 
و  اجرا  و  تصمیم گیری  د  ر  تسریع  جهت 
تکنولوژی  پیشرفت های  از  ناشی  تغییرات 
مربوط  الزامات  را  ارتباطات  و  اطالعات 
به بازنگری فرآیند  های کسب و کار عنوان 
کرد  . وی ایجاد   ارزش برای مشتری، تولید   
ایجاد   مزیت رقابتی  برای شرکت و  ثروت 
کار  و  کسب  مد  ل  یک  پایه  سه  را  پاید  ار 

خوب نامید  . 
به  اد  امه  د  ر  سمینار  این  سخنران 
عصر  د  ر  اساسی  تغییرات  روند    تشریح 
از  شامل حرکت  را  آن  و  پرد  اخت  حاضر 
اطالعاتی،  جامعه  سوی  به  صنعتی  جامعه 
د  انش  تکنولوژی  به  نیروافزا  تکنولوژی  از 
افزا، از اقتصاد   ملی و سنتی به سوی اقتصاد   
جهانی د  انش محور، تغییر نگرش از کوتاه 
د  ولت  کرد  ن  کمک  از  بلند   مد  ت،  به  مد  ت 
به نهاد  ها به سمت خود  یاری، از کار فرد  ی 
ساختار  از  مشارکتی،  و  گروهی  کار  به 
تجارت  از  نظام شبکه ای،  به  سلسله مراتبی 
کار  از  و  الکترونیک  تجارت  به  سنتی 

متمرکز  و  فیزیکی 
و  فکری  کار  به 
راه  از  کامر  روش 

د  ور د  انست. 
د  ر  فتح اله 
از  د  یگر  بخشی 
خود    صحبت های 
د  ر خصوص مفهوم 
اظهار  ناب  تفکر 
تفکر  این  د  اشت: 
 lean به این د  لیل
که  می شود    نامید  ه 
می تواند   شیوه ای را 
از  که  آورد    فراهم 
با  بتوان  آن  طریق 

»کمتر و کمتر« )یعنی با نیروی انسانی کمتر، 
تجهیزات کمتر، زمان کمتر و فضای کمتر(، 
»بیشتر و بیشتر« را به انجام رساند   و د  ر عین 
نیاز مصرف کنند  گان  تامین د  رست  با  حال، 

به آنها نزد  یک و نزد  یک تر شد  . 

»مود  ا«  واژه  تعریف  به  اد  امه  د  ر  وی 
و  ژاپنی  واژه ای  »مود  ا«  گفت:  و  پرد  اخت 
به  کلی  د  ر حالت  و  است  اتالف  معنی  به 
آن د  سته از فعالیت هایی اطالق می شود   که 
جاذب و مصرف کنند  ه منابع و ذخایر هستند  ؟ 
نمی آفرینند  .  ارزشی  هیچ  حال  این  با  ولی 
وی اد  امه د  اد  : مود  اها انواع بسیاری د  ارند   که 
هر سازمان با توجه به فعالیت ها و شناخت 
منابع خود   باید   آنها را شناسایی کرد  ه و سعی 
د  ر از بین برد  ن و حذف آنها کنند  . مود  ا، به 
را  سازمان  افزود  ه  ارزش  هیوال،  یک  مانند   
می بلعد  . این هیوال گاهی اوقات قابل رویت 
مواقع غیر مشهود   است. وی  بسیاری  د  ر  و 
تقکر سبکبار یا ناب را چاره ای برای حذف 
بر محور  ناب  تولید    نامید   و گفت:  مود  اها 
مود  استیزی استوار است. د  کتر مهد  ی فتح اله 
از مود  اها را د  ر بخش خد  مات  نمونه هایی 
اینگونه برشمرد  : اشتباهاتی که باید   اصالح 
فرآیند   کار که ضرورتی  از  شوند  ، مراحلی 
بی مورد    جابجایی  نیست،  آنها  وجود    به 
انسانی د  ر سطوح سازمان، حمل و  نیروی 
و  بیهود  ه  نقل های 
ارائه  غیرضروری، 
خد  ماتی که به نیاز 
پاسخ  مصرف کنند  ه 
بایگانی  نمی گوید  ، 
انبارک های  و 
 ، ی ر و ضر غیر
و  فرآیند  ها 
فعالیت های موازی، 
و  د  وباره کاری 
تکرار، عد  م تجانس 
فرآیند   با متولی آن، 
ثبت  و  جمع آوری 
اضافی  اطالعات 
تعهد    تکراری،  و 
اشکال یک فرم و عد  م تطابق اطالعات فرم 
اطالعات  از حد    بیش  تباد  ل  آن،  کاربرد    با 
روش های  پیچید  گی های  و  د  اد  ه ها  تورم  و 

انجام کار. 
همچنین روش های شناسایی و حذف 

مود  اها را اینگونه عنوان کرد  : پیاد  ه سازی نظام 
استفاد  ه   ،)TQM( جامع  کیفیت  مد  یریت 
 ،)QFD( کیفی  کارکرد    توسعه  مفاهیم  از 
گروه های  و  کیفیت  حلقه های  به کارگیری 
پیشنهاد  ات،  نظام  پیاد  ه سازی  مسئله،  حل 
نظام  پیاد  ه سازی  فکری،  طوفان  از  استقاد  ه 
اصول  پیاد  ه سازی  آراستگی،  نظام  یا   5S
مستمر  بهبود    روش  از  استفاد  ه  د  مینگ، 
و  نگهد  اری  نظام  پیاد  ه سازی  )کایزن(، 
اجرای   ،)TPM(فراگیر بهره ور  تعمیرات 
فرآیند  های کاری،  بر روی  مهند  سی مجد  د   
استفاد  ه از مفاهیم بهبود   تطبیقی )الگویابی(، 
به کارگیری مفاهیم گمبا، متد  ولوژی ارزش، 
شش سیگما،  تقاضا،  جریان  تکنولوژی 
فرز،  تولید    ارزش،  جریان  نقشه برد  اری 
چابک و به موقع، مفاهیم بهره وری و سایر 

موضوعات مرتبط.
وی اصول تفکر ناب را تعیین ارزش هر 
محصول معین، شناسایی جریان ارزش آن 
محصول، ایجاد   حرکت بد  ون وقفه د  ر این 
ارزش، امکان د  اد  ن به مشتری تا بتواند   این 
ارزش را از تولید   کنند  ه بیرون بکشد  ، تعقیب 
کمال عنوان کرد  . وی اد  امه د  اد  : نقطه شروع 
است.  ارزش  ناب،  یا  سبکبار  تفکر  اساس 
ارزش  می تواند    نهایی  مصرف کنند  ه  تنها 
تولید  کنند  ه  نظر  از  آنچه  کند  .  تعریف  را 
از  است  ممکن  شود    می  محسوب  ارزش 
تاکید   کرد  : جریان  نباشد  . وی  نظر مشتری 
اعمال  تمامی  از  است  مجموعه ای  ارزش 
ضروری برای ارائه یک محصول معین اعم 
از یک کاال یا یک خد  مت. به عبارت د  یگر 
جریان ارزش شامل همه فعالیت هایی است 
که د  گرگونی مواد   خام به کاال را امکان پذیر 

می کند  . 
سخنران این سمینار د  ر اد  امه با اشاره به 
موضوع مد  یریت تولید   و ارتباط آن با تفکر 
ناب گفت: مد  یریت تولید   عبارت است از 
هماهنگی فعالیت های تولید  ی با استفاد  ه از 
فاکتورهای تولید  ی موجود   شرکت از قبیل 
انسانی و  نیروی  اولیه، ماشین آالت و  مواد   
ترکیب مناسب آنها به منظور تولید   کاال به 

مود  اها انواع بسیاری د  ارند   که 
هر سازمان با توجه به فعالیت ها 
و شناخت منابع خود   باید   آنها را 
شناسایی کرد  ه و سعی د  ر از بین 
برد  ن و حذف آنها کنند  . مود  ا، به 
مانند   یک هیوال، ارزش افزود  ه 

سازمان را می بلعد  . این هیوال گاهی 
اوقات قابل رویت و د  ر بسیاری 

مواقع غیر مشهود   است

سمینار تولید   و تفکر ناب از سوی انجمن مهند  سی صنایع ایران برگزار شد  

تمرکز روی مشکل یا تمرکز روی راه حل؟
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سمینار خود  ارزیابی بر اساس مد  ل EFQM با تد  ریس 
مهند  س د  اود   حید  ری، مد  یر آموزش انجمن مهند  سی صنایع 
ایران، به صورت رایگان از سوی این انجمن برگزار شد  . 
وی د  ر ابتد  ا اهد  اف واحد   آموزش انجمن از برگزاری این 

سمینار ها را مطرح نمود  . 
مد  ل  کلیات  به  اشاره  با  ابتد  ا  د  ر  سمینار  این  مد  رس 
نتیجه گرایي،  مانند    مد  ل  این  مفاهیم  تشریح  به  سرآمد   ی 
مبناي  بر  مد  یریت  هد  ف،  ثبات  و  رهبري  مشتري گرایي، 
فرآیند   ها و واقعیت ها و ... پرد  اخت و پس از آن با مروری 
منطق  ویژگی های  و  عناصر  مد  ل،  معیارهای  بر  اجمالی 

RADAR را به صورت کامل توضیح د  اد  . 
 EFQM مد   ل  اساس  بر  خود   ارزیابی  تشریح  د  ر  وی 
گفت: این مد  ل به سازمان اجازه مي د   هد   که به روشني نقاط 
قوت خود   و حوزه هایي را که مي توان د  ر آنها بهبود   ایجاد   
کرد  ، تشخیص د   هد  . پس از آن اقد  امات بهبود   طرح ریزي 
برای فضاهای بهبود   پیشنهاد   شد   ه و پس از اولویت بند   ی، 

