
نوعی  به  سازمان  هر  در  انسانی  نیروی 
ایفا  پررنگ ترین نقش را در پیشرفت آن سازمان 
با  دانش،  با  انسانی  نیروی  بدون حضور  می کند. 

تجربه و با کفایت، پایه هاي سازمان سست شده و سازمان 
در خطر نابودی قرار می گیرد. توسعه سازمان در گرو مدیران  
نیروهای انسانی آن است. اینکه وظایف در سازمان چگونه 
توانایی هاي  و  استعداد  از  تقسیم شده چطور  نیروها  میان 
افراد و کارمندان سازمان بهره گرفت تا سازمان به بهره وری 
مورد نظر خود در زمینه هاي تعریف شده دست یابد همگی 
از پراهمیت ترین تصمیماتی است که مدیران باید در رابطه 

با نیروهای انسانی سازمان خود بگیرند.
اما اینکه نقش و اهمیت این معیار توسعه سازمان جدی 
تصمیم  معیارهای  و  ضوابط  اساس  بر  و  می شود  گرفته 

صحیح، تصمیم گیری می شود جای بحث و بررسی دارد.
عنوان  عنصري   به   انساني   منابع   به   اخیر  در دهه هاي 
و خالقیت  خود  مهارت   با  که   است   توجه  شده   هوشمند 
نقش  اساسي  در سیستم  ایفا مي کند.  نیروي  انساني  کارآمد 
در یک  کشور جزو سرمایه هاي  ارزشمند آن کشور به شمار 
بسیار  تولید"  "سرمایة  از  دانش"  "سرمایة  اساسا  مي آید 

مهمتر است. 
از  بیش  انساني،  سرمایه   از  توسعه   درحال   کشورهاي  
سرمایه فیزیکي بهره  دارند بر اساس آمار، سرمایه انساني، 
را  یافته  توسعه  کشورهاي  در  آفریني  ثروت   اول  نقش 
که  حالي  در  داده است،  اختصاص  خود  به  درصد   67 با 
این   است.  درصد   33 فیزیکي صرفًا  و  طبیعي  منابع  سهم 
حرکت هاي   پشتوانه   عنوان   به   مي تواند  که   است   سرمایه  
نیز  ایران  در  گیرد.  قرار  بیست و یکم   قرن   اجتماعي   بزرگ  
در مباحث نظری توسعه و در برنامه هاي تدوین شده پنج 
ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اول تا چهارم و 
سند چشم انداز توسعه بیست ساله، بر اهمیت نقش نیری 
راه  سد  مشکالتی  وجود  این  با  است.  شده  تاکید  انسانی 
توجه به این نیروی عظیم شده می شود که در پی آن سازمان 

را از دست یابی به اهداف خود باز می  دارد. 
عدم استفاده صحیح از نیروهای متخصص، عدم استفاده 
کنار  بازنشسته،  کارشناسان  و  مدیران  ساله  سی  تجربه  از 
گذاشته شدن مدیران با تجربه و عدم بهره گیری از تجارب 
آنها، عدم مدیریت مناسب و کم لطفی برخی مدیران، نبودن 
ارتباط موثر، دو سویه و منطقی بین نظام آموزش و پرورش 
و سپس نظام آموزش عالی به ویژه عرصه تحقیق و پژوهش 
با نظام اقتصادی و صنعت کشور از عمده دالیل بی توجهی 

به نیروی انسانی در سازمان است.

نيروي انساني در تعالي سازماني
بر مدل هاي  مبتني  ارزیابي  در  مهم  معیارهاي  از  یکي 
تعالي سازماني، کارکنان و منابع انساني مي باشند. در واقع، 
سازمان ها با هدف گذاري هاي همسو با اهداف استراتژیک 
خود، در حوزه منابع انساني و تعریف و اجراي رویکردها 
سیستم  یک  در  تا  مي کنند  تالش  مناسب،  فرآیندهاي  و 
یکپارچه، به سمت تعالي حرکت کنند. بسیاري از سیستم 
ها و ابزارهاي مدیریتي که طي دهه هاي اخیر براي ارتقاي 
روش هایي  شده اند،  معرفي  سازمان ها  به  مدیریت  سطح 
آنها  از  برخي  مي روند.  شمار  به  ارزیابي  و  شناخت  براي 
روي محصول یا بخش خاصي از سازمان متمرکز شده و 
مي دهند.  قرار  توجه  مورد  را  فرآیند خاصي  دیگر،  برخي 

برخي از سیستم ها نیز مدعي اند که بر تمامي ابعاد 
به طور  را  آن  داشته و  اشراف  و زوایاي سازمان 
شناخت  و  دهند  مي  قرار  ارزیابي  مورد  فراگیر 

جامعي از سازمان ارایه مي کنند.

بهره وری نيروی انسانی
نیروی انسانی به لحاظ قدرت تفکر و خالقیت همه چیز 
سازمان محسوب می شود چرا که هرگونه بهره  وری تحول 
انسان  توسط  سازمانی  فرایند هاي  و  ها  نظام  در  بهبود  و 
صورت می پذیرد. بهره گیری از این توانمندی هاي افراد که 
ساختارهایی  ایجاد  مستلزم  هستند  نهفته  در حکم سرمایه 
است که بتواند این توانائی ها را در جهت تحقق اهداف و 
مشارکت  موضوع  دهد.  سازمانی سوق  آرمان هاي  اعتالی 
در تصمیم  گیری ارتباط تنگاتنگی با شیوه سرپرستی دارد. 
مشارکت افراد یک سازمان در نظام مدیریتی و تصمیم گیری 
نمی تواند صرفا در قالب یک شعار مطرح باشد بلکه باید 
به عنوان باور و ارزش در فرهنگ هر سازمان و در اعماق 
تردید  بدون  گردد.  نهادینه  افراد  اندیشه هاي  و  تفکرات 
فرایند بهره وری نیروی انسانی متاثر از عامل خاصی نیست 
و نتیجه تعامل و ترکیب عوامل گوناگونی است. از آنجایی 
که بهره  وری مقوله  ای انتزاعی نبوده و لزومًا جنبه کاربردی 
فراهم  باشد مدیریت سازمان نقش بسزایی در  باید داشته 
آوردن زمینه مناسب جهت نهادینه کردن و ارتقاء آن خواهد 
داشت و از این منظر مشارکت کارکنان دارای اهمیت ویِژه ای 
است. چراکه توجه و تاکید به کرامت انسان به عنوان یک 
که  است  در جنبه هاي گوناگون سازمان  استراتژیک  عامل 
سرنو شت بهره وری را رقم می زند و توجه هر چه بیشتر 
به این عامل، هدایت و جهت دهی مناسب به فعالیت ها و 
شکوفایی  و  رشد  برای  ضروری  زمینه هاي  آوردن  فراهم 
توانایی هاي بالقوه وی باید در راس برنامه هاي سازمان قرار 
گیرد و بدون شک توفیق در برنامه هاي مدیریت مشارکتی، 

بهره وری را به سرحد کمال خواهد رساند.
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انجمن مهندسی صنایع ایران همچون 
برگزاری چندین  به  اقدام  ماه هاي گذشته 
دوره و سمینار آموزشی کرد که با استقبال 
مواجه  عالقه مندان  و  دانشجویان  گسترده 

شد.
دوره هاي آموزشی برگزار شده انجمن 

در تابستان 87 به شرح زیر است:
بر  پروژه  مدیریت  آموزشی  دوره   -
مدت  به   PMBOK استاندارد  اساس 
با  تیر  19تا21  تاریخ هاي  در  ساعت   24
تدریس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل 

انجمن برگزار شد.
بهره  مدیریت  با  آشنایی  سمینار   -
وری در سازمان ها به مدت 4 ساعت در 
تاریخ 20 نیر در تهران برگزار شد. سخنران 

سمینار مهندس هوشنگ رستمیان بود.
- سمینارآشنایی با نوآوری نظام یافته 
TRIZ به مدت 4 ساعت در سوم مرداد 
مهندس  سمینار  سخنران  گردید.  برگزار 

محمود کریمی بود. 
- کارگاه آموزشی نواوری نظام یافته 
تاریخ  در  ساعت   16 مدت  به    TRIZ
گردید  برگزار  تهران  در  مرداد  15و16 
مدرس این کارگاه مهندس محمود کریمی 

بود.
زنجیره  مدیریت  با  آشنایی  - سمینار 
تامین به مدت 4 ساعت در 31 مرداد در 
سمینار  این  مدرس  گردید.  برگزار  تهران 

دکتر مهدی فتح اله بود.

به  سیگما  شش  با  آشنایي  سمینار   -
در  شهریور   7 تاریخ  در  ساعت   4 مدت 
تهران برگزار گردید. سخنران سمینار دکتر 

مهدی کرباسیان بود.
- دوره آموزشی مبانی مدیریت پروژه 
و نرم افزار MSP به مدت 24 ساعت در 

تیر ماه در بانک ملت برگزار گردید. 
- دوره آموزشی نرم افزار MSP  به 
مدت 32 ساعت در دو نوبت در  ماه تیر و 
مرداد در دانشگاه صنعتی امیر کبیر برگزار 
شد که مدرس دوره مهندس رحمتی توکل 

بود.
- دوره آموزشی نرم افزار MSP  به 
مدت 24 ساعت در تاریخ4و11و 18 مرداد 
در محل انجمن برگزار گردید و  مدرس 

دوره مهندس رحمتی توکل بود.
مستندسازی  مبانی،  آموزشی  دوره   -
مدت  به   ISO  9001 الزامات  تشریح  و 
مرداد  و19   18 تاریخ هاي  در  ساعت   16
انجمن  در  صمدزاده  مهندس  تدریس  با 

برگزار گردید.
افزار نرم  آموزشی  دوره   -
 24 مدت  به  مقدماتی    Primavera
مرداد  های17و18و25  تاریخ  در  ساعت 
در تهران برگزار شد. مدرس دوره مهندس 

ساسان سلیمانی بود.
بر  داخلی  ممیزی  آموزشی  دوره   -
مدت  به    19011  ISO استاندارد  اساس 
16 ساعت در تاریخ هاي 30 و31 مرداد با 

تدریس مهندس حیدری در تهران برگزار 
گردید.

- دوره آموزشی مدیریت استراتژیک 

6و7  تاریخ هاي  در  ساعت   16 مدت  به 
تدریس  با  انجمن  محل  در  شهریور 

مهندس احمدیان برگزار گردید.

اولین همایش اندازه شناسي و نقش آن در توسعه ملي، 
دهم شهریور 1387 در سالن تالش توسط سازمان استاندارد و 
تحقیقات صنعتي ایران، پژوهشگاه استاندارد و مرکز استاندارد 
با  همایش،  دبیر  محمدي،  مهندس  شد.  برگزار  ایران  دفاعي 
ارائه گزارشي از روند اجرایي همایش و معرفي برگزارکنندگان 

و سازمان  هاي حامي همایش، از همکاری آنها قدردانی کرد.
استاندارد،  مرکز  کل  مدیر  اخوان،  مهندس  سپس   
آمدن  به  وجود  چگونگي  و  اندازه  گیري  علم  از  تاریخچه  اي 
را  سازمان  ها  این  به  ایران  پیوستن  و  بین  المللي  سازمان  هاي 
بیان کرد و در مورد نظارت سازمان استاندارد بر شرکت  هاي 
همکاري کننده با این سازمان و کالیبراسیون ملي توضیحاتي 
ارائه نمود. در ادامه دکتر ریاحي، رئیس پژوهشگاه استاندارد 
و رئیس همایش، با معرفي پژوهشگاه استاندارد ایران و بیان 
اهمیت  مورد  در  وتوضیحاتي  پژوهشگاه  این  استراتژي  هاي 
اندازه  شناسي در ایران و سازمان  هاي دخیل اهمیت این موضوع 

را بیش از پیش تشریح کرد. 
بخش  رئیس  ماگانا،  آقاي  نیز  افتتاحیه  بخش  آخرین  در 
 ،)OIML( در سازمان بین  المللي اندازه  شناسي قانوني BIML
اندازه  شناسي قانوني و جایگاه آن در جهان را تشریح کرد و به 
معرفي سازمان OIML، اعضاي آن، از جمله ایران و فعالیت 

و اهداف این سازمان پرداخت. 
پس از 30 دقیقه زمان استراحت، بخش اول ارائه مقاالت 
و  آزمون  آزمایشگاه  هاي  در  استراتژیک  "مدیریت  مقاله  با 
فوالد  شرکت  کارشناس  جزمی،  محسن  توسط  کالیبراسیون" 
توضیحاتي  ارائه  با  وی  گردید.  آغاز  مي  شد،  ارائه  مبارکه، 
در  استراتژیک  محورهاي  معرفي  به  شناسي  اندازه  مورد  در 
اول  جایگاه  را  استراتژي  و چشم  انداز  پرداخت  آزمایشگاه  ها 
ایران در اندازه  شناسي منطقه بیان کرد. وي با تشریح فرصت  ها 
و تهدید ها و نقاط قوت و ضعف داخلي آزمایشگاه  ها به سراغ 

انتخاب استراتژي  ها رفت و با پیشنهاد استراتژي  هاي مختلف 
به بحث خود پایان داد.

در  مستقر  اتوکالوهاي  "بررسي  بعد  مقاله  عنوان 
آزمایشگاه  هاي مراکز داراي گواهینامه مدیریت کیفیت از نظر 
ویژگي  هاي استاندارد و اندازه شناختي" بود که ارائه  دهندگان 
آن حسین تمدن و حمید علوي مجد، از اعضاي هیئت علمي 
با  مقاله  ارائه  بودند.  بهشتي  شهید  پزشکي  علوم  دانشگاه 
استفاده  چگونگي  و  اندازه  گیري  تجهیزات  مورد  در  توضیح 
از آنها آغاز شد و با بیان ضرورت بررسي اتوکالو و خطرات 
استفاده نادرست و چگونگي طبقه  بندي انواع اتوکالو بر اساس 

کارکرد ادامه یافت.
در  اندازه  گیري  قطعیت  "عدم  موضوع  با  سوم  مقاله 
و با ارائه احد محمدي لیواري، مدیر  آزمایشگاه  هاي آزمون" 
گروه پژوهشي اندازه  شناسي و اوزان پژوهشگاه استاندارد، بود. 
مهندس محمدي با توضیح در مورد نبودن امکان اندازه  گیري 
و   )GUM( اندازه  گیري  در  قطعیت  عدم  راهنماي  به  دقیق 
استاندارد ISO5725/1-6 یا ISIRI7442 اشاره کرد و پس از 

آن به توضیح استاندارد GUM و ISO5725 پرداخت.
زیربناي  "اندازه  شناسي  مقاله  با  مقاالت  ارائه  دوم  بخش 
مدیر  عامل  عابدیني،  محمد  که  شد  شروع  پیشرفت"  و  رشد 
شرکت اندازه نگاشت، آنرا تهیه کرده بود. وي با توضیحاتي 
در مورد طبقه  بندي اندازه  شناسي و ارائه تعاریف اندازه  شناسي 
علمي، صنعتي و قانوني، انواع نیازهاي انسان به اندازه  شناسي 
روش  هاي  و  "نانومترولوژي  بعدی  مقاله  کرد.  تشریح  را 
اندازه  گیري در فناوري نانو" با ارائه بهنام خانبابائي، کارشناس 
گفتن  با  وي  مطلب  بود.  اردبیل،  استان  استاندارد  کل  اداره 
آغاز  آن  در  نانومترولوژي  نقش  و  نانو  فناوري  از  مقدمه  اي 
نانو  فناوري  استانداردسازي  کمیته  معرفي  به  سپس  و  شد 
 ISIRI/TC229 ایران در  آن  متناظر  کمیته  و   ISOTC229

پرداخت. وی همچنین فعالیت  هاي کشورهاي پیشرو در زمینه 
نانومترولوژي و روش  هاي آنالیز مواد و انواع آنالیز را تشریح 
کرد و در نهایت با تاکید بر نیاز ایران به مرکز نانومترولوژي به 
بحث خود خاتمه داد. پس از آن، مقاله "بررسي فعالیت  هاي 
شرکت  کارشناس  فیض،  احمد  توسط  اندازه  شناسي"  مراکز 
مرکز  کارشناس  خیري،  محمد  و  ایران،  هواپیمایي  صنایع 
تعریف  به  ابتدا  در  فیض  احمد  شد.  ارائه  دفاعي،  استاندارد 
در  استاندارد  مراکز  سپس  و  پرداخت  اندازه  شناسي  مراکز 
بر  آنها  نظارت  آنها و چگونگي  فعالیت  و  پیشرو  کشورهاي 
مترولوژي آن کشور و همچنین ارتباط آنها را با سازمان  هاي 
به  ریاحي  دکتر  پایان،  در  داد.  قرار  بررسی  مورد  بین  المللي 
جمع  بندي همایش و معرفي کمیته اجرایي همایش سال آینده 
و  مقاله  ارائه  کنندگان  به  تقدیر  لوح  و  هدیه  اهدا  پرداخت. 

پوستر و حامیان همایش، آخرین برنامه همایش بود. 
گفتنی است در این همایش حول محورهای اندازه  شناسی؛ 
و  اصول  اندازه  شناسی؛  ضرورت  ها،  و  نیازها  پیش  مقدمات، 
اندازه  شناسی و جهانی شدن،  مبانی، راهبردها وچشم اندازها، 
علوم،  اندازه  شناسی،  مصرف  کننده،  حقوق  و  اندازه  شناسی 

تحقیقات و صنعت، بحث و تبادل نظر شد.

تغییر آدرس و شماره های تماس انجمن مهندسی صنایع ایران
به اطالع می رساند آدرس و شماره های تماس انجمن مهندسی صنایع ایران به این شرح 
تغییر کرده است: دفتر دبيرخانه )مدیریت اجرایی، امور عضویت، نشریات، پژوهش ها، 

مالی و اداری(، تلفن های تماس: 66084506 و 66084507، نمابر: 88242588
پژوهشکده  تیموری،  بلوار شهید  نوری و  تقاطع شیخ فضل اهلل  تهران،  آدرس مراجعه: 

سیستم های پیشرفته صنعتی، طبقه سوم، انجمن مهندسی صنایع ایران
آدرس پستی: تهران، صندوق پستی 14665-435

پست الکترونیکی: 
membership@iiie.ir :عضویت             info@iiie.ir :روابط عمومی

daneshvar@iiie.ir اجرایی:  مدیریت          training@iiie.ir آموزش: 
دفتر آموزش)سمينارها، کارگاه ها و دوره های آموزشی(: تهران، شهرک غرب، فاز 
6، خیابان ایوانک غرب، نبش گل افشان جنوبی، مرکز رشد و کارآفرینی شهرداری منطقه 2، 

طبقه دوم، تلفن تماس: 88575318 و 88363116

دعوت به همکاری از دانشجویان مهندسی صنایع
ساماندهی  پژوهش،  آموزش،  کمیته های  فعال سازی  منظور  به  ایران  صنایع  مهندسی  انجمن 
مشاوران و ارتباطات و اطالع رسانی، نیازمند همکاری دانشجویان و فارغ التحصیالن مهندسی 
سایر  و  آموزش  ارتباطات،  اطالع رسانی،  پژوهش،  زمینه های  در  داوطلبان،  است.  صنایع 
فعالیت های مرتبط با کمیته های مختلف انجمن همکاری خواهند کرد. از عالقه مندان دعوت 

می شود رزومه خود را به آدرس daneshvar@iiie.ir ارسال کنند.

اطالعیه جذب رابطین انجمن مهندسی صنایع
انجمن مهندسی صنایع به منظور بهبود ارتباط با دانشکده ها و گروه های مهندسی صنایع در نظر 
دارد نسبت به جذب رابط در دانشگاه های مختلف کشور اقدام کند. از عالقه مندان به همکاری 

دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر با دفتر انجمن، خانم نصیری تماس بگیرند.

دراولينهمايشاندازه شناسيونقشآندرتوسعهمليبررسیشد:

اندازه شناسی و جهانی شدن

نگاهی به دوره هاي آموزشی برگزار شده توسط انجمن مهندسی صنایع در تابستان 87
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باعث خوشحالي است که برگزاري ششمین کنفرانس بین  المللي مهندسي صنایع را 
در روزهاي سي  ام بهمن و اول اسفند 1387 در تهران اعالم نماییم. بدین وسیله از همه 
پژوهشگران و مهندسین صنایع دعوت مي  شود در این همایش سالیانه شرکت نمایند. 
ایران  مهندسي صنایع  انجمن  و  دانشگاه صنعتي شریف  توسط  امسال،  کنفرانس 

برگزار مي  شود. 
و  صنایع  مهندسي  زمینه  هاي  در  تحقیقاتي  تازه  هاي  معرفي  کنفرانس،  هدف 
جهت  گیري  هاي پژوهشي در این رشته است. در ضمن این کنفرانس مي  تواند جایگاهي 

براي تبادل تجربیات محققین مختلف باشد. 
لذا، کنفرانس آمادگي دارد که هر نوع مقاله تحقیقاتي در زمینه  هاي مختلف مهندسي 
صنایع و یا کارهاي مرتبط با این رشته در سایر رشته  ها نظیر مدیریت، ریاضي، کامپیوتر، 

حمل و نقل و مدیریت منابع آب را مورد بررسي قرار دهد.

اهداف
و  داخلي  متخصصان  میان  صنایع  مهندسي  رشته  در  جدید  دستاوردهاي  تبادل 

خارجي 
تداوم، تقویت و تشویق روحیه پژوهش در میان دانشگاهیان و فارغ التحصیالن 

رشته مهندسي صنایع 
ایجاد بستر مناسب براي بهره مندي از تجارب کاربردي و حرفه اي رشته مهندسي 

صنایع در داخل و خارج از کشور

محورهاي تخصصي كنفرانس
- بهینه سازي و برنامه  ریزي ریاضي

- فرآیندهاي تصادفي و تئوري صف
- احتمال و آمار کاربردي

- مهندسي کیفیت
- مدیریت زنجیره تامین

- چیدمان و طراحي کارخانه 
- کنترل تولید و موجودي
- مدیریت و کنترل پروژه 

- شبیه  سازي
- حمل  ونقل و لجستیک 

- ارگونومي و مهندسي فاکتورهاي انساني
- مدیریت نگهداري + تعمیرات + پایایي  

- توالي عملیات و زمان  بندي تولید
- تئوري فازي 

- سیستم  هاي هوشمند ساخت و تولید      
- تئوري تصمیم  گیری

- سیستم  هاي اطالعاتي و داده  کاوي
- هوش مصنوعي و سیستم  هاي خبره 

- کاربردهاي مهندسي صنایع در صنعت
- روش  هاي فراابتکاري در بهینه  سازي و مهندسي صنایع

سازمان كنفرانس
دبير کنفرانس: دکتر محمد مدرس یزدي، عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي شریف

دبير علمي کنفرانس: دکتر کورش عشقي، عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي شریف 
صنعتي  پژوهشي  گروه  عضو  عبدالهي،  محمد  سید  مهندس  کنفرانس:  اجرایي  دبير 

آریانا 

كمیته علمی كنفرانس:
دکتر میربهادر قلي آریانژاد، استاد دانشگاه علم و صنعت 

دکتر سید عبدا... آقایي، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي 
دکتر سید تقي اخوان نیاکي، استاد دانشگاه صنعتي شریف   

دکتر عبدالحمید اشراق نیا جهرمي، دانشیار دانشگاه صنعتي شریف 
دکتر امیر البدوي، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر محمدرضا امین ناصري، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد صالح اولیاء، دانشیار دانشگاه یزد 

دکتر رضا توکلي مقدم، دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر فریبرز جوالیي، دانشیار دانشگاه تهران

دکتر رسول حجي، استاد دانشگاه صنعتي شریف
دکتر علیرضا حجي، دانشیار دانشگاه صنعتي شریف

دکتر مسعود رباني، دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر سید جعفر سجادي، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
دکتر سهیل سعدي نژاد، دانشیار سازمان مدیریت صنعتي

دکتر عباس سیفي، دانشیار دانشگاه امیر کبیر
دکتر علي شاهنده، دانشیار دانشگاه صنعتي اصفهان 
دکتر کورش عشقي، استاد دانشگاه صنعتي شریف 

دکتر سید محمد تقي فاطمي قمي، استاد دانشگاه امیرکبیر 
دکتر بهروز کریمي، دانشیار دانشگاه امیر کبیر 

دکتر فرهاد کیانفر، استاد دانشگاه صنعتي شریف
دکتر هاشم محلوجي، استاد دانشگاه صنعتي شریف

دکتر محمد مدرس یزدي، استاد دانشگاه صنعتي شریف 
دکتر رسول نورالسنا، استاد دانشگاه علم و صنعت 

دکتر محمود هوشمند، دانشیار دانشگاه صنعتي شریف 
 

برنامه ها و ویژگی هاي كنفرانس
زمینه  در  کنفرانس  مخاطبان  نیاز  بر  مبتنی  آموزشی  کارگاه  عنوان   10 ارائه حدود   -

مهندسی صنایع توسط صاحبنظران داخلی و بین المللی
در  صنایع  مهندسی  مفاهیم  کارگیری  به  از  عملی  تجربه  عنوان   10 از  بیش  ارائه   -

شرکت هاي ایرانی توسط مدیران این شرکت ها
- ارائه حدود 30 مقاله برتر در زمینه محورهای تخصصی کنفرانس و مهندسی صنایع

- سخنرانی اساتید و صاحبنظران داخلی و بین المللی
- ارائه مطالب آموزشی متنوع در 3 سالن به صورت موازی با امکان ترجمه همزمان

- نمایشگاه توانمندی شرکت هاي برتر در حوزه مهندسی صنایع
- دریافت گواهی نامه آموزشی به شرکت کنندگان

- اهدای بسته آموزشی کامل کنفرانس به تمام شرکت کنندگان در کنفرانس

مخاطبان كنفرانس
- مدیران و کارشناسان مهندسی صنایع سازمان ها و شرکت هاي دولتی و خصوصی

- مدیران و سرپرستان شرکت هاي تولیدی و خدماتی بخش خصوصی
- مدیران شرکت هاي مشاوره و خدمات مهندسی صنایع

- اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی
- دانشجویان، محققان و پژوهشگران

- سایر افراد عالقه مند به کسب

ثبت نام
حساب  شماره  به  را  خویش  نام  ثبت  وجوه  می بایست  گرامی  کنندگان  شرکت 
0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف )3049( شعبه دانشگاه تهران 
کد 186 به نام همایش هاي ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف واریز نموده و 

فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.
هزینه ثبت نام گروهی برای بیش از 10 نفر شامل 15 درصد تخفیف است.

هزینه ثبت نام شامل:
- حضور در کنفرانس و کارگاه هاي آموزشی

- دریافت لوح فشرده
- دریافت کتاب خالصه مقاالت

- دریافت کیف و ویژه نامه کنفرانس
- ناهار و پذیرایی

 www.iiec2009.ir برای کسب اطالعات کامل به سایت کنفرانس
مراجعه کنيد.

ششمین كنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
30 بهمن و اول اسفند 1387

بعد از تاریخ 87/9/21تا تاریخ 87/9/20هزینه ثبت نام )ریال(

1/600/0001/750/000شرکت کنندگان آزاد
1/100/0001/300/000دانشجویان و اعضای هیئت علمی
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در  تعمیرات  و  نگهداری  اجرای  روش  یک  ایجاد 
یک واحد صنعتی بزرگترین تحول فرهنگی آن مجموعه 
از ترس ها و  بردن موفقیت خود؛  باال  برای  لذا  می باشد، 
بدگمانی هاي پرسنل آگاه باشید. یک طرح اجرا شده که 
در معرض قضاوت عموم قرار می گیرد؛ راه طوالنی پیش 

رو دارد تا مورد تایید واقع شود. 
جدیدی  برنامه  صنعتی  واحد  یک  که  زمانی  اغلب 
آنی و جبران  نتایج  از حصول  انتظارات  آغاز می کند؛  را 
بسیار  برنامه  این  اجرای  به واسطه  شده  انجام  هزینه هاي 
کلیدی  که  باورند  این  بر  مدیران  از  بعضی  می رود؛  باال 
جادویی وجود دارد که وقتی این کلید چرخانده می شود 
کلیدی  چنین  ولی  می کند،  حل  را  آنان  مشکالت  تمام 

وجود ندارد.
و  نگهداری  عملکرد  در  شده  انجام  تغییرات 
تغییرات  بزرگترین  از  یکی   )Maintenance(تعمیرات
فرهنگی در یک واحد صنعتی می باشد که هر سازمان با 

آن مواجه می شود.
بدون  که  بوده اند  برنامه هایی  شاهد  پرسنل  معموال 
برنامه جدید  هر  برای  و  رفته اند  بین  از  ماندگار  تغییری 

نیز دلیلی وجود ندارد که آنها انتظار 
چیزی متفاوت را داشته باشند.