د  اشته  باالتری  اولویت  که  آنهایی 
د  ر  آنها  اثربخشی  و  اجرا  باشند   

مراحل بعد  ی پایش می شود  . 
وی شبیه سازي جایزه، پروفرما، 
و  پرسشنامه   خود   ارزیابي،  کارگاه 
را  موارد    این  تلفیقی  تکنیک های 
خود  ارزیابی  تکنیک های  عنوان  به 
مطرح کرد   و از تکنیک شبیه سازي 
بر  مبتني  به عنوان تکنیکي  جایزه، 

واقعیت و د  قیق براي خود  ارزیابي یاد   کرد  . 
مهند  س حید  ری  د  ر اد  امه نقش و مسئولیت های اعضاء 
تیم های خود   ارزیابی، تسهیل گران و سایر ارکان د  خیل د  ر 
تشریح  را  جایزه  شبیه سازی  روش  به  خود   ارزیابی  انجام 
مهمی  نکات  به  باید    ارزیابان  انتخاب  د  ر  گفت:  و  نمود   
د  اشته  اعتبار  سازمان  د  ر  باید    ارزیاب  باشیم.  د  اشته  توجه 
مطلب  ارائه  مهارت هاي  باشد  ،  د  اشته  کافی  تجربه  باشد  ، 
براي قرائت گزارش بازخورد  ي د  اشته باشد  ، گروه ارزیابان 
متخصصان  صرفا  نه  باشند  ،  فني  اجرایي-  غالبًا  بایستي 

کیفیت . 

مفید    و  قد  رتمند    روشي  ایجاد    همچنین  حید  ری 
براي انعکاس فرهنگ و عملکرد   سازمان، ارائه فهرستي 
ایجاد   فرصت  بهبود  ،  نقاط قوت و حوزه هاي  از  د  قیق 
بسیار خوبي براي مشارکت و تباد  ل اطالعات د  ر طي 
فرایند   جمع آوري د  اد  ه ها، ایجاد   ارتباطات بسیار خوب و 

ایجاد   مد  ارک مرجعي که مي توان د  ر د  رون یا برون سازمان 
گزارش هاي  کرد  ن  کامل  د  ر  تسهیل  گذارد  ،  اشتراک  به 
بعد  ي، انجام بازد  ید   از محل و ارائه حضوري گزارش گروه 
سازمان  واحد  هاي  براي  ساد  ه اي  راه  فراهم شد  ن  ارزیاب، 
جهت شناسایی فرایند  ها و نتایج مقایسه شد  ه و مثال هایي از 
»عملکرد   هاي خوب« که مي توان به اشتراک گذارد  ، امکان 
انجام مقایسه با امتیازات متقاضیان د  ریافت جوایز کیفیت  و 
قابلیت استفاد  ه به عنوان تمریني براي ورود   به جوایز کیفیت 

را از مزایای تکنیک شبیه سازی جایزه د  انست. 
اظهار  کاربرگ  تکنیک  با  رابطه  د  ر  سمینار  سخنران 
د  اشت: این تکنیک د  ر استفاد  ه از منطق راد  ار شباهت هایی 
جایزه  شبیه سازي  تکنیک  با 
د  ارد  ، با این تفاوت که اطالعات 
جمع آوری شد  ه، به شکل ساد  ه تر 
و خالصه تری ثبت مي شود  . وی 
مزایای این روش را تالش کمتر 
د  ر مقایسه با رویکرد   شبیه سازي 
شواهد  ي  آمد  ن  د  ست  به  جایزه، 
د  ر  فرآیند    واقعیت  بر  مبتني 
و  کرد    عنوان  د  اد  ه ها  گرد  آوري 
بهبود    نقاط و حوزه هاي  از  فهرستي  این روش  د  ر  افزود  : 
هد  ایت  را  بهبود    اقد  امات  مي تواند    که  مي شود    حاصل 
کند  . همچنین امتیازات مي تواند   از نظر صحت به رویکرد   
شبیه سازي جایزه نزد  یک می باشد   و امکان مشارکت کارکنان 
از واحد  ها و سطوح مختلف سازماني د  ر فرایند   گرد  آوري 

د  اد  ه ها وجود   د  ارد  . 
د  ر اد  امه حید  ری با تشریح تکنیک کارگاه خود   ارزیابی 
این روش را یک روش نسبتا سریع، د  قیق و مناسب برای 
خود   ارزیابی د  انست. د  ر این روش می توان از منطق راد  ار یا 
کارتهای رهیابی که براساس آن تهیه می شوند   به عنوان ابزار 

ارزیابی استفاد  ه نمود  . وی این روش را به لحاظ سرعت، 
و  کاربرگ  روش های  بین  روشی  منابع  مصرف  و  د  قت 
پرسشنامه د  انست و با توجه به محتوی چالش برانگیز این 
روش، آن را یکی از روشهای مناسب و کارای خود  ارزیابی 
د  انست. مهند  س حید  ری د  ر رابطه با تکنیک پرسشنامه ابراز 
د  اشت: این روش به سهولت، بسیاري از کارکنان سازمان 
را د  ر فرایند   خود   ارزیابی مشارکت مي د   هد  ، د  ر این روش 
استفاد  ه  ساد   ه تر  پرسشنامه های  از  اولیه  مراحل  د  ر  می توان 
می توان  سازمان،  پیشرفت  با  بعد  ی  مراحل  د  ر  و  نمود   
پرسسشنامه های پیچید  ه تر را به کار بست. وی این روش را 
یک روش بسیار کارا برای شروع حرکت سازمان به سوی 
را  این روش ریسک هایی  این وجود    با  د   انست.  سرآمد  ی 
د  ارد  . برای مثال فهرست نقاط قوت و حوزه هاي بهبود   فوراً 
تهیه نمي شود  ، صحت اطالعات به کیفیت سواالت مطرح 
پاسخ ها   بازگشت  نرخ  صورتی که  د  ر  د   ارد  ،  بستگي  شد   ه 
د  راستفاد  ه از پرسشنامه کم باشد   ممکن است نتایج مناسبی 
کسب نشود   همچنین د  ر برخی موارد   گرد  ش پرسشنامه د  ر 
د  ر  که  توقعات شود    افزایش  مي تواند   سبب  همه بخش ها 
کارکنان خواهد    بي انگیزگي  باعث  نشد  ن  برآورد  ه  صورت 

شد  . 
مختلف،  روش های  ویژگی های  بیان  با  اد  امه  د  ر  وی 
انتخاب روش مناسب را برای سازمان ها مطرح  چگونگی 
تغییر،  یک  ایجاد    فرایند    تحلیل  با  همچنین  وی  نمود  . 
خود   ارزیابی  از  ناشی  تغییرات  پذیرش  برای  راهکارهایی 
را تشریح نمود  . حید  ری د  ر خاتمه با تحلیل نمود   ار پارتو 
د  الیل انجام اولویت بند  ی و عوامل موثر د  ر اولویت بند  ی 
خود  رارزیابی  انجام  نحوه  نهایت  د  ر  و  د  اد  .  توضیح  را 
نمود   ه اند  ،  آغاز  را  سرآمد  ی  راه  تازه  که  سازمان هایی  د  ر 
سازمان های  و  هستند    سرآمد  ی  مسیر  د  ر  که  سازمان هایی 

سرآمد   را تشریح و تفاوت های آنان را توضیح د   اد  .

این مد  ل به سازمان اجازه مي د  هد   
که به روشني نقاط قوت خود   و 
حوزه هایي را که مي توان د  ر آنها 
بهبود   ایجاد   کرد  ، تشخیص د  هد  

EFQM سمینار آشنایی با روش های خود   ارزیابی بر اساس مد  ل

شناسایی نقاط قابل بهبود   د  ر سازمان از طریق 
EFQMخود  ارزیابی بر اساس مد  ل

د  ر  مشخص،  خصوصیات  با  معین،  میزان 
ممکن.  هزینه  با حد  اقل  و  نیاز  مورد    زمان 
وی اهد  اف مد  یریت تولید   را به جا آورد  ن 
خواست مشتری از نظر قیمت، زمان، مقد  ار 
و کیفیت، پایین نگه د  اشتن مقد  ار موجود  ی 
کاال تا حد   ممکن و یا افزایش گرد  ش د  وره 
به کارگیری  قد  رت  افزایش  و  موجود  ی 
د  ر  موجود    آالت  ماشین  و  انسانی  نیروی 
این  اهمیت  کرد  :  تاکید    و  خواند    کارخانه 
شد  ه  تمام  هزینه  آورد  ن  پایین  د  ر  موضوع 
به  امروزه  که  است  اند  ازه ای  به  محصول 
صورت موضوع روز د  رآمد  ه و بسیاری از 

شرکت ها را به خود   مشغول کرد  ه است. 
سیستم  چهار  اشاره  با  فتح اله  د  کتر 
تولید    پیوسته،  تولید    شامل  تولید    مختلف 
اظهار  پروژه ای،  و  د  ستی  تولید    انبوه، 
طبق  محصول  د  ستی،  تولید    د  ر  د  اشت: 
انعطاف  می شود  .  تولید    مشتری  سفارش 
ساد  ه  ماشین آالت  و  ابزار  زیاد  ،  تولید    د  ر 
و  پایین  تولید    حجم  موجود  ،  چند  کاره  اما 
قیمت محصول باال است.  د  ر تولید   انبوه، ما 
شاهد   تعویض پذیری کارگر، وجود   نیروی 

غیرمستقیم فراوان، انعطاف کم، ماشین آالت 
ناچیز  مشارکت  و  تک منظوره  تجهیزات  و 
فرآیند  ها هستیم. همچنین  بهبود    د  ر  کارگر 
به  نسبت  محصول  قیمت  روش  این  د  ر 

تولید   د  ستی پایین تر است. 
فروش  فرآیند    مقایسه  با  اد  امه  د  ر  وی 
د  ر  افزود  :  ناب  تولید    و  انبوه  تولید    د  ر 
فرآیند   فروش د  ر تولید   ناب، ارتباط مراکز 
سیستم  صورت  به  کارخانه  با  فروش 
و  فروش  مراکز  د  ر  کم  موجود  ی  کششی، 
محصول  طراحان  با  فروش  بخش  ارتباط 
به صورت نزد  یک و د  ائمی است د  ر حالی 
که د  ر فرآیند   فروش د  ر تولید   انبوه، شاهد   
مراکز  د  ر  زیاد    موجود  ی  فشاری،  سیستم 
بخش  ضعیف  و  کم  هماهنگی  و  فروش 
فروش با طراحان محصول هستیم. همچنین 
د  ر این سیستم فروشند  ه عالقه ای به نیازها و 
خواسته های مشتری ند  ارد   و اطالعات کمی 
از محصول د  ارد   یا د  ر کل این اطالعات را 
ناب  تولید    د  ر  که  د  ر حالی  نمی د  هد  ،  ارائه 
با  رابطه  به  نسبت  بلند  مد  ت  نگرش  یک 
ناب، تالش  تولید    د  ر  د  ارد  .  مشتری وجود   

وفاد  اری  ایجاد    برای 
د  ر مشتری  ماد  ام العمر 
شرکت  به  نسبت 
می گیرد  . صورت 
د  کتر فتح اله، رد  ه بند  ی 
 ، ن مین کنند  گا تا
تامین کنند  ه  همکاری 

فاصله  به  توجه  محصول،  طراحی  د  ر 
جغرافیایی د  ر انتخاب تامین کنند  ه، شفافیت 
اطالعاتی بین شرکت و تامین کنند  ه، همکاری 
د  ر  و  تایمن کنند  ه  هزینه های  کاهش  جهت 
تسریع  و  تسهیل  قیمت ها،  کاهش  نتیجه 
و  خرید    عملیات  تسهیل  حمل ونقل، 
سفارش د  هی، رابطه بلند  مد  ت با تامین کنند  ه، 
وجود   انجمن های تامین کنند  گان و بازرسی 
کاالهای هر تامین کنند  ه بر اساس رد ه بند ی  
را راهکارهای تولید   ناب د  ر ارتباط با تامین 
عنوان کرد  . وی د  ر پایان با تاکید   بر تفاوت 
تمرکز بر مشکل و تمرکز بر راه حل، مثالی 
بیان کرد  : هنگامی  قالب یک د  استان  را د  ر 
که ناسا برنامه فرستاد  ن فضانورد  ان به فضا 
روبرو  کوچکی  مشکل  با  کرد  ،  آغاز  را 

که  د  ریافتند    آنها  شد  . 
موجود  ،  خود  کارهای 
د  ر فضای بد  ون جاذبه 
چراکه  نمی کند  .  کار 
به  خود  کار  جوهر 
جریان  پایین  سمت 
سطح  روی  نمی یابد   
آنها  مشکل  این  برای حل  نمی ریزد  .  کاغذ 
انتخاب  را  اند  رسون  مشاورین  شرکت 
طول  د  هه  یک  از  بیش  تحقیقات  کرد  ند  . 
د  ر  و  شد    صرف  د  الر  میلیون   1� کشید  . 
که  کرد  ند    طراحی  خود  کاری  آنها  نهایت 
بد  ون جاذبه می نوشت، زیر آب  د  ر محیط 
کار می کرد  ، روی هر سطحی حتی کریستال 
می نوشت و از د  مای زیر صفر تا 300 د  رجه 

سانتیگراد   کار می کرد  . 
د  اشتند  :  ساد  ه تری  راه حل  اما روس ها 

آنها از مد  اد   استفاد  ه کرد  ند  !
د  و  مقایسه  برای  مصد  اقی  د  استان  این 
روی  تمرکز  است؛  مسئله  حل  د  ر  روش 
یا تمرکز روی راه  مشکل: نوشتن د  ر فضا 

حل: نوشتن با خود  کار!
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سمینار آشنایی با مهند  سی ارزش 17 ارد  یبهشت 87 از 
سوی انجمن مهند  سی صنایع به صورت رایگان و با تد  ریس 
مهند  س محمود   کریمی برگزار شد  . مد  رس این سمینار با 
پاسخ  و  ارزش  مهند  سی  زمینه  د  ر  کلید  ی  پرسش   6 طرح 
به آن ها، طي 4 ساعت به مفاهیم و چرایی این متد  ولوژي 
پرد  اخت. وی د  ر خصوص تاریخچه مهند  سی ارزش گفت: 
جنرال  شرکت  د  ر  ارزش  مهند  سی  شکل گیري  جرقه های 
الکتریک آمریکا و توسط لورنس د  الس مایلز زد  ه شد  . د  ر 
سال �195 اولین سمینار تحلیل ارزش برگزار شد   و تا آن 
زمان شرکت جنرال الکتریک نتایج به کارگیری این روش را 
به صورت محرمانه نگهد  اری کرد  . سال 1954 مفهوم تحلیل 
ارزش با نام مهند  سی ارزش د  ر نیروی هوایی ارتش آمریکا 
براي بهبود   هزینه های طراحی به کار گرفته شد   و نهایتا د  ر 
واشنگتن  د  ر  آمریکا  ارزش  مهند  سین  انجمن   1959 سال 
مهند  سی  به کارگیری  آیین نامه  بعد  ،  سال   � رسید  .  ثبت  به 
ارزش د  ر ارتش آمریکا با موضوع ایجاد   انگیزه برای کاهش 
هزینه ها از طریق به کارگیری این تکنیک به تصویب رسید  . 
د  ر اد  امه رشد   و پیشرفت این علم، د  ر سال 1965 انجمن 
نهایت سال  د  ر  و  نیز شکل گرفت  ژاپن  ارزش  مهند  سین 
1996 آغاز تحوالت علمی حرفه ای جد  ید   پس از تغییر نام 

SAVE به SAVE International بود  . 
د  ر  حرفه اي اش  مد  رک  نیز  خود    که  کریمی،  مهند  س 
زمینه VE را از همین انجمن د  ریافت د  اشته است، با بیان 
و  آمریکا  ژاپن،  د  ر  ارزش  مهند  سی  اجرای  از  نمونه هایی 
وزارت د  فاع این کشور اظهار د  اشت طبق تعریف استاند  ارد  ، 
مهند  سی ارزش رویکرد  ی تیمی، نظام مند   و کارکرد  گرا است 
که براي حذف هزینه های غیرضروری، بهبود   ارزش محصول 
و ارتقای کیفیت کار می کند   و هد  ف اساسی آن حل مسأله، 
کاهش هزینه، بهبود   عملکرد   و کیفیت است. وی د  ر پاسخ 
به این سوال که چرا باید   مهند  سی ارزش کنیم؟ توضیح د  اد  : 
کاال  معامالت  د  ر  نکات  کلید  ی ترین  از  یکی  کمتر،  هزینه 
البته با حفظ کیفیت  است. ما همواره به د  نبال هزینه کمتر 
هستیم. د  ر کنار آن، به کارگیری فناوری و توسعه د  انش و خلق 
محصوالت جد  ید  ، شناسایی، جد  اسازی و حذف هزینه های 
مربوط به کارکرد  های ناخواسته و غیرضروری، تمرکز کامل 
بر کارکرد  های مورد   نظر مشتری، د  سترسی به اند  ازه، ظاهر 
و جذابیت بیشتر محصول، جلوگیری از مصرف بیشتر منابع 
و کنترل نسبت بها به هزینه از د  الیل اصلی انجام مهند  سی 
ارزش د  ر پروژه ها و سازمان ها است. بازرس انجمن مهند  سي 
صنایع ایران،  ارزش استفاد  ه، ارزش اعتباري، ارزش مباد  له ای 
و ارزش هزینه ای را مفاهیم چهارگانه ارزش برشمرد   و با 
ذکر مثال های ملموس به تشریح این مفاهیم پرد  اخت. وی 
افزود  : د  ر بهبود   شاخص ارزش با 3 رویکرد   مواجه هستیم؛ 

بهبود    کیفیت،  حفظ  با  هزینه  کاهش 
اجزای محصول یا خد  مت بد  ون افزایش 
به  که  کیفیت  و  هزینه  بهبود    و  هزینه 
ترتیب بر هزینه، کارکرد   و ارزش تمرکز 
بیان این نکته که کارکرد  ،  با  د  ارند  . وی 
قلب تپند  ه مهند  سی ارزش است، افزود  : 
مربوطه  سیستم  د  ر  جز  یک  که  کاری 
به  توجه  با  و  راستای هد  ف سیستم  د  ر 
انجام  سیستم  اجزای  د  یگر  با  ارتباطش 
که  می شود    نامید  ه  کارکرد    می د  هد  ، 
مهم ترین معیار د  ر فروش یک محصول 
است. وی با تشریح هرم بقا که شامل 3 
جز اصلی قیمت، کیفیت و کارکرد  گرایی 
است تاکید   کرد   که سازمان ها باید   جایگاه 
کنند  . مهند  س  پید  ا  این هرم  را د  ر  خود   
کریمی د  ر اد  امه با طرح 8 پرسش اساسی 
مهند  سی  گفت:  ارزش  مهند  سی  د  ر 

ارزش د  ر زمان طراحی محصول موجب 
حصول اطمینان از بهینه بود  ن طراحی از 
نظر هزینه با رعایت الزامات محصول و 
و  نگهد  اری  و  تولید    خرید  ،  مراحل  د  ر 
ارسال محصول نیز موجب بهبود   ارزش 
هزینه های  و  فرآیند  ها  د  رک  طریق  از 
مربوط به آن ها و رفع کاستی ها می شود  .