و  بدگمانی  این  بر  کردن  غلبه 
عدم اعتمادی که به واسطه برنامه هاي 
نیازمند  است  آمده  به وجود  پیشین 
زمان و اعتماد راسخ به برنامه جدید 
از  ملموس  نتایج  کردن  مشخص  و 

این برنامه است.
برنامه  این  به  باید  کار  تعمیر 
برنامه  این  که  بفهمد  و  کند  اعتماد 
عملکرد  بهبود  و  پیشرفت  برای 
مانند  و  شده  طراحی  آالت  ماشین 
عمل  زمان  کننده  ثبت  سیستم  یک 
به صورت  خود  اینکه  مگر  نمی کند 
عملی شاهد تغییر در عملکرد ماشین 
آالت باشد. اگر یک برنامه نگهداری 
سر  باالی  چکشی  مانند  تعمیرات  و 
ن   آ  یقینا  شود  داشته  نگه  تعمیرکار 
نخواهد  در  اجرا  به  بدرستی  برنامه 
بودن  موثر  به  آنها  آنکه  مگر  آمد؛ 

برنامه یقین داشته باشند.
یکی از روش های باور یقین؛ ایجاد طرح جامع و بلند 

مدت برای بهبود تجهیزات توسط مدیریت می باشد.

به  تیمی؛  کنترل  و  منظم  پیگیری هاي  با  که  طرحی 
سمت بهبود و تکامل در حرکت بوده و به پرسنل نشان 

می دهد که مدیریت به آن طرح و برنامه متعهد می باشد.
تدوین  مراحل  از  آگاهی  مذکور؛  طرح  ایجاد  جهت 
آن بسیار مفید و سودمند می باشد و در این صورت برنامه 
مذکور یک برنامه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه واقعی 

 )PM(.می باشد

Life cycle چرخه عمر
پیشگیرانه طی  تعمیر  نگهداری و  برنامه  معموال یک 

چهار مرحله به اجرا در می آید: 
)Installation phase( 1.مرحله نصب

و  نگهداری  سیستم  یک  ایجاد  در  مرحله  اولین 
تعمیرات برنامه ریزی شده؛ مرحله نصب می باشد.

این مرحله کلیه تجهیزاتی که توسط سیستم  در طی 
قرار خواهند گرفت، صورت برداری و در  تحت پوشش 

لیست دارایی شرکت ثبت می گردد.
کدگذاری  این صورت برداری یک سیستم  در خالل 
ایجاد می شود که توسط کد هاي واحد و همسان؛ تجهیزات 
و ماشین آالت شناسایی می شوند و بر 

اساس:
الف- ایمنی

ب- کاهش فروش محصوالت
ج- ایراد تجهیزات 

اولویت بندی می گردند.
خطر  ایجاد  باعث  که  نقصی 
برای کارکنان و ماشین آالت می شود 
می بایست در اولویت اول قرار گیرد. 
کاهش  باعث  که  نقصی  همچنین 
محصوالت  فروش  جبران  غیر قابل 

می شود در اولویت یک قرار دارد.
خصوص  در  بعدی  اولویت 
ایراداتی است که باعث کاهش تولید 
می شوند و نه کاهش فروش محصول 
و  تولید  در  که  ایراداتی  آخر  در  و 

فروش تاثیرگذار نیستند.
پس از مشخص شدن اولویت ها، 
تعمیرات  و  نگهداری  فعالیت هاي 
تعمیرات  و  نگهداری  و  پیشگیرانه 

پیش گویانه برای هر یک از تجهیزات تهیه می شود.
منبع  چهار  از  معموال  دستورالعمل  این  نوشتن  برای 

استفاده می گردد:

توسط  شده  ارائه  راهنمای  و  1.دستورالعمل ها 
سازندگان تجهیزات

2.استانداردها و دستورالعمل هاي دولتی و سازمان هاي 
استاندارد

3.منابع علمی و صنعتی
4.تجارب سازمانی؛ گروهی و شخصی

پس از تهیه فعالیت ها در این مرحله؛ می بایست نظرات 
اصالحی اپراتورها و مجریان این فعالیت نیز اخذ شود و 

در صورت نیاز اصالحات الزم صورت گیرد.
برنامه  موجود؛  تجهیزات  فعالیت هاي  کنترل  از  پس 

یک ساله اجرای این فعالیت ها تهیه می گردد.
برنامه هاي سالیانه فقط مربوط به همان سال می باشد 
برنامه هاي تولید؛ توقف تولید و تعطیلی کار؛  یعنی تمام 
و  مرخصی ها  هوا؛  و  آب  تجهیزات؛  جاگزینی  امکان 

تعطیالت و ... را در همان سال مد نظر قرار می دهد.
آخرین گام در مرحله نصب؛ آموزش استفاده صحیح 

از سیستم طراحی شده به تعمیرکاران می باشد.
از  کامل  درک  و  خواندن  شامل  مرحله  این 
به صورت  ها  فرم  کردن  پر  واگذار شده،  مسوولیت هاي 
صحیح؛ انجام کارهای روزانه و هفتگی و اهمیت دادن به 

ارائه گزارش صحیح و دقیق می باشد.
این مرحله ممکن است بسته به منابع از یک تا دو ماه 
و یا چند سال به طول انجامد. ولی بهترین زمان تا مرحله 

چهارم یا مرحله بهبود مستمر می باشد.

)Stabilization phase( 2.مرحله تثبیت
دومین مرحله از ایجاد برنامه، مرحله تثبیت است.

اگر می خواهید از تمام مزایای این سیستم نگهداری و 
تعمیرات استفاده کنید؛ باید بر روی عملکرد ماشین آالت 
در  که  مشکلی  کردن  حل  روی  نه  کنید  تمرکز  خود 
برنامه وجود دارد. یعنی در صورتی که در اجرای مکانیزم 
و  فعالیت ها  بر  می بایست  نداشت،  مشکلی وجود  برنامه 
از  مشکلی  برمانه  در  تغییر  و  کرد  تکیه  دستورالعمل ها 

ماشین آالت حل نخواهد کرد.
علمی  و  فنی  دانش  به  نیاز  مراحل  این  در  پس 
و  پیشگیرانه  فعالیت هاي  تکمیل  و  تصحیح  جهت  کامل 

پیشگویانه می باشد.
در این مرحله می بایست در جهت تکمیل فعالیت ها و 
انجام دقیق و کامل آنها گام برداشت و اطالع رسانی دقیق 
از روند اجرای این برنامه در کلیه سطوح شرکت صورت 
کار  نیروی  به  می توان  سیستم  مناسب  عملکرد  با  گیرد. 
نشان داد که صرفا یک ثبت کننده اعداد و ارقام نیستند و 

ایجاد یک روش اجرای 
نگهداری و تعميرات در 

یک واحد صنعتی بزرگترین 
تحول فرهنگی آن مجموعه 
می باشد لذا برای باال بردن 
موفقيت خود، از ترس ها و 
بدگمانی هاي پرسنل آگاه 

باشيد

چرخه عمر یک برنامه نگهداری و 
تعمیرات پیشگیرانه

چگونگیاستقراريکسيستمنگهداریوتعميراتجامعدريک
کارخانهصنعتی

ترجمه: شهریار حی شاد
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این  دارند.  اساسی  نقس  این سیستم  عملکرد صحیح  در 
مرحله از شش تا یک سال به طول می انجامد.

 )Fine tuning phase( 3.مرحله تنظیمات دقیق
مرحله بعدی، مرحله تنظیمات دقیق است.

شرکت  مختلف  سطوح  تثبیت،  مرحله  خالل  در 
آموخته اند که چگونه از سیستم استفاده کنند.

آنها رفتار و نظم مورد نیاز برای اجرای برنامه موفق که 
به صورت روتین انجام می شود را آموخته اند.

مشکالت  حل  و  کردن  پیدا  بر  تاکیید  مرحله  این  در 
جمع آوری  مستندات  و  سوابق  می باشد.  برنامه  در  خاص 
انجام می شود،  فعالیت هایی که توسط تعمیرکاران  از  شده 

مرجع این بازنگری است.
رفع  جهت  شده  جمع آوری  اطالعات  کیفیت  بهبود 

ایرادات احتمالی هر فعالیت حائز اهمیت است.
ارائه  دقیق  صورت  به  مصرفی  قطعات  گزارشات  آیا 

می گردد؟
آیا ساعات توقفات دستگاه ها و زمان تعمییرات گزارش 

می شوند؟
آیا کارها با پی ام یا پی دی ام اولویت بندی می شوند و 

تا آنجایی که ممکن است به آن اولویت عمل شود؟
فعالیت ها  مناسب  انجام  عدم  یا  و  تاخیر  دالیل  آیا 

به درستی گزارش شده است؟
به طول  یکسال  الی  شش  از  است  ممکن  شما  هدف 

انجامد.

 Systematic( مستمر  بهبود  4.مرحله 
 )improvement phase

حال  در  روال  طبق  و  مشکل  بدون  برنامه  که  اکنون 
انجام است، وقت آن است که یک بهبود دائمی در سیستم 
این  کنیم،  شروع  را  ماشین آالت  تعمیرات  و  نگهداری 

فعالیت را بهبود مستمر می نامیم.
اگر می خواهید این مهم صورت گیرد، باید برای دوام و 

طول عمر کارخانه به صورت مستمر فعال باشید.
در  که  هستیم  مشکالتی  دنبال  به  مرحله  این  طی  در 

و  دارند  وجود  دستگاه ها  طراحی 
سبب 

الف- مشکالت زود هنگام
در  مشکل  و  پیچیدگی  ب- 

نگهداری و تعمیرات
ج- گلوگاه خطوط تولید

شده اند.
برای انجام این کارها می توانید از 

تکنیک هاي 
Failure Modes Effects and 
Criticality Modes
Fault Tree Analysis
Poka Yoka در خصوص ضد 

خطا کردن تجهیزات استفاده نمایید.
شما به طور سیستماتیک نگهداری 
با  را  شده  برنامه ریزی  تعمیرات  و 

ترکیبی از چهار مدل:
بر  Condition basedکنترل 

اساس وضعیت کارکرد 
اساس  بر  Time basedکنترل 

زمان 

Run to failureراه اندازی پس از بروز مشکل
بر  Reliability centered maintenanceکنترل 

اساس کلیه پارامترها 
کنترل و نظارت کنید.

در بعضی از تجهیزات ویژه و بحرانی فقط از مدل آخر 
استفاده می شود.

خالصه
اجرای  روش  یک  ایجاد 
واحد  یک  در  تعمیرات  و  نگهداری 
فرهنگی  تحول  بزرگترین  صنعتی 
باال  برای  لذا  می باشد.  مجموعه  آن 
و  ها  ترس  از  خود؛  موفقیت  بردن 
باشید.  آگاه  پرسنل  بدگمانی هاي 
معرض  در  که  شده  اجرا  طرح  یک 
راه  می گیرد؛  قرار  عموم  قضاوت 
تایید  مورد  تا  دارد  رو  پیش  طوالنی 
اصول  روی  بر  تمرکز  با  شود.  واقع 
عملکرد سیستم کار را شروع کنید و 
وقتی که درک کامل و اعتماد به وجود 
می شود  شروع  دقیق  تنظیمات  آمد؛ 
آوری  جمع  کافی  اطالعات  .وقتی 
شد؛ تاکید به روی ماشین آالت منتقل 
نشان  پرسنل  به  آن  از  پس  می شود. 
سیستم  از  حمایت  که  داد  خواهید 
فعالیت هاي  کاهش  موجب  مذکور 
رضایت  و  تعمیرات  و  نگهداری 

شغلی بیشتری خواهد شد.

با توجه به عدم وجود منابع 
مجرب در سطح کشور در 
خصوص تهيه فعاليت هاي 

نگهداری و تعميرات، امکان 
تهيه این فعاليت ها توسط 

شرکت هاي داخل کشور وجود 
ندارد و بهترین روش تهيه این 
فعاليت ها توسط کارشناسان هر 

واحد می باشد

طول  در  )نت(  تعمیرات  و  نگهداري  دانش 
تحوالت  دستخوش  خود  شکل گیري  دوران 
گوناگوني بوده است. سیر تاریخي تحوالت حوزه 

نت را به سه دوره اساسي تقسیم مي نماییم: 
 :BM 1- دوره نخست و

سیر تحوالت در دوره نخست تحقیقات نشان مي دهد که گام هاي اولیه در پیاده سازي 
شکل  به  صنایع  ایام  آن  در  است.  داده  رخ  دوم  جهاني  جنگ  از  قبل  سال هاي  در  نت 
امروزي مکانیزه نبوده و لذا خرابي ها و توقف ناگهاني ماشین آالت مشکلي جدي را براي 
دست اندرکاران امر تولید ایجاد نمی کرد. به بیان دیگر، جلوگیري از بروز عیب در ذهن اکثر 
نمي گردید.  احساس  نظر  این  از  یا حداقل ضرورتي  و  نداشته  مفهوم  مهندسین  و  مدیران 
بوده  برخوردار  نسبتا ساده اي  از طرح  تولیدي  اکثر ماشین آالت و تجهیزات  این  بر  عالوه 
آنکه در آن زمان  نتیجه  آنها را ساده و تعمیرشان را آسان مي نمود.  با  این ویژگي، کار  و 
واحدهاي  و  شرکت ها  اکثر  و  نمي گردیده  احساس  سیستماتیک  نت  از  استفاده  به  نیازي 
یا  بازبیني و  تولیدي و صنعتي تنها در زماني که دستگاه و یا تجهیزات از کار مي افتادند، 
تعمیر آنها را آغاز مي نمودند؛ در واقع سیستم نگهداري و تعمیرات به هنگام از کارافتادگي 

)Breakdown Maintenance( معمول بود. 
 :TPM 2- دوره دوم و

شد.  تحول  دستخوش  انفجارآمیز  صورتي  به  دوم  جهاني  جنگ  خالل  در  چیز  همه 
فشارهاي ناشي از زمان جنگ، تقاضا براي انواع محصوالت را افزایش داده و این در حالي 
بود که نیروي انساني صنایع به شدت کاهش یافته بود. این عامل سبب گردید تا مکانیزاسیون 
افزایش پیدا کند. مي توان سال 1950 را سال رونق طراحي و ساخت ماشین آالت مکانیزه 

نامید و این ایام، سرآغاز وابستگي صنایع به تجهیزات مکانیزه و اتوماسیون بوده است. 
با افزایش روزافزون اتوماسیون مساله شکست و از کارافتادگي ماشین آالت نیز از اهمیت 
بیشتري برخوردار مي گشت؛ پس از گذشت چندي، روند افزایش خرابي ها به گونه اي گردید 
نارضایتي صاحبان  اسباب  و  داده  قرار  تحت الشعاع خود  را  تولیدات  کیفیت  و  کمیت  که 
صنایع را فراهم نمود. ادامه این روند ناخوشایند، مدیران و کارشناسان را به فکر چاره و 

راه حلي مناسب براي جلوگیري از روند رو به رشد عیوب نمود. 
 )Preventive Maintenance( در این رهگذر سیستم نگهداري و تعمیرات پیشگیرانه
به عنوان چاره درد و راه حلي مناسب در کشور امریکا پیشنهاد گردید و به اجرا درآمد. نیاز 
صنایع بر تولید محصوالت با کیفیت باال و قیمت مناسب جهت افزایش توانایي رقابت در 
بازار موجب گردید که استفاده از سیستم PM رونق یافته و در این راستا اجراي تعمیرات 
و تعویض هاي پیشگیرانه دوره اي به عنوان موثرترین راه حل جهت کاهش خرابي ها مورد 

استفاده قرار گیرد. 
نیازهاي  پاسخگوي  تا  یافته  تکامل  تدریج  به  پیشگیرانه  نت   1950 دهه  طول  در 
 Productive(بهره ور تعمیرات  و  نگهداري  سیستم  راستا  این  در  باشد.  صنعت  جدید 
Maintenance(  در سال 1954 به صنایع آمریکا معرفي گردید. در این سیستم ضمن 
تاکید بر روي اصالح خرابي هاي اتفاقي و از کار افتادن غیرمنتظره تجهیزات با بهره گیري 

پژوهش  و  احتماالت  و  آمار  علوم  از  مناسب 
عملیاتي، شبیه سازي، اقتصاد مهندسي، تئوري صف 
براي  و مدل هایي  تکنیک ها  تحلیلي،  نگرش هاي  و 
حاالت مختلف انواع دستگاه ها و تجهیزات ابداع شد که متخصصین این رشته مي توانستند 
کلیه فعالیت ها و عملیات نگهداري و تعمیرات را به نظم درآورده و خرابي ها را پیش بیني 

نمایند تا جهت نگهداري و تعمیر آنها برنامه ریزي انجام پذیرد. 
دهه 1960 را مي توان دهه گسترش استفاده از نت بهره ور در صنایع نامید. معرفي نت 
بي نیاز از تعمیر، مهندسي قابلیت اطمینان و مهندسي قابلیت تعمیر )1962( از نتایج تحقیقات 

انجام شده در این دهه بوده که در تکامل سیستم نت بهر ه ور بسیار موثر بوده است. 
 Total Productive( فراگیر  بهره ور  تعمیرات  و  نگهداري  سیستم  معرفي 
Maintenance( در دهه 1970 از سوي صنایع ژاپني را مي توان به عنوان آخرین دستاورد 
در دوره دوم تحوالت نگهداري و تعمیرات نامید. سیستم TPM در حقیقت همان سیستم 
نت بهره ور به شیوه آمریکایي است که در جهت سازگاري با شرایط صنعتي ژاپن در آن 
بهبودهایي داده شده است؛ ابتکار محوري و حساس در اصول TPM این است که اپراتورها 
خودشان به امور اصلي و اولیه نگهداري و تعمیرات ماشینهاي خودشان مي پردازند. در نت 
بهره ور فراگیر نتایج حاصل از فعالیت هاي صنعتي و تجاري به صورت اعجاب انگیزي بهبود 
بهینه سازي  با  ایمن  و  باال، شادي آفرین  بهره وري  با  کاري  ایجاد یک محیط  یافته و سبب 

روابط بین نیروي انساني و تجهیزاتي که با آن سر و کار دارند، مي گردد. 
 :RCM 3- دوره سوم و

میزان افزایش سرمایه گذاري بر روي ماشین آالت صنعتي و اتوماسیون از یکسو و افزایش 
ارزش مالي و اقتصادي آنها از سوي دیگر منجر به آن شد که مدیران و صاحبان صنایع به 
فکر راهکارهایي منطقي بیفتند که قادر به بیشینه سازي طول عمر مفید تجهیزات تولیدي و 
اثربخشي ماشین آالت، بهبود  افزایش میزان  طوالني کردن چرخه عمر اقتصادي آنها باشد. 
کیفیت محصوالت در کنار کاهش هزینه هاي نت و عدم خسارت به محیط زیست از جمله 

مواردي بود که باعث ایجاد تحولي جدید در زمینه نگهداري و تعمیرات گردید. 
دست آوردهاي جدید نت در این دوره عبارتند از: 

ماشین آالت               کارکرد  شرایط  پایه  بر  تعمیرات  و  نگهداري  سیستم  معرفي   -1-3
)Reliability Centered Maintenance( و ترویج استفاده از روشهاي CM همچون 

آنالیز لرزش، حرارت سنجي و...   
3-2- معرفي و به کارگیري انواع روش هاي تجزیه و تحلیل خرابي هاي ماشین آالت. 

3-3- طراحي تجهیزات با تاکید بیشتر بر قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیر.
3-4- تحول اساسي در تفکر سازماني به سمت مشارکت و گروه هاي کاري. 

3-5- معرفي سیستم نگهداري و تعمیرات موثر.   
جهت  جامع  روشي  عنوان  به  اطمینان  قابلیت  بر  مبتني  نت  روش  معرفي   -6-3
 RCM تصمیم گیري در استفاده صحیح از انواع سیستم هاي نگهداري و تعمیرات موجود؛
فرایندي است که اوال معین مي کند چه کاري مي بایست براي تداوم عمر هر گونه سرمایه 

فیزیکي انجام شود و دوم آنکه انتظارتي را که کاربران از تجهیزات دارند، عملي مي نماید.

سیر تحوالت تعمیرات و نگهداري
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تحقیقات انجام شده بر روی 1/2 میلیون 
در  دنیا  بزرگ  شرکت   52 کارکنان  از  نفر 
موسسه  توسط   2004 تا   2001 سال های 
تحقیقاتی سیروتا ) نیویورک( نشان داد که در 
85 درصد شرکت ها، انگیزه پرسنل در شش 
ماهه اول شروع کار به سرعت کاهش می یابد 
و در سالهای بعد نیز روحیه آنها بدتر خواهد 
شد. این مشکل هم به سیاست ها و رویه هایی 
که شرکت ها در مدیریت کردن نیروهایشان 
به کار می گیرند و هم به روابطی که مدیران به 
صورت فردی به وسیله گزارش های مستقیم 

خود برقرار می کنند، بستگی دارد.
زیر  هشتگانه  گام های  صحیح  اجرای 
را  شوقی  و  شور  کارکنان  تا  می کند  کمک 
که در زمان استخدام و شروع به کار داشتند، 

حفظ نمایند.

1- یک هدف الهام بخش را القا کنيد. 
اشتیاق  ایجاد  برای  مهم  عامل  یک 
هدف  یک  وجود  کارمندان،  در  )عالقه( 
سازمانی مشخص، معتبر و الهام بخش است. 
کار،  انجام  هدف  کارمندان،  برای  واقع  در 
خیلی اهمیت دارد. آنها باید بدانند که برای 
چه در این شغل استخدام شده اند و هدف 
»دلیلی  بنابراین،  این شغل چیست.  انجام  از 
برای بودن« یا »دلیلی برای اینجا بودن« برای 
پرسنل، فراتر از پول قرار خواهد گرفت. به 
مثال زیر در مورد هدف یک شرکت توجه 
کنید. در این مثال یک گروه سه نفره که در 
یک موسسه بیمه کار می کنند، هدف از کار 

خود را این چنین توضیح می دهند: 
»کار بیمه ها در ارتباط با مردم است. کار 
بیمه این نیست که مثاًل شما فرم هاي بیمه را 
چگونه پر کرده اید یا اینکه چک ها را چگونه 
اینکه وقتی مردم بیمار  نوشته اید. بیمه یعنی 
هستند، چگونه مورد مراقبت قرار می گیرند، 
یا وقتی مشکلی دارند چگونه به آنها کمک 

می شود.« 
این  که  کسانی 
ارائه  را  توضیح 
درک  واقعًا  کرده اند 
از  درستی  احساس  و 
داشته اند،  خود  کار 
بر  آنها  تمرکز  که  زیرا 
است،  صحیحی  نکته 
کار  نتیجه  بر  چون 
)مردم( تأکید دارند، تا 
ابزارهای  و  وسایل  بر 
کردن  )پر  کار  انجام 
شرح  بیمه(.  فرم هاي 

همین  به  اما  است.  قدرتمندی  ابزار  شغل، 
اندازه هم مهم است که مدیر بتواند موضوع 
را برای زیردستان شرح دهد و قادر باشد تا 
ارتباط  آنها  با  وظیفه،  انجام  دلیل  بیان  برای 

برقرار کند.

2- کارکنان را درك کنيد. 
که  است  این  مدیران  از  بسیاری  شعار 

تشکر  از کسی  کاری  انجام  برای  باید  »چرا 
کنم که او برای آن کار دستمزد می گیرد؟« 

ابراز  کارکنان  سوی  از  معموال  آنچه 
را  وقتی  مدیران  که  است  این  می شود 
اختصاص نمی دهند تا به خاطر انجام صحیح 
یک کار از آنها تشکر کنند، اما خیلی سریع 
آنها را به خاطر اشتباهات نکوهش می کنند. 

جمله  گفتن  زدن،  فرد  شانه  بر  دستی 
اشاره  کارمند،  با  خوردن  غذا  بود«،  »خوب 
کردن به کار خوب پرسنل نزد مقامات باال، 
مقداری انعطاف پذیری در زمان بندی برنامه ها، 
یک روز مرخصی یا حقوق تشویقی یا حتی 
از صدها  اندکی  میز،  پیغام تشکر روی  یک 
راهی است که مدیران به وسیله آن می توانند 
نشان  خوب  کار  یک  از  را  خود  قدردانی 
هستند،  موثر  بسیار  روش هایی  چنین  دهند. 
اگر که بی ریا باشند، با دقت انجام شوند و به 
وسیله دستمزد منصفانه و قابل رقابت تقویت 
شوند و همچنین جایگزینی برای آنها مطرح 

نشود.

3- برای کارکنان خود یک تسریع کننده 
باشيد. 

مسئول(  عام  )به طور  مدیر  نقش 
سری  یک  شامل  تسریع کننده  یک  به عنوان 
بیان  را  عالیقشان  آنکه  برای  فعالیت هاست: 
آنچه  شما  که  کنید  متقاعد  را  افراد  کنند، 
در  را  دارند  نیاز  شدن  موفق  برای  آنها  که 

اختیارشان می گذارید.
برای  چیزی  چه  که  می دانید  شما  آیا 
بیشترین  کارهایشان  انجام  در  شما  کارکنان 
کنید.  سوال  آنها  از  دارد؟  را  اهمیت 
با  دوستانه  گفتگوهای  و  ناهار  نشست های 
کارکنان برای این کار خیلی موثر است. اگر 
به یک  نمی توانید خیلی سریع  دلیلی  به هر 
نیاز یا درخواست به خصوص رسیدگی کنید، 
خیلی صریح باشید و اجازه دهید تا کارکنان 
شما  که  بدانند  شما 
چگونه برای حل مسائل 

آنها عمل می کنید.

کارکنان   -4
بهسازی  برای  را  خود 

هدایت کنيد. 
عمده  دلیل  یک 
مدیران  از  بسیاری  که 
بهبود  در  زیردستان  به 
کمک  آنها  عملکرد 
که  است  این  نمی کنند، 
چگونه  نمی دانند  آنها 
بدون رنجاندن یا دلسرد 
انجام دهند. برخی  این کار را  کردن پرسنل 
برطرف  را  مشکل  این  زیر  پیشنهادات  از 

می کند. 
آنها  کلی  عملکرد  که  کارکنانی   -
با  موضوع  این  از  باید  است،  رضایت بخش 
خبر بشوند. اگر کارکنان بدانند که مدیریت 
آنها خشنود است برای  از کار  به طور کلی 

در  بازخورد  پذیرفتن  کار،  دادن  انجام  بهتر 
جهت بهبود و ارتقای آن عمل خواهندکرد. 

- کارکنان شما نیاز دارند بدانند که چه 
موقع خوب عمل نکرده اند. در همان زمان، 
نکنید.  فراموش  هم  را  دادن  مثبت  بازخورد 
به جای تاثیر در مزایا موارد را به آنان یادآور 

شوید. 
بهبودهای  مورد  در  که  توضیحاتی   -
باید مشخص،  ارائه می شود،  گرفته  صورت 
معطوف  مستقیمًا  و  احساسی  غیر  و  واقعی 
معطوف  اینکه  تا  باشند  کارکنان  عملکرد  به 
تذکرات  از  آنها.  شخصی  خصوصیات  به 
بی ارزش  کار  آن  مثل:   ( کلی  ارزیابی کننده 
یا  انگیزه ها  مورد  در  توضیحاتی  یا  است( 
شما  مثل:   ( کارکنان  شخصی  خصوصیات 

بی دقت بوده اید( خودداری کنید. 
به عقاید و نظرات کارکنان در مورد   -
مشکالت انجام کار، گوش کنید. تجربیات و 
مشاهدات کارکنان برای مشخص کردن اینکه 
می تواند  عملکرد  به  مربوط  مسائل  چگونه 
بهتر مورد توجه قرار گیرد، مفید هستند؛ از 
می توانید  )مدیر(  شما  چگونه  اینکه  جمله 

بیشتر مفید باشید.
- همواره به یاد داشته باشید که شما به 
چه دلیل بازخورد می دهید. شما می خواهید 
برتری  اینکه  نه  ببخشید  بهبود  را  عملکرد 
بنابراین  کنید.  ثابت  کارمندان  بر  را  خود 
واقعگرا باشید و بدون اینکه کار غیرممکنی 
است،  شدنی  واقعًا  آنچه  بر  بخواهید،  را 

متمرکز شوید.
 

داشته  کارکنان  با  خوبی  رابطه   -5
باشيد. 

در  قواعد  بی حاصل ترین  از  یکی 
اصل  مبنای  بر  اطالعات  توزیع  سازمان ها، 
را  آنچه  فقط  )پرسنل  است.  دانستن«  »لزوم 
معموالً  قاعده  این  بدانند(  باید  است،  الزم 
جهت  در  مخرب  و  غیرضروری  روشی 
یک  در  اطالعات  جریان  کردن  محدود 
تا  دارند  نیاز  کارکنان  آنچه  است.   سازمان 
کارشان را انجام دهند و آنچه به آنها احساس 
احترام و حس مشارکت میدهد، امر می کند تا 
مدیران محدودیت های خیلی کمی در جریان 
کارکنان  از  را  چیزی  دهند.  قرار  اطالعات 
مخفی نگه ندارید، مگر آن موارد ناچیزی را 

که واقعا محرمانه هستند. 
انگیزه هاي  درمورد  کارکنان  از  بسیاری 
باز  روابط  هستند.  مشکوک  خیلی  مدیریت 

و کامل)با کارکنان( نه تنها آنها را در انجام 
از  نشان  بلکه  می کند،  کمک  کارهایشان 

احترام گذاردن به آنهاست.