انجام  برای  زمان  بهترین  وی 
از  پس  را  پروژه  د  ر  ارزش  مهند  سی 
طراحي  فاز  د  رصد     35 تا   �5 انجام 
که  پروژه هایی  گفت:  و  کرد    عنوان 
تکرارپذیری  زیاد  ،  پیچید  گی  و  هزینه 
کل یا قسمتی از آن، کیفیت منحصر به 

فرد  ، محد  ود  یت بود  جه، فشرد  گی برنامه طراحی د  ارند  ، نیز 
د  اراي  اعتباری شرکت،  و  استراتژیک، حساس  پروژه های 
موارد  ي که چند  ین  و  حساسیت سیاسی و زیست محیطی 
مناسبي  پروژه های  د  ارند  ،  د  خالت  آن  د  ر  یا سازمان  بخش 
برای مهند  سي ارزش هستند  . کریمی با تاکید   بر این نکته که 
مهند  سی ارزش، کار یک تیم با اهد  اف مشترک کاری و آماد  ه 
گذشت از استقالل فرد  ی برای رسید  ن به هد  ف است، افزود  : 
اعضای تیم باید   خود  جوش و محرک، خالق و خوش فکر 
باشند  .  د  انش و تجربه  د  ارای  باال و  تیمی  با روحیه کاری 

نیز  تیم  تسهیل گر  میان  این  د  ر 
باید   د  اراي تجربه و مهارت کافی، 
قد  رت رهبری و توانایی د  ر ایجاد   
ارتباط باشد  . راهبر تیم، باید   عالوه 
بر بررسی کارهای قبلي، مسیر را 
و  آماد  ه  بعد  ی  برنامه های  برای 
مشخص کند  . نایب رییس مؤسسه 
مطالعات نوآوري و فناوري ایران، 
 3 ارزش  مهند  سی  د  اد  :  اد  امه 
مطالعه  پیش مطالعه،  د  ارد  ؛  مرحله 
مرحله  تکمیلی.  مطالعه  و  ارزش 
فعالیت  شش  شامل  پیش مطالعه، 
و  نیازها  کرد  ن  مشخص  است: 
مشتریان  و  کارفرما  خواسته های 
د  اد  ه ها  پروژه، گرد  آوری مجموعه 

و اطالعات پروژه، تعیین معیارهای ارزیابی، تعیین محد  ود  ه 
مطالعه ارزش، نحوه ایجاد   مد  ل د  اد  ه ها و تد  ارک برگزاری 
نشست های تیم مطالعه. د  ر مرحله د  وم یعنی مرحله مطالعه 
نیز باید   روی محد  ود  ه ای که قرار است تیم مهند  سي ارزش 
روی آن کار کند   متمرکز شویم و همین طور موارد  ی را که 

جزء مطالعه نیستند   مشخص کنیم.

ایران  د  ر  اروپا   TRIZ انجمن  جهاني  هماهنگ کنند  ه 
)ETRIA( د  ر اد  امه سمینار با اشاره به نمود  ار »پارتو« گفت: 
تکنیک های  از  بسیاری  اقتصاد  ی و  پارتو د  ر مسائل  قانون 
فنون  و  کیفیت  با  مرتبط  مباحث  ویژه  به  مهند  سی صنایع 
آماری به کار گرفته می شود  . بر اساس این قانون اگر پروژه 
مورد   نظر شامل بیست فعالیت هزینه بر باشد  ، تنها چهار تا 
از آنها کالن و پرهزینه است، بنابراین اید  ه پرد  ازي و یافتن 
روش هاي تغییر د  ر مهند  سی ارزش )VE( روی تمام اجزاي 
مهند  سی  اولویت  د  یگر  عبارت  به  نمی شود  .  انجام  پروژه 
هزینه بر،  فعالیت های  با  ارزش 
کلید  ي  و  ریسک  پر  یا  زمان بر 

است. 
کریمی،  مهند  س  گفته  به 
مهند  سی  د  ر  مطالعه  مرحله 
می شود    فاز   6 شامل  ارزش 
»فاز  از:  عبارتند    ترتیب  به  که 
اطالعات« با هد  ف کامل کرد  ن و 
مرور مجموعه اطالعات و تامین 
کمبود  های اطالعاتی، »فاز تحلیل 
شریان  و  تپند  ه  قلب  که  کارکرد  « 
حیاتی مهند  سی ارزش است، »فاز 
مهند  سی  منزله روح  به  خالقیت« 
اید  ه های  تولید    با هد  ف  و  ارزش 
متعد  د   برای عملیاتی کرد  ن هریک 
از کارکرد  های انتخاب شد  ه، »فاز 
ارزیابی« با هد  ف یکد  ست سازی اید  ه ها و انتخاب اید  ه های 
و  اید  ه ها  کرد  ن  متمایز  ونیز  توسعه  و  بسط  امکان  د  ارای 
د  ارای ساد  گی  اجرایی، کم هزینه  و  پذیرفتنی،  راه حل های 
بهترین  ترکیب  و  انتخاب  هد  ف  با  توسعه«  »فاز  اجرا،  د  ر 
راه حل های فاز ارزیابی و طرح بهترین گزینه ها برای بهبود   
د  ستاورد  های  ارائه  به  که  ارائه«  »فاز  نهایت  د  ر  و  ارزش 
حصول  و  تیم  توسط  ارزش  مطالعه 
مطالعه  سفارش د  هند  گان  اطمینان 

اختصاص د  ارد  .
وی د  ر پایان گفت هد  ف از مرحله 
سوم  مرحله  عنوان  به  تکمیلی  مطالعه 
حصول  ارزش،  مهند  سی  انجام  آخر  و 
بستن  کار  به  و  شد  ن  پیاد  ه  از  اطمینان 
مطالعه  پایان  د  ر  که  است  تغییراتی 
کریمي  محمود    می شود  .  توصیه  ارزش 
تاکید   کرد  : د  ر تمام مد  تی که تسهیل گر 
را  تغییرات  پیاد  ه سازی  فرآیند    مطالعه 
پیگیری و د  نبال می کند  ، الزم است یک 
نیز  سازماني  د  رون  نمایند  ه  و  مسؤول 
اساس  بر  اجرا  تا  نماید    همراهی  را  او 
نتیجه گیري  ارزش  مهند  سي  تیم  آن چه 

کرد  ه، پیش رود  . 

سمینار آشنایی با مهند  سی ارزش برگزار شد  :

رویکرد  ی تیمی، نظام مند   و کارکرد   گرا د   ر حل مسأله

الزام انجام کار تیمی، حمایت مد  یریت 
ارشد  ، د  ستیابی به نتیجه های اجرایی، 
فراهم شد  ن زمینه تحلیل کارکرد  ها، 
ایجاد   باور کار خالق تیمی، کاهش 

هزینه همراه با کاهش کیفیت، یاد  گیر 
و آموزش آسان و سریع همزمان با کار 
کاربرد  ی و نیاز به د  قت و تجربه د  ر 

هد  ایت پروژه ها را از ویژگی های بارز 
مهند  سی ارزش د  انست
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زیست محیطی  مسئولیت های  با  آشنایی  سمینار 
به صورت رایگان د  ر مرکز  ارد  یبهشت  نوزد  هم  سازمان ها، 
سوی  از  و  تهران   � منطقه  شهرد  اری  کارآفرینی  و  رشد   

انجمن مهند  سی صنایع ایران برگزار شد  . 
د  ر این سمینار مهند  س وحید   مشیرنیا به عنوان سخنران، 
موضوعاتی را د  ر زمینه منابع و محد  ود  یت های محیط زیست، 
مسئولیت ها،  سازمان ها،  هد  ایت  د  ر  زیست محیطی  رویکرد   

استاند  ارد   های مرتبط و اجرا د  ر سازمان ها مطرح کرد  . 
محیطی  را  آن  زیست،  محیط  از  کلی  تعریفی  د  ر  وی 
شامل هوا، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران، انسان ها و 
روابط متقابل بین آن ها عنوان کرد   و گفت: تا قبل از استفاد  ه 
کنترل  د  ورریز  و  طبیعی  منابع  از  بشر  بی رویه  و  گسترد  ه 
نشد  ه پسماند  ها، کره زمین ظرفیت پاالیش آالیند  ه های تولید   
معنای حفظ  به  که  بود    د  ارا  را  مجد  د    تعاد  ل  ایجاد    و  شد  ه 
از  نگرانی  جمله  از  مسائلی  حاضر  حال  د  ر  است.  تعاد  ل 
اتمام منابع طبیعی، افزایش مشکالت حاصل از پسماند   ها و 

پساب ها، ریشه یابی بالیای طبیعی 
و بیماری ها، توجه بیشتر به کیفیت 
د  ر  توقعات  رفتن  باال  زند  گی، 
بهره مند   ی از محیط زیست، اهمیت 
آیند  ه،  نسل های  برای  منابع  حفظ 
رشد    آگاهی افکار عمومی نسبت 
شاخص های  توسعه،  پیامد   های  به 
د  ر خصوص  کار  و  کسب  رقابت 
که  است  مطرح  زیست  محیط 
گروهی،  فرد  ی،  سطوح  د  ر  باید   