تشخيص  را  ضعيف  عملکرد   -6
بدهيد. 

که  خود  کارکنان  از  درصد   5 به  حتمًا 
نمی خواهند کار کنند، توجه و آنها را شناسایی 
از  و  کنند  کار  می خواهند  افراد  بیشتر  کنید. 
کار کردن افتخار می کنند. اما کارکنانی وجود 
دارند که به کارکردن حساسیت دارند. آنها هر 
کاری می کنند تا از زیر کارکردن فرار کنند. 
انضباطی  آنها بی انگیزه هستند و یک روش 
– مثل انفصال از کار – تنها راهی است که 
می توان آنها را از طریق آن اداره کرد. این کار 
روحیه و کارایی بقیه اعضای تیم را افزایش 
می دهد، زیرا آنها می بینند که یکی از موانع 

کارایی آنها برداشته شده است.
 

7- کار جمعی)تيمی( را رواج دهيد. 
طور  به  آنکه  برای  فعالیت ها  اغلب 
نیاز  گروهی  کار  یک  به  گیرند،  انجام  موثر 
دارند. تحقیقات نشان می دهد که کیفیت یک 
مسئله  حل  مثل  زمینه هایی  در  گروهی  کار 
عالوه  به  است.  فردی  کار  از  بیشتر  معموالً 
کار  به صورت جمعی  وقتی  کارکنان  بیشتر 
زمان  هر  می کنند.  پیدا  بیشتری  انگیزه  کنند، 
به  را  کارکنان  باید  مدیران  دارد  امکان  که 
تیم هاي خود مختار تقسیم کنند، تیم هایی که 
و  زمان بندی  کیفیت،  کنترل  مثل  مسائلی  بر 
بسیاری از روش های انجام کار کنترل دارند. 
نیازمند  کمتری  مدیریت  به  تیم هایی  چنین 
هستند و طبیعتًا به کم شدن صحیح سطوح 

مدیریتی و کاهش هزینه ها منجر می شوند.

8- گوش کنيد و درگير شوید.
در  اطالعات  غنی  منبع  یک  کارکنان 
زمینه نحوه بهبود در انجام کارها هستند. این 
ساعتی  از  کارکنان  انواع  همه  درمورد  اصل 
یک  با  که  مدیرانی  دارد.  کاربرد  رسمی  تا 
نتایج  می کنند،  کار  مشارکتی  شیوه  و  روش 
بهره وری  و  کیفیت  با  ارتباط  در  را  بزرگی 
به  مشارکتی  مدیران  می آورند.  دست  به 
و  عقاید  به  را  مداوم عالقه مندی خود  طور 
آنها صبر  می کنند.  آشکار  کارکنان  تصورات 
نمی کنند تا اینکه پیشنهادها به وسیله روابط 
رسمی یا نظام پیشنهادها جامه عمل به خود 
بگیرد. مدیران مشارکتی فقط یک بار حدود 

برای
افزایش انگیزه در كاركنان

هشت گام

تحقيقات نشان می دهد که 
کيفيت یک کار گروهی 
در زمينه هایی مثل حل 

مسئله معمواًل بيشتر از کار 
فردی است. به عالوه بيشتر 
کارکنان وقتی به صورت 
جمعی کار کنند، انگيزه 

بيشتری پيدا می کنند
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وظایف را تعریف می کنند و بعد به کارکنان 
به  توجه  با  آنکه  برای  آزادی عمل می دهند 
با خودشان  متناسب  و  شان  تجربه  و  دانش 
عمل کنند. در واقع ممکن است روش ایجاد 
افراد  گذاشتن  آزاد  از  قدرتمندتری  انگیزه 
که  گونه  آن  مشاغلشان  انجام  برای  شایسته 

آنها مناسب می دانند، وجود نداشته باشد.

چگونه مدیریت، کارکنان را بی انگيزه 

می کند 
راههای مختلفی وجود دارد که مدیریت 
ندانسته کارکنان را بی انگیزه نموده و عالقه 

و شیفتگی آنها را کم می کند.
پرسنل همانند  با  از شرکت ها  بسیاری 
رفتار  فروش  و  خرید  قابل  وسیله  یک 
تجارت  در  که  مشکلی  اولین  در  می کنند. 
ظهور می کند، کارکنان و پرسنل که معموالً 
آنها  از  سازمان  دارایی  بزرگترین  عنوان  به 

می شوند.  کردن  خرج  قابل  می شود،  یاد 
)سازمان ها با مدیریت غلط خود، به انگیزه 
انسانی  نیروهای  و  می زنند  آسیب  کارکنان 

را از دست می دهند( 
مورد  شرکت های  پرسنل  از  نیمی 
کمی  مزایای  که  نمودند  عنوان  بررسی 
دریافت می کنند و تقریبا دو سوم می گویند 
که مدیریت بیشتر مایل است که به خاطر 
عملکرد ضعیف از آنها انتقاد کند، تا اینکه 

تعریف آنها  از  خوبشان  کار  خاطر   به 
 کند.

کارکردن  غیر عمدی  به طور  مدیریت 
را برای پرسنل دشوار می کند. سطوح بیش 
از حد برای تایید یک موضوع، کاغذ بازی 
بی پایان، آموزش ناکافی، کوتاهی در ارتباط 
برقرار کردن، اقتدار کم و کمبود یک دید یا 
به  همه  و  همه  قبول،  قابل  و  معتبر  تصور 

عاجز کردن پرسنل دامن می زند.

وظایف  اجراي  سال،  ها  ده  براي 
انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان، 
مدیریت  نام  به  حوزه اي  اصلي  وظایف 

به  توجه  بدون  وظایف  این  بود؛  کارکنان 
اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام 
مي شدند. اما اکنون حوزه اي به نام مدیریت 
مدیریت  است؛  شده  مطرح  انساني  منابع 
منابع انساني آنطور که در حال حاضر درک 
از  تعمیمي  حذف،  یا  رد  به جاي  مي شود، 
کارکنان  اثربخش  اداره  سنتي  نیازمندهاي 
رفتار  از  مناسبي  این حوزه درک  در  است. 
بشري و مهارت استفاده از این درک و بینش 
نیاز است. همچنین داشتن دانش و درک از 
وظایف مختلف کارکنان و آگاهي از شرایط 
محیطي ضروري است. )شرمان، بوهلندر و 

چرودن،1988(
 1980 دهه  در  انساني  منابع  مدیریت 
به عنوان  ظهور کرد و توسط طرفداران آن 
انساني  نیروي  مدیریت  در  جدیدي  فصل 
دارد  وجود  توافق  این  اکنون  یافت.  تکامل 
که مدیریت منابع انساني جایگزین مدیریت 
کارکنان نمي شود بلکه به فرایندهاي مدیریت 
کارکنان از منظر متفاوتي مي نگرد. همچنین 
فلسفه هاي اصلي آن تا حد قابل مالحظه اي 
کارکنان  مدیریت  سنتي  مفاهیم  از  متفاوت 
رویکردهاي  از  برخي  همه  این  با  است. 
کارکنان  روابط  و  کارکنان  مدیریت  خاص 
مي توانند تحت عنوان رویکردهاي مدیریت 
منابع انساني توصیف شوند زیرا در راستاي 
فلسفه اساسي مدیریت منابع انساني هستند 

)آرمسترانگ،1993(.
رویکردي جامع  انساني  منابع  مدیریت 
به مدیریت استراتژیک منابع کلیدي سازمان 
منابع  مدیریت  است.  انساني  منابع  یعني 
انساني نه تنها رویکردي از روي سودآوري 
رویکردي  بلکه  است  کارکنان  مدیریت  به 

بودن  طرفه  دو  و  تعهد  بر  تاکید  با  کارکنان  روابط  به  ویژه 
ارتباط دارد )آرمسترانگ،1993(.

مدیریت منابع انساني چيست؟
کل  اندازه  به  که  است  حوزه اي  کارکنان  امور  مدیریت 
دستخوش  طبیعي  طور  به  اما  دارد  قدمت  مدیریت  حوزه 
تکامل  و  تغییر  این  نقطه عطف  است.  شده  تکامل  و  تغییر 
منابع  مدیریت  کارکنان،  مدیریت  جاي  به  که  است  جایي 
دارا  بر  انساني عالوه  منابع  مدیریت  انساني مطرح مي شود. 
بودن مباني و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهاي کلي تر و 

جدید تري را در مدیریت نیروي انساني در نظر مي گیرد.
شده  ارائه  انساني  منابع  مدیریت  از  گوناگوني  تعاریف 

است:
مدیریت منابع انساني معطوف به سیاست ها، اقدامات و 
سیستم هایي است که رفتار، طرز فکر و عملکرد کارکنان را 

تحت تاثیر قرار مي دهند )نو و دیگران،2000(.
مدیریت منابع انساني عبارتست از رویکردي استراتژیک 
به  و دست یابي  انگیزش  ایجاد  مدیریت،  توسعه،  به جذب، 
تعهد منابع کلیدي سازمان؛ یعني افرادي که در آن یا براي آن 

کار مي کنند )آرمسترانگ،1993(.

مدیریت منابع انساني فرایندي شامل چهار وظیفه جذب، 
توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انساني است )دي 

سنزو و رابینز،1988(.
سازمان  کارکنان  مدیریت  یعني  انساني  منابع  مدیریت 

)اسکارپلو و لدوینکا،1988(.
مقصود از مدیریت منابع انساني، سیاست ها و اقدامات 
موردنیاز براي اجراي بخشي از وظیفه مدیریت است که با 
براي  ویژه  به  دارد؛  وابستگي  کارکنان  فعالیت   از  جنبه هایي 
عملکرد،  ارزیابي  کارکنان،  به  دادن  آموزش  کارمندیابي، 
دادن پاداش و ایجاد محیطي سالم و منصفانه براي کارکنان 
سازمان؛ به عنوان نمونه این سیاست ها و اقدامات دربرگیرنده 

موارد زیر مي شود:
از  یک  هر  شغل  ماهیت  )تعیین  شغل  تحلیل  و  تجزیه 
گزینش  کارمندیابي،  و  انساني  منابع  برنامه ریزي  کارکنان(، 
داوطلبان واجد شرایط، توجیه و آموزش دادن به کارکنان تازه 
جبران  )چگونگي  دستمزد  و  مدیریت حقوق  استخدام شده، 
عملکرد،  ارزیابي  مزایا،  و  انگیزه  ایجاد  کارکنان(،  خدمت 
اجراي  و  مشاوره  )مصاحبه،  کارکنان  با  ارتباط  برقراري 
مقررات انضباطي(، توسعه نیروي انساني و آموزش، متعهد 

نمودن کارکنان به سازمان.

عوامل موثر بر مدیریت منابع انساني 
کدامند؟

این پارامترها به دو گروه عوامل بیرونی 
و عوامل درونی تقسیم مي شوند:

عوامل بیروني شامل: قوانین و مقررات، 
بازار نیروي کار، فرهنگ جامعه، سهامداران، 

رقابت، مشتریان، فناوري.
عوامل دروني شامل: اهداف اساسي یا 
رسالت سازمان، خط مشي ها، جو و فرهنگ 

سازماني.

منابع  مدیریت  فلسفه و رویکردهاي   
انساني کدامند؟

در بیان فلسفه مدیریت منابع انساني در 
سازمان مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:

یک  دارایي  مهمترین  انساني  منابع   -1
سازمان است و مدیریت اثربخش آنها کلید 

موفقیت سازمان است. 
رویه هاي  و  سیاست ها  چنانچه   -2
مربوط به کارکنان سازمان با یکدیگر تطابق 
دستیابي  در  قابل مالحظه اي  سهم  و  داشته 
استراتژیک  برنامه هاي  و  سازمان  اهداف  به 
سازماني  موفقیت  به  دستیابي  باشند،  داشته 

محتمل  تر است.
شرایط  کلي،  ارزش هاي  و  فرهنگ   -3
سازماني و رفتار مدیریتي که از آن فرهنگ 
به  دستیابي  بر  زیادي  تاثیر  مي گیرد  نشات 
فرهنگي  چنین  مي گذارد؛  مطلوب  تعالي 
نیازمند مدیریت شدن است بدین معني که 
و  پذیرش  ایجاد  براي  مستمر  تالشي  باید 

انجام آنها صرف شود.
4- دستیابي به یکپارچگي نیازمند تالش 
مستمر است؛ منظور از یکپارچگي این است 
که تمام اعضاي سازمان با داشتن حسي از 

مقصود مشترک با یکدیگر کار کنند.

 رویکردهاي مدیریت منابع انساني کدامند؟
دارد:  انساني وجود  منابع  کلي در مدیریت  دو رویکرد 

رویکرد سخت و رویکرد نرم.
نگاه  منابع  دیگر  مانند  کارکنان  به  سخت:  رویکرد   -1
به  برقرار شود و  باید معادله ورودي- خروجي  مي شود که 

صورت کارآمد اداره شوند.
توجه مي کند که  این حقیقت  به  بیشتر  نرم:  2- رویکرد 
نمي توان با کارکنان مانند دیگر منابع رفتار کرد؛ زیرا برخالف 
دیگر منابع، منابع انساني فکر کرده و عکس العمل نشان مي دهند. 
از  تعهد،  به  دستیابي  براي  استراتژي هایي  بر  رویکرد  این  در 
طریق آگاه ساختن کارکنان از ماموریت، ارزش ها، برنامه هاي 
سازمان و شرایط محیطي، مشارکت کارکنان در تصمیم گیري 
در مورد چگونگي انجام امور و گروه بندي کارکنان در تیم هاي 

کاري بدون نظارت رسمي تاکید بیشتري مي شود. 
در واقع رویکرد سخت بر فرایند مدیریت امور کارکنان 
تمرکز مي کند در حالي که رویکرد نرم بر طرز تلقي کارکنان 
سخت،  رویکرد  مي ورزد.  تاکید  آنان  با  رفتار  چگونگي  و 
سیستم ها، رویه ها و دستور العمل ها و چگونگي انجام فرایندها 
را مورد بررسي قرار مي دهد و رویکرد نرم عوامل انساني و 

رفتاري را در نظر مي گیرد.

مدیریت منابع انساني در قالب یک سیستم چگونه طراحي مي شود؟
زمینه،  این  در  شده  مطالعه  منابع  از  هیچیک 
در  را  انساني  منابع  مدیریت  فعالیت هاي  مجموعه 
قالب سیستمي از فرایندهاي مرتبط و به هم پیوسته 
این  دالیل  از  یکي  نکرده اند؛  تشریح  و  ترسیم 
منابع  مدیریت  فعالیت هاي  که  است  این  واقعیت 
مباني  داراي  و  متنوع  متفاوت،  قدري  به  انساني 
یک  قالب  در  آنها  تمام  تجمع  که  هستند  مختلف 
مدیریت  فعالیت هاي  است.  امکان ناپذیر  سیستم 

انگیزش  مبحث  مثال  عنوان  به  گنجاند.  نرم  و  سخت  دسته  دو  در  مي توان  را  انسانی  منابع 
کارکنان یک فعالیت کامال نرم است در حالي که فعالیت حقوق و دستمزد یک فعالیت کامال 
سخت است. البته این دسته بندي فرضي است چرا که میزان سختي یا نرمي داراي طیفي خواهد 
بود. به هر حال، علي رغم نبود چنین تصویر سیستماتیک از فعالیت هاي سخت مدیریت منابع 

انساني، مي توان سیستمي براي آن طراحي کرد که شامل فعالیت هاي رویه پذیر باشد.
سیستم اطالعات منابع انساني
تعاریف مختلفي از سیستم اطالعات منابع انساني وجود دارد:

1- در )بیون 1997( تعاریف زیر آمده است:
داده هاي  بازیابي  نگهداري،  ذخیره،  جمع آوري،  براي  تنها  رایانه اي  سیستم  یک   -1-1

موردنیاز یک سازمان از کارکنانش.
1-2- عالوه بر موارد فوق، براي کمک به برنامه ریزي، امور اداري، تصمیم گیري و کنترل 

فعالیت هاي مدیریت منابع انساني طراحي مي شود. 
1-3- یک سیستم اطالعات منابع انساني باید رویکردي یکپارچه براي جمع آوري، ذخیره، 

تحلیل و کنترل جریان اطالعات منابع انساني در داخل یک سازمان تعریف شود.
2- )شرمان، بوهلندر و اسنل 1998( سیستم اطالعات منابع انساني را سیستمي تعریف 
مي کنند که اطالعات جاري و دقیق براي مقاصد کنترل و تصمیم گیري فراهم کند. به گفته آنها 
طبق یک پیمایشي که اخیرا انجام شده است بیشتر فناوري اطالعات استفاده شده در فرایند براي 
نگهداري اطالعات کارکنان، نظارت بر عملیات حقوق و دستمزد، نگهداري اطالعات مربوط به 

غیبت ها و مرخصي ها و انجام امور اداري و استخدام و برنامه هاي آموزشي بوده است.
3- )اسکارپلو و لدوینکا 1988( سیستم اطالعات منابع انساني را بخشي از سیستم اطالعاتي 

سازمان مي دانند که اطالعات الزم را براي تصمیم گیري در امور منابع انساني ارائه مي دهد.

از مدیریت كاركنان تا مدیریت منابع انساني
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پیش خوان!
تحوالت و دگرگوني نظام اجتماعي ـ اقتصادي عصرحاضر ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود 
آمده در علم و تکنولوژي دارد. از این رو تضمین حیات و بقاء کشورها نیازمند نوآوري، ابداع و خلق 
محصوالت و خدمات جدید مي باشد چنین رویدادي میسر نیست مگر توسط افرادي که بتوانند با ایجاد 
تحول در سازمان ها یا تأسیس شرکت هاي نو این امر را محقق سازند از این افراد به عنوان کارآفرین یاد 
مي کنند. از این شماره به بعد در نظر است در خبرنامه انجمن صنایع مطالبی در خصوص کارآفرینی و 
این نظام موثر نگاشته شود. امید است مفید فایده برای خوانندگان قرار گیرد. پیشنهادات و نظرات خود 

را می توانید از طریق پست الکترونیکی به نگارنده منتقل کنید.

معرفی پیشرفت هاي جدید NDT در دومین 
كنفرانس بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

دومین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب در تاریخ 
30 مهر و 1 آبان 1387 در تهران برگزار می شود.

و  تحقیقاتی  مراکز  و  دانشگاه ها  از  بسیاری  از سوی  که  رویداد  این 
صنعتی ملی و بین المللی حمایت 
و  بزرگترین  عنوان  به  می گردد، 
کشور  جاری  رویداد  مهم ترین 
مرتبط  موضوعات  زمینه  در 
آزمایشات  و  فنی  بازرسی  با 
برگزاری  دنبال  به  و  غیرمخرب 
المللی  بین  کنفرانس  اولین  موفق 
بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب 

برگزار خواهد شد.
رییس  دانشجو،  فرهاد  دکتر 
رئیس  و  مدرس  تربیت  دانشگاه 

و  فنی  بازرسی  علمی گفت:  رویداد  این  برگزاری  به  اشاره  با  کنفرانس، 
آزمایشات غیرمخرب، ابزارهائی کلیدی برای اطمینان از کیفیت و ایمنی 
محصوالت و خدمات مختلف می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای 
بر روی  با رشد و توسعه صنعت، تحقیقات گسترده ای  پیشرفته، همگام 
مدیریت و تکنولوژی بازرسی هاي فنی و آزمایشات غیرمخرب در صنایع 
مختلف، نظیر نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی، هوافضا، حمل و نقل، خودرو 
و ساختمان انجام گرفته است. بدیهی است کشور ما نیز به عنوان یک کشور 
در حال توسعه که برنامه هاي زیادی را به ویژه در بخش های عمرانی و 
صنعتی پیش رو دارد، بی نیاز از این دانش و تکنولوژی نیست. وی افزود: 
کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب براساس همین نیاز 
و با هدف بسط آگاهی در خصوص آخرین تحقیقات و دستاوردهای فنی 
و تکنولوژیک با همکاری متخصصین  سازمان های علمی و صنعتی کشور 
شکل گرفته است. همچنین دکتر فرهنگ هنرور، دبیر علمي کنفرانس و 
عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدین طوسي، بازرسي فني 
و تکنیک هاي متنوع آزمون غیرمخرب در صنایع مختلف کشور از جمله 
با  نفت، گاز، پتروشیمي، خودرو و هوافضا مورد استفاده قرار مي گیرند. 
توجه به اهمیت حیاتي بازرسي فني و توسعه روزافزون به کارگیري آن در 
سطح کشور، الزم است که به موازات این توسعه، فعالیت هاي موثري نیز 
در جهت گسترش فرهنگ بازرسي فني، آشنا ساختن کاربران با روش هاي 

نوین و تعامل و همکاري بیشتر متخصصین و کاربران انجام گردد.
 گفتنی است کنفرانس اول با استقبال قابل توجه متخصصین دانشگاه 
و صنعت مواجه شد که منجر به دریافت 200 مقاله و حضور بالغ بر 700 
نفر در آن رویداد گردید. در کنفرانس مذکور همکاری ارزنده ای از سوی 
اوکراین،  ایتالیا،  آلمان،  بلژیک،  نظیر  کشورهائی  از  خارجی  متخصصین 

انگلستان و آمریکا صورت گرفت.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 22248826 تماس بگیرید.

محورهای سومین كنفرانس ملی مهندسی 
ارزش اعالم شد

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش ششم آذر ماه سال جاری با شعار 
خالقیت، نوآوری و توسعه ی ملی با همکاری گروه پژوهشی بهینه سازی 
مهندسی دانشگاه تهران توسط انجمن مهندسی ارزش ایران برگزار خواهد 

عبارتند  کنفرانس  این  تخصصی  محورهای  شد. 
ارزش،  مهندسی  تکنیکی  و  علمی  مبانی  توسعه  از 
مهندسی ارزش، نوآوری و خالقیت، مهندسی ارزش 
و مدیریت پروژه، مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت، 
مهندسی ارزش و مدیریت ریسک، کاربرد مهندسی 
ارزش در صنایع و توسعه آن، کاربرد مهندسی ارزش 

در حمل و نقل و توسعه آن، کاربرد مهندسی ارزش در مطالعات مقدماتی، 
طراحی، اجرا و بهره برداری پروژه های عمرانی، کاربرد مهندسی ارزش در 
بهبود روش های مدیریت سازمان های اقتصادی، اداری، خدماتی و مشابه 
آن، فرصت ها و چالش های به کارگیری تکنیک مهندسی ارزش در ایران، 
مهندسی ارزش و قوانین و مقررات، مهندسی ارزش و نگرش های مدیریت 

کالن و سایر مباحث مرتبط با مهندسی ارزش و کاربرد آن.
دبیر کنفرانس دکتر یعقوب قلی پور، رییس گروه پژوهشی بهینه سازی 
آن مهندس علی صافدل هستند.  اجرایی  دبیر  تهران و  دانشگاه  مهندسی 
عالقمندان جهت ارسال مقاله و کسب اطالعات تکمیلی می توانند از طریق 

تلفکس هاي 88090315- 61112178 و نیز پست الکترونیکی
 info@sive.org با دبیرخانه کنفرانس ارتباط برقرار کنند. 

آدرس وب سایت کنفرانس  www.sive.org/conf3 می باشد.

یا به اندازه آرزوهایت تالش کن و یا به اندازه 
تالش هایت آرزو!              )شکسپیر(

آن   طي  که  است  فرآیندي  کارآفریني 
فرصت هاي جدید ایجاد کاال ها و خدمات، کشف، 

استفاده  مورد  و  ارزیابي 
قرار مي گیرند و یا به زبان 
که  است  فرآیندی  ساده تر 
در طی آن یک ایده  خام که 
به نظر پول ساز می باشد، از 
ایده خارج شده  حالت یک 

و به تولید انبوه می رسد. 
بسیاری  تعریف های 
شده  بیان  کارآفرینی  برای 
آنها  به  آینده  در  که  است 
این  شد.  خواهد  اشاره 
می تواند  ابتدایی  ایده  
یک  راه اندازی  حد  در 
خانوادگی  کار  و  کسب 
و  قابلیت ها  از  استفاده  با 
اعضای  پول ساز  هنرهای 
خانواده و یا راه اندازی یک 
بستنی فروشی که بستنی ها را 
متفاوت  بسته بندی  یک  در 

و در یک فضای ایده آل و صد البته خاص به دست 
مشتری می رساند باشد. برای به دست آوردن پول از 
یک ایده  خالق الزم نیست که آپولو هوا کنیم! بلکه 
نیازهای  رفع  برای  راه حلی  آوردن  دست  به  تنها 
انسان به روشی نو و جدید کافی است و همچنین 
به  قادر  واقعا  که  کنیم  ثابت  بتوانیم  تا  است  الزم 
خاصی  ارزش  می توانیم  و  هستیم  نیاز  آن  رفع 
و  نیستند  قادر  دیگران  که  بیافرینیم  مشتری  برای 
یا با هزینه ی بیشتری این امکان را فراهم می کنند. 
کارآفرین فردي است داراي ایده و فکر جدید که 
از طریق ایجاد یک کسب و کار با بسیج منابع که 
توأم با مخاطره مالي، اجتماعي، آبرویي و حیثیتي 
مي باشد و محصول و خدمت جدید به بازار ارائه 
مي نماید. او از این جهت که محصولی جدید که 
تا به حال در بازار وجود نداشته را عرضه می کند 
چگونه  اینکه  می پذیرد.  را  مختلفی  ریسک های 
ریسک های خود را کاهش دهد ارتباط مستقیمی با 
مدیریت ریسک دارد. می بایست ریسک های کار را 
ابتدا شناسایی کرد و همچنین برای هریک راه حل 
منطقی و دست یافتنی پیش بینی کرد. بدین ترتیب 

می توان دید مناسب تر و ایمن تر به آینده داشت.
کارآفرینی در ایران امروزی کاری بسیار سخت 
و طاقت فرساست. از یک طرف پیداکردن راه حل 
برای مشکالت و کمبودهای بیشمار ایرانیان ساده 
است. و از طرف دیگر اگر بخواهیم این ایده ها را 
به عمل تبدیل کنیم باید دردسر زیادی را تحمل 
کنیم. به سازمان های کارآفرین و افراد خالق میدان 
داده نمی شود. بی ثباتی سیاسی و اجرایی در کشور 
شده  آینده  به  بی اعتمادی  وجودآمدن  به  باعث 

دست و پاگیر،  قوانین  دولتی،  انحصارهای  است. 
متضاد  بعضا  برنامه های  اقتصادی،  بی برنامه گی 
دولت ها، تحریم های سنگین اقتصادی، فساد مالی 
و اداری، بوروکراسی سهمگین دولتی، بی توجهی 
به  نهم  دولت  مسئولین 
غیره،  و  کشور  اقتصاد 
راه اندازی  برای  شرایط 
درست  کار  و  کسب  یک 
بسیار سخت  را  و حسابی 
باید  واقع  به  است.  کرده 
کرد  عبور  هفت خوان  از 
دستان  اگر رستم  شاید  که 
منفعت  و  خیر  از  بود  هم 
این کار می گذشت! به نظر 
رستم  مثل  کسی  اگر  شما 
در  باال  انگیزه   و  قدرت  با 
چه  بود  کارزار  میدان  این 
از  سری  این  در  می کرد؟ 
هفت خوان  این  به  مطالب 
و  می پردازیم  کارآفرینی 
اگر رستم،  راه حل هایی که 
یک مهندس صنایع بود از 
بر  را  می کرد  استفاده  آنها 
می شماریم! اگر شما تصمیم گرفته اید که در این 
شرایط کسب و کار خودتان را راه اندازی کنید، این 
مطالب می تواند به شما کمک کند تا راه خود را 
ساده تر پیدا کنید. حقیقت این است که بیشتر افراد 
مکانیک  رشته های  در  تاریخ  در  و خالق  مخترع 
کارهای  انجام  و  خالقیت  ولی  بوده اند  برق  و 
صنایع  مهندسان  ما  نیست.  آنها  مختص  خالق 
کردن  اختراع  کنیم.  اختراع  و  باشیم  خالق  باید 
آنقدر   TRIZ دیگر  امروزه  نیست.  سختی  کار 
پیشرفته شده است که شما در این زمینه کمبودی 
ابزارها  بتواند  باید  صنایع  مهندس  باشید.  نداشته 
ادغام  مهندسی  حقیقت  با  را  خود  تکنیک های  و 
افراد  اگر  کند.  خلق  شگفت آوری  نتایج  و  کند 
متوجه می شوید که  کنید  بررسی  را  تاریخ  خالق 
در  می کردند  سعی  و  بوده اند  کنجکاو  بسیار  آنها 
یک  )مانند  باشند.  داشته  اطالعاتی  زمینه ها  تمام 

مهندس صنایع(
در مطالب پیش خوان )منظور مقدمه  ورود به 
خوان اول!( مقدمه ای بر کارآفرینی ارائه می دهیم 
تا با نگرشی یکسان وارد میدان کارزار شویم. شش 