سازمانی، شهری و … چاره اند  یشی شود  . 
اظهار د  اشت:  پاید  ار  به مسئله توسعه  اشاره  با  مشیرنیا 
توسعه پاید  ار بد  ین معنی است که نیازهای نسل حاضر را 
نیازهای  شد  ن  برآورد  ه  قابلیت  آنکه  بد  ون  کنیم،  برآورد  ه 
طی  اساس  همین  بر  اند  ازیم.  خطر  به  را  آیند  ه  نسل های 
برای  متعد  د  ی  کنفرانس های  و  نشست ها  گذشته  سال های 
جمله  آن  از  که  گرفت  شکل  موضوع  این  سر  بر  بحث 
می توان به کنفرانس جهانی آب وهوا د  ر ژنو د  ر سال 1979، 

کنفرانس بررسی علت های گرم شد  ن کره زمین د  ر اتریش 
د  ر سال 1980، کمسیون جهانی برای محیط زیست و توسعه 
معروف به کمسیون بروکلند   د  ر سال 1983 و گزارش پایانی 
د  ر  پاید  ار  توسعه  برای  معین  تعریفی  با  ما«  »آیند  ه مشترک 
سال 1987 اشاره کرد  . همچنین نشست ریود  وژانیرو د  ر سال 
هد  ف  با  و  جهانی  رتبه  عالی  مقام   150 حضور  با   199�
با  توسعه  فعالیت های  کرد  ن  اد  اره  موضوع  د  ر  نظر  تباد  ل 
د  رنظر گیری محد  ود  یت های موجود   شکل گرفت که د  ر این 
نشست بیانیه ای به نام منشور زمین، با �7 اصل تد  وین شد  . 
مد  رس سمینار د  ر بخش د  وم صحبت های خود   با اشاره 
به رویکرد   زیست محیطی د  ر هد  ایت سازمان به بیان روش 
حفظ  وی  پرد  اخت.  مسئله  یک  حل  راه  به  شد  ن  نزد  یک 
افزایش سود   مالی، آراستگی و  ارتقای کیفیت محصول،  و 
بهره گیری  و  مقررات  قوانین،  رعایت  کار،  محیط  پاکیزگی 
از استاند  ارد   ها، حفظ ایمنی و بهد  اشت و سالمت کارکنان  
را  اطالعات  فن آوری  و  فرآیند  ی  رویکرد    از  بهره گیری  و 
از رویکرد   های ممکن برای صیانت 
از  پیشگیری  و  زیست  محیط  از 

آلود  گی د  انست.
از  د  یگر  قسمتی  د  ر  وی 
تعریفی  ارائه  به  خود    صحبت های 

از جنبه و پیامد   زیست 
و  پرد  اخت  محیطی 
از  بخشی  جنبه  گفت: 
محصوالت  فعالیت ها، 
یا خد  مات یک سازمان 
است که می تواند   با محیط زیست تاثیر متقابل 
د  اشته باشد  ، و هر تغییری ناشی از آن د  ر محیط 
زیست اعم از مطلوب یا نامطلوب، پیامد   است. 
همچنین پیامد   هایی که سازمان می تواند   به طور 
پیامد   های مستقیم  نماید  ،  آنها را کنترل  مستقیم 
تاثیر  آنها  بر  می تواند    سازمان  که  پیامد   هایی  و 
بگذارد   ولی کنترل آن امکان پذیر نیست )مانند   
بهره برد   اری و رهاسازی محصول توسط  نحوه 

مشیرنیا  وحید    د  ارند  .  نام  غیرمستقیم  پیامد   های  مشتری(، 
می تواند    آلود  گی  از  پیشگیری  که  نکته  این  بر  تاکید    با 
د  ر  تغییرات  اعمال  آلود   گی،  منبع  حذف  یا  کاهش  شامل 
فرآیند  ، محصول یا خد   مت، استفاد  ه کارا از منابع و انرژی، 
و  احیا  بازیافت،  استفاد  ه مجد   د  ،  مواد   خطرناک،  جایگزینی 
فنون،  تجربیات،  فرآیند   ها،  از  استفاد  ه  گفت:  باشد  ،  تصفیه 
مواد  ، محصوالت، خد  مات یا انرژی برای اجتناب، کاهش یا 
کنترل، ایجاد  ، انتشار یا تخلیه هر نوع آالیند   ه یا مواد   زائد   به 
محیط زیست به منظور کاهش پیامد   های نامطلوب ضروری 

به نظر می رسد  . 
با مهم خواند  ن نقش مد  یریت و سیستم  پایان  وی د  ر 
مد  یریت به عنوان مجموعه ای منظم از اجزا به هم وابسته 
اثربخش ماموریت و د  ستیابی به هد  ف های  انجام  که برای 
سازمان با بهره گیری از روش ها، استاند  ار ها و رویکرد   های 
مشخص با هم د  ر ارتباطند  ، تاکید   کرد  : سیستم مد  یریت باید   
د  ر تمام زمینه ها از جمله مسائل زیست محیطی و حفاظت 
از آن اثربخشی خود   را حفظ کرد  ه و ارتقا د   هد  . به عبارت 
د   ر  آن  توانایی  سازمان  مد  یریت  سیستم  اثربخشی  د  یگر، 
حصول نتایج طرح ریزی شد  ه و معین با حفظ رویکرد   های 
انتخابی چه د  ر باب ماموریت و چه د   ر راستای استراتژی ها 

به منظور د  ستیابی به آرمان ها است. 

                                     سمینارهای آموزشی
سخنرانتاریخبرگزاریمدتسمینارموضوعسمینارردیف

4ساعتمدیریتزنجیرهتامین1
8/30-12/30

پنج شنبه
دکترمهدیفتحاله87/05/31

4ساعتآشنایيباششسیگما2
9/30-13/30

پنج شنبه
دکترمهدیکرباسیان87/06/07

-مبلغحضور:سمینارردیف1:براياعضاانجمن20000ریال-سایرین30000ریال
سمینارردیف2:برایاعضایانجمن30000ریال-سایرین40000ریال

عالقهمندانبهشرکتدراینبرنامهآموزشي،درصورتتمایلبهدریافتگواهینامهحضوردرسمینارازسويانجمنمهندسيصنایعایران،باید،مبلغ50.000ریالنیز
بهحسابجاريشماره0143369919بانکتجارتشعبةدانشگاهتربیتمدرسبهنامانجمنمهندسيصنایعایرانواریزوفیشرابهواحدآموزشانجمنفکسنمایند.

-محلبرگزاری:تهران،متعاقبااعالممیگردد.
-براياطالعازجزئیاتبیشتروثبتنامباواحدآموزشانجمن88363116یا88575318تماسحاصلنمایید.

توجه:همهمتقاضیانبایدپیشازحضوردرسمینار،ثبتنامخودراقطعينمایند.

د  ر سمینار آشنایی با مسئولیت های زیست محیطی سازمان ها بررسی شد  :

چگونگی رسید  ن به توسعه پاید  ار د  ر 
مسائل زیست محیطی

توسعه پاید  ار بد  ین معنی است که 
نیازهای نسل حاضر را برآورد  ه 
کنیم، بد  ون آنکه قابلیت برآورد  ه 
شد  ن نیازهای نسل های آیند  ه را 

به خطر اند  ازیم
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اد  امه گام بیست و نهم
چه  صنایع  مهند   سي  کاربرد   ي  نرم افزارهاي  از 

مي د   انیم؟
�( نرم افزارهای کنترل پروژه

 Harvard Project Manager - HPM نرم افزار
محاسبه  د  لخواه؛  اند  ازه  به  و گرت  پرت  نمود  ارهاي  رسم 
محد  ود  یت هاي FF  و SF قابلیت تعریف 350 فعالیت با 
حد  اکثر �1 کاراکتر؛ آنالیز مقاد  یر به د  ست آمد  ه تجمعي و 
براي  تقویم  تعریف  پروژه ها؛  انواع  هزینه بند  ي  آن؛  گراف 
منابع. د  ر تخصیص  منبع  از  استفاد  ه  زمان  تعیین  منبع؛  هر 
رسم   :Microsoft Project - MSP نرم افزار 
نمود  ارهاي پرت و گرت و گانت؛ به کار برد  ن و پروسه 
کرد  ن روزهاي کاري و تعطیل؛ محاسبه زمان پایان پروژه؛ 
از  استفاد  ه  امکان   EF و   LF شناورهاي  انواع  محاسبه 
انواع  آنالیز  انواع پالتر و چاپگر؛  Password؛ پشتیباني 
هزینه ها؛ محاسبه هزینه  اضافه کاري؛ قابلیت تعریف حد  اکثر 
9999 فعالیت و منبع با حد  اکثر �56 کاراکتر؛ تعریف نمود  ن 
فعالیت جد  ید   د  ر فضاي پرت و جابه جا کرد  ن آنها؛ گزارش 

د  اد  ن نمود  ار میله اي منبع د  ر مقیاس زمان.
رسم   :Project Schedule - PSV نرم افزار 
نمود  ارهاي پرت و گرت با نمایش بهتر و د  ر اند  ازه د  لخواه؛ 
آنالیز روزهاي تعطیل کاري؛ محاسبه انواع شناورهاي منفي؛ 
امکان استفاد  ه از   Password؛ قابلیت تعریف حد  اکثر 
�0000 فعالیت و تخصیص د  اد  ن یاد  د  اشت به هر فعالیت؛ 
چند  گانه؛  پروژه هاي  د  ر  مشترک  تقویم هاي  از  استفاد  ه 
محاسبه ظرفیت هاي متغیر؛ هزینه هاي تورم و اضافه کاري 
براي منابع و افزود  ن به زمان اصلي یا کاهش آن؛ محاسبه 
واریانس هاي زمان بند  ي و آنالیز انواع هزینه ها؛ تهیه گزارش 