نوع کلی کسب و کار عبارتند از:
)Big Businesses( کسب و کارهاي بزرگ

کسب و کارهاي کوچک ومتوسط 
)Small and Medium Businesses(

کسب و کار اینترنتي یا مجازي
)Virtual Businesses(

)Home Businesses( کسب و کار خانگي
)Rural Businesses( کسب و کار روستائي

 )Family Businesses( کسب و کار خانوادگي

sars.tehrani@gmail.com کارآفرينی-1          علی سراجیان
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گام سي و سوم
اصول مدیریت جامع کيفيت )TQM( کدامند؟

و  مفروضات  تعدادي  بر روي  کیفیت  مدیریت جامع 
اصول استوار است که آن را از سایر رویکردهاي مدیریتي 

متمایز مي کند. این فرض ها و اصول عبارتند از: 
1- فرایندها و سيستم ها منشا بيشتر مشکالت مربوط 

به کيفيت مي باشد.
سازمان ها شامل سیستم ها و کارکنان مي باشند؛ عملکرد 
کارکنان تحت تاثیر تعامل همه اجزا و عناصر سیستم ها است. 
مواد، تجهیزات، نیروي انساني، سیاست ها، روش هاي کاري 
و باالتر از همه فرهنگ سازماني که تبلور ارزش ها است، 
محتاطانه  برآوردي  مي گذارد.  تاثیر  خدمت  ارائه  نحوه  بر 
درصد   10 و  سیستم ها  از  ناشي  را  مشکالت  درصد  نود 
درصد  نودوشش  )دمینگ  مي داند.  کارکنان  به  مربوط  را 
مشکالت را مربوط به سیستم ها و فقط چهار درصد آنها را 
ناشي از کارکنان مي دانست(.کسب دیدگاه سیستماتیک به 
ما کمک مي کند تا بتوانیم مشکالت مربوط به سیستم را از 

مشکالت مربوط به کارکنان افتراق دهیم. 
2- اگر عملکرد فرایندها و سيستم ها درست باشد، 

محصول یا خدمت بدون نقص خواهد بود.
کامل  درک  با  سازمان  یک  عملکرد  واقعي  ارتقاي 
عملکرد فرایندها و سیستم و اصالح دائمي آنها، بر مبناي 
سیستم ها  و  فرایندها  خود  توسط  شده  تولید  اطالعات 
امکان پذیر است. ممکن است سوال شود که صالحیت هاي 
حرفه اي کارکنان چه نقشي در ارتقاي کیفیت دارد؛ بدیهي 
است که صالحیت هاي حرفه اي کارکنان حائز اهمیت است 
اما ارزیابي عملکرد آنان باید جزئي از عملکرد فرایندها و 
سیستم ها باشد تا تاثیر مثبت داشته؛ بدون توجه به کارایي 
فرایندها و سیستم ها نمي توان عملکرد کارکنان را ارزیابي 
کرد. ریشه مشکالت در سیستم هاست؛ اگر سیستم ها درست 

عمل کنند عملکرد کارکنان بهبود خواهد یافت. 
3- ارتقاي کيفيت فرایندي است که پایان ندارد.

پایان  ولي  دارد  آغاز  که  است  کیفیت جریاني  ارتقاي 
ندارد. از یک طرف سازمان ها باید به نیازها و انتظارات در 
حال تغییر مشتري ها پاسخ گویند و از سوي دیگر اجراي 
فرایندها و سیستم ها در تعامل دائمي و پویا هستند؛ بنابراین 
و  فرایندها  ارتقاي  براي  را  فرصت هایي  مي توان  همواره 

سیستم ها پیدا کرد.  
4- مشتري تعيين کننده نهایي کيفيت است.

سازمان  یک  اقدامات  و  تالش ها  همه  محور  باید 
و  داخلي  مشتریان  انتظارات  و  نیازها  به  پاسخگویي 
و  )کارکنان  داخلي  مشتریان  اینصورت  در  باشد.  خارجي 
در  را  خود  استعدادهاي  و  خالقیت ها  و  عالیق  مدیران( 
مسیر ارتقاي عملکرد فرایندها و سیستم ها و یافتن راه هاي 

مي گیرند.  کار  به  موثرتر  و  بهتر 
از طرف دیگر گشوده شدن باب 
به  خارجي  مشتریان  با  گفتگو 
خدمات  کیفیت  مستمر  ارتقاي 
بدون  کاري  هر  مي شود.  منجر 
در نظر گرفتن نیازها و انتظارات 
مشتریان )داخلي و خارجي( اگر 
مدیران  نظر  از  است  چه ممکن 
کاري مفید و بدون نقص باشد، 
اما در واقع فاقد ارزش مي باشد.  
جامع  مدیریت  اجراي   -5

کيفيت به تعهد کامل سازماني نياز دارد.
بدون تعهد مدیران ارشد و همه مدیران اجرایي اتفاقي 
نخواهد افتاد یا اگر اتفاق افتاد، دوام پیدا نخواهد کرد. باید 
مدیران شخصا مسئولیت مدیریت جامع کیفیت را بر عهده 
گیرند. اولین چیزي که باید اتفاق افتد این است که رهبران 
و  درست  درک  کیفیت  جامع  مدیریت  از  سازمان،  فکري 
یکساني پیدا کنند، سپس باید محیطي به وجود آورند که 
تغییر و ارتقا در آن ممکن باشد بدین معني که هر کس هر 
روز در اندیشه ارتقا باشد. ارتقاي فرایندها و سیستم ها با 

یک  به  تبدیل  ارتقا  یعني  ادغام شود،  کارکنان  روزانه  کار 
ارزش شود و در زمره عادت ها قرار گیرد؛ فقط در چنین 
دست  خود  توانایي  کمال  به  کارکنان  که  است  شرایطي 
مي یابند و سازمان چنان توانایي و ظرفیتي پیدا مي کند که 
جلوتر از نیازها و انتظارات مشتري هاي خود حرکت کند. 
جامع  مدیریت  اجراي  موفقيت  کليد  کارکنان   -6

کيفيت مي باشند.
اگر چه کارکنان سهم بسیار اندکي در مشکالت مربوط 
به  کیفیت  ارتقاي  در  بسزایي  نقش  ولي  دارند  کیفیت  به 
عهده دارند. کارکنان سرمایه اصلي سازمان مي باشند؛ آنان 
تحقق  در  آنان  مشارکت  بنابراین  مي دهند  انجام  را  کارها 
مدیریت کیفیت امري حیاتي است. اگر نزدیک ترین افراد 
به فرایندها در تحلیل عملکرد و تصمیم گیري هاي مربوط 
ارتقاي مستمر کیفیت  باشند  آنها دخالت داشته  ارتقاي  به 
عملي خواهد شد. مشارکت کارکنان حاکي از وجود یک 
جو مناسب فرهنگي مي باشد که مي تواند همه کارکنان را 
در راستاي پاسخگویي به نیازها و انتظارات مشتریان بسیج 

نمایند.  
7- اجراي موفق مدیریت جامع کيفيت محتاج کار 

تيمي و همکاري است.
کار تیمي یکي از مشخصات کلیدي مشارکت است و 
بدون آن کسب تعهد و جلب مشارکت افراد دشوار خواهد 
بود. کار تیمي عالوه بر ترغیب مشارکت افراد، هماهنگي 
با  مي سازد.  ممکن  نیز  را  سازماني  واحدهاي  همکاري  و 
واحدهاي  مابین  سد  فرایندها  روي  ارتقا  تیم هاي  استقرار 
تولید یا ارائه خدمت از بین مي رود، 
و  مي شود  تسهیل  آنها  بین  ارتباط 
به  مي گیرند؛  انجام  سریع تر  کارها 
تدریج از ارتفاع هرم سلسله مراتبي 
قدرت  و  مي شود  کاسته  سازمان 
از راس هرم  اقدام  و  تصمیم گیري 

به قاعده آن منتقل مي شود.  
کيفيت  جامع  مدیریت   -8
عملکرد  سنجش  بر  متکي 

مي باشد.
به  کیفیت  ارتقاي  و  سنجش 
یکدیگر گره خورده اند و هر یک، یک روي سکه مي باشند؛ 
باید  ندارد.  معنا  سنجش  بدون  کیفیت  ارتقاي  بنابراین 
عملکرد فرایندها به صورت مستمر و بر اساس نشانگرهاي 
در  باید  سنجش  هر  شوند.  داده  ارتقا  و  سنجش  کلیدي 
راستاي ارتقاي عملکرد و پاسخگویي به نیازها و انتظارات 
سنجش هاي  چه  اگر   باشد.  خارجي  و  داخلي  مشتریان 
دروني و بیروني مکمل یکدیگر مي باشند اما سنجش هاي 
بیروني به دلیل انتقال برداشت ها و دیدگاه هاي مشتریان به 

درون سازمان حائز اهمیت بیشتري هستند.

9- پيشگيري از بروز نقص، کليد دستيابي به کيفيت 
است.

در سازمان هاي سنتي بیشترین وقت مدیران و کارکنان 
صرف حل مشکالتي مي شود که هر روز اینجا و آنجا به 
وجود مي آید و کمترین توجهي به ریشه مشکالت نمي شود. 
عبارت "مشکالت تمام شدني نیستند" یک عبارت رایج در 
مدیریت  آن  در  که  در سازماني  است.  مدیران سنتي  میان 
و  مشکالت  ریشه اي  حل  است  شده  پیاده  کیفیت  جامع 
پیشگیري از آنها در وظایف روزانه کارکنان ادغام مي شود. 
کارکنان با اصالح و ارتقاي فرایندها سرچشمه مشکالت را 
استاندارد  کار،  انجام  روش هاي  کردن  ساده  مي خشکانند. 
بروز  از  پیشگیري  به  فرایندها  کردن  کوتاه  و  آنها  کردن 

مشکالت کمک مي نماید. 
10- اجراي مدیریت جامع کيفيت محتاج برنامه ریزي 

است. 
برنامه ریزي استراتژیک بر مبناي کیفیت، از ضروریات 
در  کیفیت  جامع  مدیریت  کردن  پیاده  براي  انکارناپذیر 
آن  از  حاکي  بلندمدت  برنامه ریزي  مي باشد.  سازمان ها 
مدیریت  کامل  منابع  از  استفاده  براي  مدیریت  که  است 
قدم  اولین  دارد.  راسخ  عزم  و  قدم  ثبات  کیفیت  جامع 
براي برنامه ریزي تعیین فلسفه وجودي سازمان )براي چه 
رسالت  و  برسیم؟(  مي خواهیم  کجا  )به  دورنما  هستیم؟(، 
برنامه ریزي  مهم  وظیفه  مي باشد.  مي کنیم؟(  )چه  سازمان 

استراتژیک بر عهده مدیران ارشد سازمان مي باشد. 

گام سي و چهارم 
عناصر ساختاري مدیریت جامع کيفيت کدامند؟

اهم عناصر ساختاري عبارتند از: 
1- تعهد مدیریت ارشد:

مدیریت جامع  از تالش هاي  و حمایت  رهبري  براي 
سازمان  در  آن  کردن  نهادینه  و  فرهنگ سازي  کیفیت، 

ضروري است، 
2- ساختار حمایتي:

تعیین  براي  جداگانه  مدیریتي  ساختار  یک  ایجاد 
اولویت ها و پایش اجراي مدیریت جامع کیفیت ضروري 
به  کیفیت  ارتقاي  کمیته  یا  کیفیت  شوراي  معموال  است. 
عنوان یک ساختار حمایتي و تسهیل کننده با مشارکت تیم 

مدیریت ارشد ایجاد مي شود. 
3- تيم هاي ارتقا:

اگر فلسفه مدیریت جامع کیفیت به درستي درک شود 
باید در اجراي آن، تیم هاي فرابخشي با عضویت صاحبان 
فرایندها از واحدها و بخش هاي مختلف سازماني تشکیل 
شوند و سنجش، پایش، کنترل و ارتقاي عملکرد فرایندهاي 

اصلي و کلیدي را بر عهده گیرند.      ادامه در صفحه بعد

مدیریت نيز براي نشان دادن عالقه و 
حمایت خود باید مناسبترین روشها را 
براي تقدیر و تشویق از تيمهاي ارتقا 
انتخاب نماید؛ هر بار تقدیر یا تشویق 

مناسب، روح جدیدي در کالبد 
کارکنان مي دمد

تعریف شناسي 

مهند  سي صنایع
قسمت دهم
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فهرست مطالب استاندارد ایزو 1006
اصطالحات  الزامي،  مراجع  کاربرد،  دامنه  و  هدف 
پروژه ها،  در  کیفیت  مدیریت  سیستم هاي  وتعاریف، 
اندازه گیري،  کلیات،  منابع،  مدیریت  مدیریت،  مسوولیت 
تحلیل و بهبود، استاندارد ایزو10007، هدف و دامنه کاربرد، 
مدیریت  مسوولیت  وتعاریف،  اصطالحات  الزامي،  مراجع 

پیکره بندي، فراینده مدیریت پیکره بندي
***       

توضیح استاندارد ISO-10006 با عنوان »راهنمایي هایي 

براي مدیریت کیفیت در پروژه ها« اولین بار در سال 1997 
 2003 سال  در  استاندارد  این  دوم  ویرایش  گردید.  منتشر 
منتشر شده است که توسط دو تن از کارشناسان ذي صالح 
و عالقمند به فارسي ترجمه و با حمایت شوراي هماهنگي 
در  و  منتشر  مهندسي، صنفي و حرفه اي کشور  تشکل هاي 
مدیریت  اهالي  استقبال  گرفت.  قرار  عالقمندان  دسترس 
از  پروژه  مدیریت  فصلنامه  رسالت  و  طرف  یک  از  پروژه 
دستور  در  کتاب  این  دوم  چاپ  تا  شد  باعث  دیگر  طرف 
با   10007-ISO استاندارد  آنجائي که  از  و  گیرد  قرار  کار 
عنوان »راهنمایي هایي براي مدیریت پیکره بندي« یکي دیگر 
از استانداردهاي سازمان ISO مي باشد که در حوزة پروژه ها 
کاربرد دارد، ترجمه این استاندارد نیز به کتاب افزوده شد. 
استاندارد ایزو 10006 یکي از مفیدترین و معتبرترین مراجع 
که  پروژه ها مي باشد  کیفیت در  جهاني در مبحث مدیریت 
آشنایي تمامي کارشناسان و دستاندرکاران پروژه ها با مفاهیم 
و  فرآیندي  رویکردي  با  استاندارد  این  است.  ضروري  آن 
سیستمي، چهارچوب ساختاریافته اي براي مدیریت و کنترل 
از  اطمینان  آن  که هدف  مي نماید  ارائه  پروژه ها  در  کیفیت 

درک و برآورده شدن اهداف تعیین شده در پروژه براي تمامي 
طرف هاي ذي نفع است. این استاندارد با دیدگاهي استراتژیک، 
در  ذي نفع  طرف هاي  بین  متقابل  بخش  سود  رابطه  لزوم 
بر  ایجاد ارزش را  افزایش توانمندي ها در  به منظور  پروژه 
مبناي تعادل منطقي در توزیع ریسک هاي پروژه مورد بحث 
قرارداده و با در نظر گرفتن خط مشي کیفیت سازمان مالک 
پروژه، راهنمایي هاي الزم براي استقرار مدیریت کیفیت در 
 10007-ISO فرایندهاي پروژه را ارائه مي نماید. استاندارد
دارد  قصد  محصول  پیکره بندي  مدیریت  سیستم  تشریح  با 
کند.  کیفیت محصوالتشان کمک  ارتقاء  در  به سازمان ها  تا 
این استاندارد هم در حوزة پروژه و هم در حوزه عملیات 
نظام  ارتقاء  و  استقرار  ضرورت  به  توجه  با  دارد.  کاربرد 
سند  اهداف  به  دستیابي  و  پروژه ها  در  کیفیت  مدیریت 
چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه هاي توسعه اقتصادي 
اجتماعي، فصلنامة مدیریت پروژه ترجمه این دو استاندارد 
را منتشر کرده است و بر این باور است که توجه به مفاهیم و 
رویکردهاي این استانداردها، در تدوین نظام فني و اجرایي 

کشور امري ضروري است.