منبع و هزینه و...
نرم افزار Time Line - TL6: رسم انواع نمود  ارها با 
اند  ازه د  لخواه؛ د  ر نظر گرفتن محد  ود  یت هاي »زود  تر از … 
شروع نشود  « و یا » د  یرتر از … شروع نشود  «؛ آنالیز پرت؛ 
تعیین مد  ت زمان استفاد  ه از منبع و به تأخیر اند  اختن آنها 
بانکهاي اطالعاتي  از  با تخصیص تقویم به منابع؛ استفاد  ه 
قابلیت  منبع؛  به  راجع  گزارش  تهیه  پروژه ها؛  ایجاد    براي 
مهم نمود  ار پرت زمان بند  ي شد  ه به همراه MSP؛ قابلیت 

.Guide Line جانبي
نرم افزار Primavera: رسم نمود  ارهاي پرت، گرت 
اغلب  نرم افزار  این  موارد  ،  جمیع  به  توجه  با  گانت؛  و 
توانایي ها و د  سترسي هاي سایر نرم افزارهاي کنترل پروژه را 
د  ارا مي باشد   و عالوه بر آن امکانات قوي استفاد  ه شبکه اي 

از آن وجود   د  ارد  .
و  آمار  نرم افزارهای   )3

احتماالت 
نرم  این   :Mini Tab نرم افزار 
افزار قاد  ر به تهیه نمود  ارهاي کنترل 
نقص،  پارتو،   ،C،U مانند      کیفیت: 
نمود  ارهاي  انواع  و  معلولي  و  علت 
قابلیت هاي آن  از  حرفه اي مي باشد  . 
فرستاد  ن اطالعات و د  اد  ه ها بر روي 
Excel، محاسبات تئوري احتماالت 
توزیع هاي  همبستگي،  )ضریب 
فراواني،  جد  اول  گسسته،  و  پیوسته 
مقاد  یر احتمالي( و تست هاي آماري، 
انجام رگرسیون خطي و پله اي آنالیز 
و  زماني  سري  غیرپارامتري،  د  اد  ه ها 
چند    و  )د  وطرفه  واریانس ها  انواع 

طرفه(، رسم همزمان 15 گراف را مي توان برشمرد  .
نرم افزار SPSS: تهیه انواع نمود  ارها و نمایش گرافیکي 
از  کیفیت  کنترل  نمود  ارهاي  انواع  و  سه بعد  ي  و  د  وبعد  ي 
جد  ول هاي  انواع  تهیه  است.  نرم افزار  این  توانمند  ي هاي 
احتماالت، تهیه انواع طرح هاي آماري، روش هاي رگرسیون 
د  اد  ه هاي  و  غیرپارامتري  د  اد  ه ها  آنالیز  آن،  انواع  و محاسبه 
جد  ول  گرفتن  نظر  د  ر  با  کیفیت  کنترل  زمینه  د  ر  آماري 
د  اد  ه ها و نمود  ارها، محاسبه انواع د  اد  ه هاي آماري )میانگین، 
بقیه  میانه و …(، صد  ور فایل ها و Save کرد  ن بر روي 
نرم افزارها مانند   Access، برخورد  اري از help قوي نیز 

از د  یگر قابلیت هاي spss مي باشد  .
نرم افزار Statistica: تهیه انواع نمود  ارها و نمایش 
کنترل  نمود  ارهاي  انواع  سه بعد  ي،  و  د  وبعد  ي  گرافیکي 
متغیر،  هزاران  با  رگرسیون  انجام   .U،NP مانند    کیفیت 
تفسیر  و  تحلیل  د  وباره،  تولید    و  تکرارپذیري  قابلیت 
سیستم هاي  تجزیه وتحلیل  کیفیت،  کنترل  نمود  ارهاي 
د  ر  نیاز  مورد    طرح هاي  رسم  پیش بیني  مانند    زماني  آنالیز 
رگرسیون، انجام انواع محاسبات احتمالي مانند   توزیع ها و 
تفسیر آنها، د  ارا بود  ن سیستم پیشنهاد   کنند  ه از امکانات این 

نرم افزار مي باشد  .
مانند    نمود  ارها  انواع  تهیه   :StatGraph افزار  نرم 

 ،QC پارتو، کیفي وصفي، متغیري. د  ر کنار اینها د  ر زمینه
سریهاي  آنالیز  رگرسیون،   ،)ANOVA( واریانس  آنالیز 
انواع  و  آماري  د  اد  ه هاي  انواع  توابع، محاسبه  زماني، رسم 
کاي د  و،  پواسون،  )برنولي،  گسسته  و  پیوسته  توزیع هاي 
یکنواخت و…( حل جد  ول  Simplex  د  اراي قابلیتهاي 

کاربرد  یست.
4( نرم افزارهای تحقیق د  ر عملیات:

 :General Algebraic Modeling System نرم افزار
د  ر مسائل برنامه ریزي خطي، غیرخطي، عد  د   صحیح، مختلط 
و … به کار مي رود  . انواع محد  ود  یت ها را د  ربر مي گیرد  ، 
پرقد  رت ترین  مي شود  ،  تعریف  متغیر  آن  د  ر  هد  ف  تابع 

نرم افزار تحقیق د  ر عملیات مي باشد  .
نرم افزار LINDO: د  ر برنامه ریزي خطي، عد  د   صحیح، 
انجام  روش  د  و  به  حل  د  ارد  .  کابرد    یک  و  صفر  مختلط، 
گزارش  و  کرد  ه  حل  خود  به خود    را  مساله  مي پذیرد  :  1- 
د  اراي  کند  .  را حل  آن  مرحله  به  مرحله  بد  هد  ؛  �-  نهایي 
 Lindo, Super lindo  Lindoشامل help خوب، 
قوي تر  همه  از   Super Lindo که  ,است   Studen

است.
نرم افزار LINGO: د  ر برنامه ریزي خطي و غیرخطي 
 ،GAMS از  بعد     OR نرم افزار  قوي ترین  مي رود  .  کار  به 
استفاد  ه از مزایاي Windows و help، برقراري ارتباط 
با Excel، ابعاد   مساله به طور عاد  ي: 16000 متغیر، 8000 

محد  ود  یت
نرم افزار GINO: د  ر برنامه ریزي خطي و غیرخطي به 
کار مي رود  . استفاد  ه از روش حل ماتریسي، مساله مورد   نظر 
 help ذخیره مي شود  ، د  اراي ASCII به صورت کد  هاي

خوب، گزارش نهایي از حل مساله مي د  هد  .
د  ر برنامه ریزي خطي، مسائل حمل و   :QSB نرم افزار
نقل، برنامه ریزي پویا، تئوري صف، شبیه سازي و مد  یریت 
به  مرحله  حل  نهایي،  گزارش  تهیه  د  ارد  .  کاربرد    پروژه 
مرحله، امکانات ویرایشي )حذف و تعد  یل محد  ود  یت ها، 
مساله،  از  د  ید  ن قسمت خاصي  امکان   ،)… و  تابع هد  ف 

حل ترسیمي.
نرم افزار TORA: د  ر برنامه ریزي خطي، نظریه صف، 
موجود  ي مسائل حمل و نقل )99 مبد  أ، 99 مقصد  ( کاربرد   
د  ارد  . بر اساس متن کتاب »حمد  ي طه« نوشته شد  ه، مساله 
را د  ر قالب مخصوص خود  ش ذخیره مي کند  ، تهیه گزارش 
د  ر هر مرحله و گزارش نهایي، قابلیت ویرایش و اصالح 

کلیه موارد  .
5( نرم افزارهای شبیه سازی

نرم افزار AutoMod: کاربرد   د  ر مد  ل سازي؛ سرعت 
باال؛ تکمیل خود  کار؛ برخورد  اري از جزئیات مد  ل؛ ساختن 
مد  ل سه بعد  ي به صورت اتوماتیک؛ امکان عیب یابي؛ قابل 

استفاد  ه به منظور طرح ریزي.
پیچید  ه  سیستم هاي  ایجاد     :Micro Saint نرم افزار 
شامل مد  ل هاي بزرگ از سیستم هاي ساخت، مونتاژ و حمل 
و نقل؛ ایجاد   سریع مد  ل ها؛ قابلیت ایجاد  ، شبیه سازي، آنالیز 
و تفسیر و طرح ریزي مد  ل ها؛ براي نشان د  اد  ن واقع گرایانه 

سیستم از طرح هاي متحرک استفاد  ه مي شود  .
براي  شبیه سازي  زبان  اولین   :Siman نرم افزار 
بر  اجرا  قابل  زبان  اولین  ساخت؛  سیستم هاي  مد  ل سازي 
روي میکروکامپیوترها؛ د  اراي منوهاي بسیار قوي؛ مشخص 
نمود  ن مشخصه هاي د  ینامیکي و استاتیکي؛ شبیه سازي د  ر 
سه قسمت انجام مي شود  :   1- تهیه مد  ل �- تهیه چارچوب 
د  ست  به  اطالعات  آنالیز  و  تحلیل  و  تجزیه   -3 آزمایش 

آمد  ه.
و  طرح ریزي  د  ر  کاربرد     :SimFactory نرم افزار 
و  13 و   14 محیط  د  ر  نظر  مورد    طرح  رسم  شبیه سازي؛ 
انتقال به محیط نرم افزار؛ نشان د  اد  ن بخش ها  ACAD  و 
انیمیشن؛  صورت  به  مواد    جریان  نمایش  جزییات؛  با 

پیشگویي عملکرد   فرایند  ها.
به  محصوالت  تولید    شبیه سازي   :Taylor نرم افزار 
صورت تکي و بسته اي؛                    اد  امه د  ر صفحه آخر

امروزه گسترش علوم رایانه، مهند   سي 
صنایع را د   ر هر چه بهتر تحقق 

بخشید   ن اهد   اف یاري نمود   ه است تا 
جائیکه اغراق نیست اگر بگویم د   انش 
نرم افزاري یکي از بزرگترین مسببین 
نقش راهبرد   ي مهند   سي صنایع د   ر 

د   نیاي امروز به شمار مي آید   

تعریف شناسی 
مهند    سی صنایع

قسمت نهم
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تقویم د    وره های عمومی فصل تابستان انجمن مهند    سی صنایع ایران

تخفیفات: 
د    رصد    ،  د    انشجویي10  د    رصد    ،   15 انجمن  اعضای 

متقاضیان سه د    وره 10 د    رصد    
شهریه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذیرایي و 
تهران  شهر  د    ر  فوق  د    وره هاي  مي باشد    .  گواهینامه  صد    ور 
اعالم  متعاقبا  د    وره  برگزاري  محل  و  مي شود      برگزار 

مي گرد    د    .
افراد    ي که د    ر 4 د    وره متوالي شرکت نمایند     پس از 4 

د    وره به عنوان د    انش پژوه انتخاب شد    ه و مي توانند     از کلیه 
د    وره هاي عمومي با 50 د    رصد     تخفیف استفاد    ه نمایند    . 

موفقیت طي  با  را  آموزشي  د    وره  که  شرکت کنند    گاني 
صنایع  مهند    سي  انجمن  معتبر  آموزشي  گواهینامه  نمایند     

ایران به زبان انگلیسي د    ریافت مي نمایند    .

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر:
 -  88363116 انجمن:  آموزش  واحد      با  تماس 

88575318 - 66568065 یا 665694�9-30 
مراحل ثبت نام:

جاري   حساب  به  شهریه  مبلغ  کرد    ن  واریز   -
0143369919 بانک تجارت شعبة د    انشگاه تربیت مد    رس 
بصورت  پرد    اخت  یا  ایران  صنایع  مهند    سي  انجمن  نام  به 

نقد    ي
- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره : 88575318 

هزینه ثبت نام مد   ت د   ورهنام د   وره آموزشي
هد   ف د   ورهشهریورمرد   اد   )ریال(

17و24900،00018ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتی1
و25

21و22
آشناييمقدماتیبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژهو29

7و8و-24900،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-پيشرفته2
آشناييپيشرفتهبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه15

30و31مردادو24900،0001ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتی3
شهريور

آشناييبانرمافزارP3e-Enterpriseوكاربردآندرپروژههایسازمان
بصورتيکپارچه

4MSPوكاربردآندرمديريتپروژه-2تا24900،0004ساعتنرمافزارMSPآشناييبانرمافزار

5
با افتصاديطرحها و مالي ارزيابي با آشنايي
- 3.0ΙΙΙ Comfar Version افزار نرم

مفدماتي
351،400،000ساعت

17و18
و24و

25
7و8و
14و15

آشناييبانحوهارزيابيماليواقتصاديپروژههابراساسمتدولوژيسازمان
)UNIDO(مللمتحد

6TRIZو-16و16900،00017ساعتنوآورينظاميافته مسئله تعريف براي منتخب ابزارهاي كاربرد و TRIZمفاهيم با آشنايي
توليدراهحل

7PMBOKدر20تا2322تا241،200،00025ساعتمديريتپروژهبراساساستاندارد آن وكاربرد PMBOK استاندارد اساس بر پروژه مديريت با آشنايی
پروژهها

افزار-16و16700،00017ساعتمديريتريسک8 نرم با همراه كاربردي بصورت ريسک مديريت متدولوژي با آشنايي
مرتبط

9
OPM3
)Organizational Project 
Management Maturity Model(

آشناييبامدلبلوغسازمانيمديريتپروژهوگامهایآن8350،0003128ساعت

10)VE(آشناييباتاريخچهومفاهيمپايهاي،تشريحمراحلاجرايي،معرفيروشهاي20و21-16700،000ساعتمهندسيارزش
مورداستفادهدرتحليلوارتقايارزش

آشناييكليوكاربرديبامتدولوژيششسيگماونحوهاستفادهازآندر13و1614و16700،00017ساعتآشناييباششسيگما11
سازمانباهدفصرفهجوييماليوافزايشراندمان

12EFQMاصول-21و16700،00022ساعتتشريحمعيارهايمدلسرآمدي،EFQMآشناييباتاريخچهوتشريحمعيارهايمدلتعاليسازماني
هشتگانهتعاليسازمانيوجوايزكيفيتدرايران

13EFQMبهعنوانيکي27و1428و16700،00015ساعتتربيتارزيابRADARتربيتارزياببرايارزيابيسازمانبراساسمنطق
ازاعضاءتيمارزيابي

14EFQMآشناييباروشهاواصولخودارزيابيسازمانبراساسپرسشنامه،كارگاهي-30و16700،00031ساعتخودارزيابيبراساسمدلتعالي
وپروفرماوروشهایتلفيقي

15EFQMآشناييباجمعآورياطالعاتتوانمندسازهاونتايجوچگونگيتهيهاظهارنامه14-8350،000ساعتتدويناظهارنامهبراساسمدلتعالي
EFQMبراساسمدل

آشناييبامديريتاستراتژيکوجايگاهآندرسازمانومعرفيمراحلاصلي6و27و16700،0003ساعتمديريتوبرنامهريزياستراتژيک16
مديريتاستراتژيک

17)BSC(نحوهبکارگيريكارتامتيازمتوازنبمنظورايجاديکسيستمهمگناندازه18و19-16700،000ساعتكارتامتيازدهيمتوازن
گيريعملکردسازمان

ايزو18 مستندسازي و الزامات تشريح مباني،
27و1628و16700،00017ساعت9001:2000

آشناييبامبانيوواژگاناستانداردايزو9001:2000،رويکردفرايندگرايي،
سيستم مستندسازي نحوه و ،9001:2000 ايزو  استاندارد الزامات تشريح

مديريتكيفيت

19TS/مباني،تشريحالزاماتومستندسازيايزو
24تا26-24850،000ساعت16949:2002

فرآيندگرايي، رويکرد فني، مشخصات استاندارد واژگان و مباني با آشنايي
تشريحالزاماتاستانداردISO/TSونحوهمستندسازياستانداردفني،معرفي
الزاماتخودروسازانوابزارهايكيفيتومراحلاستقراراستانداردمشخصات

فني

بر20 كيفيت مديريت سيستم داخلي مميزي
آشناييباتکنيکهایمميزيداخليدرسيستممديريتكيفيتونحوهانجام-29تا24850،00031ساعتاساسايزو19011

مميزيدرسازمان

آشناييباتاريخچهونحوهشکلگيريتوليدنابدرژاپنودنياو6و7-16850،000ساعتآشناييباتوليدنابوسيستمتوليدتويوتا21
تشريحاصولاجراييتوليدنابدرشركتتويوتا



کالس  د  ر  قیمت گذاری  آموزشی  سمینار 
گروه  سوی  از  شهریورماه   11 و   10 جهانی، 
بین المللی  موسسه   و  آریانا  صنعتی  پژوهشی- 
Pricing Solutions د  ر تهران برگزار خواهد   
شد  . مد  رس سمینار، Loïc Le Corre با ارائه  
اطالعاتی د  رباره نحوه قیمت گذاری شرکت های 
د  ر  قیمت گذاری  یاد  گیری  فرصت  برجسته، 
خد  مات  و  محصوالت  برای  را  جهانی  کالس 
مخاطبین فراهم می نماید   تا آنان کاالهای جد  ید   
را سود  آورتر قیمت گذاری نمایند   چنانچه اخیرا، 
 Lasvegas مد  یرانی د  ر لند  ن، پاریس، مالزی و

فرصت  از  قیمت گذاری(  بین المللی  )کنفرانس 
سمینار بهره برد  ه اند  . 

سوی  از  سمینار  بین المللی  گواهی نامه 
)با مجوز  کیان  مهند  سی  و  مد  یریت  پژوهشکد  ه 
و  فناوری(  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  رسمی 
به   Pricing Solutions بین المللی  موسسه 
عالقمند  ان  شد  .  خواهد    اعطا  شرکت کنند  گان 
از  می توانند    اطالعاتی  کسب  و  نام  ثبت  جهت 
آد  رس  نمایند  .  استفاد  ه  تلفن 8834�900  شماره 
 www.irmmc.com سمینار  این  وب سایت 

است.
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برگزاری سمینار آموزشی قیمت گذاری د  ر کالس جهانی

اد  امه از صفحه 10
ACAD؛  د  ر  نظر  مورد    طرح  رسم 
و  مختلف  زوایاي  از  مد  ل  د  ید  ن  امکان 
بسیار  مفسر  د  اراي  گوناگون؛  جهت هاي 
Fixed Cost انواع  TLI؛  نام  به  قوي 

ها؛ نرخ بهره و ارزش افزود  ه؛ ایجاد   انواع 
گراف ها و گزارشات متناسب تمام رنگي؛ 
ضبط مستند  ات و مشاهد  ه انواع اطالعات 
و  کارها  محصوالت،  عناصر،  راجع به 
د  ر  کاربرد  ي  لحظه؛  هر  د  ر  مسیر حرکت 

مد  ل هاي مسیري.
کامل ترین  از   :Vensim افزار  نرم 
براي  کاربرد    شبیه سازي؛  نرم افزارهاي 
تجزیه وتحلیل،  ایجاد  ،  مفهومي؛  مد  ل هاي 
د  ر  مد  ل ها؛  شبیه سازي  و  طبقه بند  ي 
نسخه هاي PLE )ایجاد   د  یاگرام و رمز عبور، 
 Standard،)مستند   سازي شبیه سازي، 
شبیه سازي  و  طبقه بند  ي  ایجاد    به  )قاد  ر 
کرد  ن  )مد  ل   Professional مد  ل ها( 
آن(،  کرد  ن  بهینه  و  پیشرفته  سیستم هاي 
و کرد  ن(  مد  ل  د  ر  باال  قابلیت   (  DSS

Run Time ارائه مي شود  .
6( نرم افزارهای گرافیک و ترسیم:

 Visio For Business افزار  نرم 
 OPC، نمود  ارهاي  رسم   :Graphics
چارت؛  گانت  و   CPM مونتاژ،   ،FPC
امکان تغییر شکل و ویرایش و تغییر رنگ؛ 
ارتباط باword  و  Excel؛ مرتب کرد  ن 
اجزاء مانند   رسم چید  مان تولید   و پر کرد  ن 

فضاهاي خالي.
رسم   :Harvard Graphicsافزار نرم 
چند   گانه،  سازماني،  میله اي،  نمود  ارهاي 
و  جد  ول ها  ایجاد    آماري؛  نمود  ارهاي 
طرح ها؛ اساس کار استفاد  ه از منوها؛ تهیه 
 Film یک  با  میلي متري   35 اسالید  هاي 

.Recorder
 :MS PowerPoint افزار  نرم 
ایجاد    قابلیت  مختلف؛  نمود  ارهاي  رسم 
گرافیکي؛  و  انیمیشن  نمایشي،  فایل هاي 
و  پروژه  و  سمینار  مقاله،  ارایه  راهنماي 
قابلیت استفاد  ه هاي تبلیغاتي و آموزشي د  ر 

.Internet شبکه هاي جهاني

مد  یریت  بین المللی  کنفرانس  پنجمین 
ملی  همایش  نخستین  و  کیفیت  و  سرآمد  ی 
به  ماه،  مرد  اد    هفتم  و  ششم  نوآوری  مد  یریت 
د  ر  تهران  د  انشگاه  کارآفرینی  د  انشکد  ه  همت 

هتل المپیک تهران برگزار می شود  .
این کنفرانس د  ر طول د  و روز برگزاری خود   

به معرفی موضوعات زیر می پرد  ازد  : 
 Common »کاف«  ارزیـابي  مد  ل   -1
Assessment Framework = CAF که 
ستاد  ي  د  ولتي،  سـازمـان هاي  ارزیـابي  خـاص 
د  ولتي،  اد  ارات  وزارت خانه ها،  و عمومي شامل 
شهرد  اري ها،  اطالع رساني،  مراکز  و  کتابخانه ها 
شد  ه  ایجاد    و  طراحي   ... و  عمومي  نهاد  هاي 

است.
�- راهبري هد  فمند   و مد  یریت موفق توسط 
)بود  جه نویسي   Beyond Budgeting
بود  جه نویسي  از  استفاد  ه  بد  ون  و  انعطاف پذیر( 
ثابت سالیانه. )ارائه براي نخستین بار د  ر ایران، 

توسط اقاي نیلز فلگینگ( 

 SAP /  توانمند و  جد  ید    افزار  نرم   -3
سیستم  د  ر  استفاد  ه  ویژه   Business One
کوچک  و  متوسط  سازمان هاي  د  ر   ERP هاي 
براي نخستین بار د  ر ایران، از د  یگر د  ستاورد  هایي 
است که د  ر پنچمین د  وره کنفرانس سرآمد  ي و 
نوآوري  مد  یریت  همایش  نخستین  و  کیفیت 

معرفي و ارائه مي شوند  .
سرآمد  ي  و  نوآوري  کمیته  شش   -4
)Innovation &Excellence(سرآمد  ي 
 ،)Business Excellence( د  ر کسب و کار
 Automotive( سرآمد  ي د  ر صنایع خود  رویي
Excellence(، سرآمد  ي د  ر فن آوري اطالعات 
واحد  هاي  د  ر  سرآمد  ي   ،)IT Excellence(
 Excellence(د  رماني و  بیمارستاني  خد  مات 
ارزیابي  مد  ل  با  همراه   )in Healthcare
خد  مات بیمارستاني و د  رماني KTQ و سرآمد  ي 

)Project Excellence( و مد  یریت پروژه
شماره های  با  بیشتر  اطالعات  کسب  برای 

7765�904 و 7764�180 تماس بگیرید  .

د  ر پنجمین کنفرانس بین المللی مد  یریت سرآمد  ی و کیفیت معرفی می شود   

 SAP / Business One   نرم افزار جد  ید   و توانمند

چاپ نهمین کتاب سال 
مد  یران کیفیت

کیفیت  مد  یران  بین المللي  کنفرانس  نهمین 
سازمان  بین المللي  کنفرانس  چهارد  همین  و 
کیفیت آسیا و اقیانوسیه، د  وم تا چهارم شهریور 
ماه د  ر مرکز همایش هاي بین المللي صد  اوسیما 
مرکزي  شعار  با  کنفرانس  این  می شود  .  برگزار 
به  جهاني«  جامعه  و  کیفیت  نوین  »نقش هاي 
مطرح  موضوع  حیاتي ترین  و  مهم ترین  عنوان 
همچنین  می شود  .  برگزار  کیفیت  جهان  د  ر 
همزمان با برگزاري کنفرانس، نهمین نمایشگاه 
حضور  با  کیفیت  مد  یران  کنفرانس  بین المللي 
د  بیرخانه  بین المللي  حمایت کنند  ه  سازمان هاي 
گذشته  سال هاي  همچون  نیز  امسال  کنفرانس 
اقد  ام به چاپ نهمین کتاب سال مد  یران کیفیت 
به  نسخه  تیتراژ 7000  د  ر  کتاب  این  مي نماید  . 
آنها  استراتژیک  د  ید  گاه هاي  و  مد  یران  معرفي 
د  ر خصوص مد  یریت سازمان خود   به صورت 
از  د  یگري  بخش  د  ر  مي پرد  ازد  .  خبري  رپرتاژ 
نیز، شرکتهاي برتر د  ر زمینه کیفیت  این کتاب 
با  اطالعات  کسب  گرد  ند  .برای  مي  معرفي 

شماره های �- 88983781 تماس بگیرید  .

ایران  تکنولوژی  مد  یریت  کنفرانس  سومین 
با همکاری  انجمن مد  یریت تکنولوژی  از سوی 
صنعتی،  سازمان های  د  ولتی،  د  ستگاه های 
سایر  و  بین المللی  سازمان های  د  انشگاه ها، 
نهاد  های مرد  می ایران، به منظور برقراری ارتباط 
و  محققان  تکنولوژیست ها،  سیاستگذاران،  بین 
عالقمند  ان این حوزه و نیز تبیین اهمیت مد  یریت 
تعالی کشور، مهر ماه سال جاری  تکنولوژی د  ر 
اول  تا  مقاالت  ارسال  مهلت  شود  .  می  برگزار 
شهریور ماه و زمان د  قیق برگزاری کنفرانس ��، 
�3 و �4 مهر است. مد  یریت تکنولوژی و بنگاه های 
اقتصاد  ی، مد  یریت تکنولوژی و سیاست گذاری، 
مد  یریت تکنولوژی، تحقیق و توسعه و نوآوری، 
مد  یریت تکنولوژی و آیند  ه، مد  یریت تکنولوژی، 
تکنولوژی،  مد  یریت  و  اقتصاد    و  سرمایه گذاری 
قوانین و ایران، محورهای اصلی کنفرانس را د  ربر 
مهم ترین  از  یکي  تکنولوژی  بي شک  می گیرند  . 

و  است  اجتماعی  و  اقتصاد  ی  توسعه  محورهای 
زند  گی  بر  آن  تأثیرات  و  پیشرفت  شتابان  روند   
بیش  آن  را  اهمیت  اخیر،  د  هه های  د  ر  انسان ها 
با  د  یگر،  طرف  از  ساخته است.  هوید  ا  پیش  از 
و  کشور ،  ساله  بیست  چشم اند  از  سند    به  توجه 
جایگاه ترسیم شد  ه ی کشور از نظر علمی، فنی و 
تکنولوژی  که  پذیرفت  باید    منطقه،  د  ر  اقتصاد  ی 
تحقق  و  جایگاه  این  کسب  د  ر  کلید  ي  نقشي 
کسب  بد  یهي است  د  اشت.  خواهد    چشم اند  از 
و  هوشمند  انه  مد  یریت  گرو  د  ر  جایگاهی  چنین 
راهبرد  ي تکنولوژی و فراهم آورد  ن سایر شرایط 
از  خرد  مند  انه  بهره گیری  و  راه کارها  مناسب، 
کشور  طبیعی  و  اجتماعی  انسانی،  سرمایه های 
رئیس  طباطبائیان،  حبیب ا...  سید    د  کتر  است. 
ایران  تکنولوژی  مد  یریت  کنفرانس  سومین 
است. برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 

88615889 و 88615890 تماس بگیرید  .
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برگزاري تورهاي آموزشي انجمن مهند  سی صنایع
واحد   آموزش انجمن مهند  سي صنایع ایران به منظور آشنایي عملي شرکت کنند  گان د  وره هاي 
آموزشي با موضوعات مطرح شد  ه د  ر د  وره  آموزشي، برگزاري تورهاي آموزشي را د  ر سازمان هاي 

منتخب د  ر تابستان برنامه ریزي نمود  ه است.
برخي از تور ها ي آموزشي شامل  موضوعات کالیبراسیون، EFQM  و ... مي باشد   جهت کسب 

اطالعات بیشتر با واحد   آموزش تماس بگیرید  . 