در  نوآوری  راهبردهای  و  دستیابی  همایش  چهارمین 
فرهنگی  انقالب  عالی  شورای  عضو  حضور  با  دانشگاه ها 
کشور و روسای دانشگاه هاي آزاد اسالمی منطقه هفت در 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد بردسیر برگزار شد. 
این همایش به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون خالقیت 
استعدادهای  به  به جهت دستیابی  نوآوری در دانشگاه ها  و 
از  معنوی  و  مادی  حمایت هاي  و  منطقه  نخبه  و  درخشان 
آنها و ارتباط بیشتر بین صنعت و دانشگاه، همچنین تبیین و 
تشریح راه هاي دستیابی به راهبردهای نوآوری و شکوفایی، 
با  دانشگاه ها  در  شکوفایی  و  نوآوری  همایش  چهارمین 
حضور دکتر علی شریعتمداری عضو شورای عالی انقالب 
هفت  منطقه  رییس  احدی  حسن  دکتر  کشور،  فرهنگی 
دانشگاه آزاد اسالمی، دکتر آل طه دبیر منطقه هفت دانشگاه 

آزاد  دانشگاه هاي  روسای  از  تن   30 از  بیش  اسالمی،  آزاد 
اسالمی شکل گرفت.

در ابتدای مراسم، دکتر حسن احدی رییس منطقه هفت 
دانشگاه آزاد اسالمی با توجه به کمبودهای موجود در منطقه، 
با دارا بودن دو هزار عضو هیات علمی و 84 هزار دانشجو 
تصمیم به طراحی و اجرای پروژه هایی در زمینه نوآوری در 
عرصه هاي فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی با رویکرد بومی و 

جوان گرایی در منطقه گرفته است.
نوآوری  و  خالقیت  اینکه  بیان  ضمن  ادامه  در  وی 
با  اسالمی  آزاد  دانشگاه  افزود:  شود،  آغاز  مدارس  از  باید 

به  دانشگاه ها  سایر  و  اساتید  بسیج  کمک 
این موضوع همت گمارده و تاکنون چهار 
همایش به منظور تحقق این پروژه برگزار 

شده است. استاد نمونه کشور در ادامه ضمن بیان این نکته 
شده،  مشخص  پروژه  این  شدن  اجرایی  جهت  فاز   9 که 
اظهار داشت: تاکنون چهار جلسه پیرامون موضوع خالقیت 
آتی  ماه  پنج  طی  که  امیدواریم  و  شده  برگزار  نوآوری  و 

بتوانیم به نتیجه مطلوب برسیم.
با  که  است  امید  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  احدی 
دانشگاهی طی  همکاری و حمایت هاي روسای واحدهای 
10 سال آینده با پرورش حداقل هزاران نفر نوآور و خالق 
بتوانیم عقب ماندگی هایی را که از قبل از انقالب گریبانگیر 

این کشور شده است، جبران کنیم. 

معرفي کتاب
استانداردهاي ایزو 10006 و ایزو 10007

دردانشگاهآزاداسالمیواحدبردسيربرگزارشد:
چهارمین همایش دستیابی و راهبردهای نوآوری در دانشگاه ها

عنوان فارسي:  
استانداردهاي ایزو 10006 و 
ایزو 10007 
زیرعنوان فارسي:  
سیستم هاي مدیریت کیفیت، 
راهنمایي هایي براي مدیریت 
کیفیت در پروژه ها و 
پیکره بندي 
مترجم: رضا ضیایي، 
محمد هوشیار 
سال انتشار: 1387 
ناشر: 
فصلنامه مدیریت پروژه 
تعداد صفحه: 135 

از زير کار فرار کردن

ادامه از صفحه قبل
4- روش و ابزار ارتقا:

علمي  روش  یک  فرایندها  ارتقاي  براي  باید 
باشد  داشته  وجود  کاربردي  و  ساده  ابزار  با  توام 
و همه مدیران و کارکنان نیز در رابطه با استفاده از 
روش و ابزار موردنظر آموزش بینند؛ وجود روش و 
ابزار استاندارد و استفاده از آنها زبان مشترک ایجاد 

مي نماید. 
5- روش ها و ابزار آماري:

استفاده از روش ها و ابزار آماري از جمله کنترل 
آماري فرایند، براي سنجش، پایش، کنترل و ارتقاي 
دیگر  عبارت  به  است؛  ضروري  فرایندها  عملکرد 
ارتقاي عملکرد فرایندها باید مبتني بر حقایق باشد. 

6- مهارت هاي انساني:
رویکرد  یک  کیفیت  جامع  مدیریت  چون 
باید  بنابراین  است  کارکنان  بر  مبتني  مدیریتي 
مهارت هاي الزم براي برقراري ارتباط، انگیزش حل 
تضادها و مواردي از این دست وجود داشته باشد. 
به  مشتري ها  صداي  انتقال  براي  روشي   -7

داخل سازمان:
به  مشتریان  انتظارات  و  نیازها  که  آن  براي 
 Qualityویژگي هاي کیفي خدمت تشکیل شود از

Function Deployment استفاده مي شود. 
گاهي الزم است براي پاسخگویي به نیازها و 

انتظارات مشتریان، فرایندها از نو پایه ریزي شوند.
این اقدام را مهندسي مجدد فرایند مي نامند. 

9- نظام ارتباطي موثر و کارآمد:
براي اجراي مدیریت جامع کیفیت وجود یک 
نظام ارتباطي موثر و کارآمد ضروري است. نظام 
ارتباطي باید حول محور پاسخگویي به نیازها و 
انتظارات مشتریان )داخلي و خارجي( شکل گیرد. 
تار و پود همه تالش هاي ارتقاي کیفیت و رشته 
نظام  مدیران  و  کارکنان  دل هاي  و  مغزها  اتصال 
ارتباطي است؛ به همین دلیل در سازمان هایي که 
کارآمدي  به  پیاده مي شود  کیفیت  مدیریت جامع 

نظام ارتباطي اهمیت فوق العاده اي داده مي شود. 
10- نظام تقدیر و تشویق:

تقدیر و تشویق موثر و حساس  نظام  وجود 
اجراي  براي  نیاز  مورد  ساختارهاي  از  یکي  نیز 
مدیریت جامع کیفیت مي باشد. اگرچه خود فلسفه 
فرایندگرا ماهیتا انگیزش دروني کارکنان را تقویت 
مي نماید، اما مدیریت نیز براي نشان دادن عالقه 
براي  را  مناسبترین روش ها  باید  و حمایت خود 
نماید. انتخاب  ارتقا  تیم هاي  از  تشویق  و  تقدیر 
هر بار تقدیر یا تشویق مناسب، روح جدیدي در 

کالبد کارکنان مي دمد.
در گام آتي از مراحل اجرایي مدیریت جامع 

کیفیت خواهیم گفت.
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تقویم د  وره هاي عمومي فصل پاییز انجمن مهند  سي صنایع ایران

تخفيفات: 
د  رصد  ،  د  انشجویي10  د  رصد  ،   15 انجمن  اعضاي 

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 بيشتر:
 -  88363116 انجمن:  آموزش  واحد    با  تماس 

88575318 - 66568065 یا 66569429-30 
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 

هزينه ثبت نام مد  ت د  ورهنام د  وره آموزشي
هد  ف د  ورهآذرآبانمهر)ريال(

19و24980،00025ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي1
آشناييمقدماتيبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه30آبانو1و7آذرو26

9و10و-24980،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-پيشرفته2
17

8و14و
آشناييپيشرفتهبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه15

21و22--24980،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي3
و29

سازمان پروژههاي در آن كاربرد و P3e-Enterpriseافزار نرم با آشنايي
بصورتيکپارچه

4MSPوكاربردآندرمديريتپروژه23و24آبانو1آذر-24980،000ساعتنرمافزارMSPآشناييبانرمافزار

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

مفدماتي
-351،500،000ساعت

16و17
و23و

24
7و8و
14و15

آشناييبانحوهارزيابيماليواقتصاديپروژههابراساسمتدولوژيسازمان
)UNIDO(مللمتحد

و-16و1-16780،000ساعتبرنامهريزیوكنترلپروژه6 مسئله تعريف براي منتخب ابزارهاي كاربرد و TRIZمفاهيم با آشنايي
توليدراهحل

7PMBOKدر13تا2215تا2424تا241،280،00026ساعتمديريتپروژهبراساساستاندارد آن وكاربرد PMBOK استاندارد اساس بر پروژه مديريت با آشنايي
پروژهها

افزار6و7--16780،000ساعتمديريتريسک8 نرم با همراه كاربردي بصورت ريسک مديريت متدولوژي با آشنايي
مرتبط

9
OPM3
)Organizational Project 
Management Maturity Model(

آشناييبامدلبلوغسازمانيمديريتپروژهوگامهايآن307-8400،000ساعت

10)VE(آشناييباتاريخچهومفاهيمپايهاي،تشريحمراحلاجرايي،معرفيروشهاي4و2911و30-16780،000ساعتمهندسيارزش
مورداستفادهدرتحليلوارتقايارزش

آشناييكليوكاربرديبامتدولوژيششسيگماونحوهاستفادهازآندر28و929و10-16780،000ساعتآشناييباششسيگما11
سازمانباهدفصرفهجوييماليوافزايشراندمان

12EFQMاصول4و5-24و16780،00025ساعتتشريحمعيارهايمدلسرآمدي،EFQMآشناييباتاريخچهوتشريحمعيارهايمدلتعاليسازماني
هشتگانهتعاليسازمانيوجوايزكيفيتدرايران

13EFQMبهعنوانيکي6و207و21-16780،000ساعتتربيتارزيابRADARتربيتارزياببرايارزيابيسازمانبراساسمنطق
ازاعضاءتيمارزيابي

14EFQMآشناييباروشهاواصولخودارزيابيسازمانبراساسپرسشنامه،كارگاهي-27و28-16780،000ساعتخودارزيابيبراساسمدلتعالي
وپروفرماوروشهايتلفيقي

آشناييبامديريتاستراتژيکوجايگاهآندرسازمانومعرفيمراحلاصلي13و1514و16-16780،000ساعتمديريتوبرنامهريزياستراتژيک15
مديريتاستراتژيک

16)BSC(همگن-29و30-16780،000ساعتكارتامتيازدهيمتوازن سيستم يک ايجاد بمنظور متوازن امتياز كارت بکارگيري نحوه
اندازهگيريعملکردسازمان

ايزو17 مستندسازي و الزامات تشريح مباني،
24و25-18و16780،00019ساعت9001:2000

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

مديريتكيفيت

18TS/مباني،تشريحالزاماتومستندسازيايزو
24تا26--24940،000ساعت16949:2002

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

فني

بر19 كيفيت مديريت سيستم داخلي مميزي
29و30آبانو-24940،000ساعتاساسايزو19011

1آذر-
آشناييباتکنيکهايمميزيداخليدرسيستممديريتكيفيتونحوهانجام

مميزيدرسازمان

آشناييباتاريخچهونحوهشکلگيريتوليدنابدرژاپنودنياو14و15--16780،000ساعتآشناييباتوليدنابوسيستمتوليدتويوتا20
تشريحاصولاجراييتوليدنابدرشركتتويوتا



داده کاوی  کنفرانس  دومین 
از   87 ماه  آبان   22 و   21 ایران 
امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  سوی 
داده پردازان  پژوهشی  موسسه  و 
گیتا و با همکاری چند دانشگاه 

معتبر کشور برگزار می شود. 
دکتر  کنفرانس  این  دبیر 

دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  شهرابی،  جمال 
اطالعات  کسب  برای  است.  کبیر  امیر  صنعتی 
تکمیلی با شماره هاي 22469449 و 22497336  

تماس بگیرید.
*    *    *

دانش داده کاوی یکی از 10 دانش در حال 
انقالب  با  را  آینده  دهه  که  است  توسعه ای 
رو  بدین  و  مواجه خواهد ساخت  تکنولوژیک 
فوق العاده  گسترش  دنیا  در  اخیر  سال های  در 
توسعه  دنیای  در  امروزه  است.  داشته  سریعی 
دانش  از  بهره  بدون  موضوعی  و  مکان  یافته 
این  که  به گونه ای  نمی شود  یافت  داده کاوی 
دانش در تمامی شئون این کشور ها و در تمامی 

حوزه ها نقش دارد.
در طول دهه گذشته حجم زیادی از داده ها 
و  شده اند  ذخیره  و  انباشته  داده ها  پایگاه  در 
انباشتگی این است که سازمان ها در  نتیجه این 
ضعیف  بسیار  دانش  کسب  در  ولی  غنی  داده 
دسترس  در  داده هاي  میزان  امروزه  می باشند. 

و  می شود  برابر  دو  سال  پنج  هر 
سازمانی توانا است که قادر باشد 
حداقل هفت درصد از اطالعاتش 
را مدیریت نماید. تحقیقات انجام 
یافته نشان از آن دارد که سازمان ها 
از  درصد  یک  از  کمتر  امروزه 
داده هایشان را برای تحلیل استفاده 
سازمان ها  امروزه  دیگر  عبارت  به  می نمایند. 
گرسنه  حالی که  در  شده اند  غرق  اطالعات  در 
دانش هستند چرا که سازمان ها داده هاي زیادی 
با  هنوز  درحالی که  دارند  خود  تصرف  در  را 
فقدان دانش پنهان درون داده ها مواجه هستند. 
امروزه با توجه به تنوع زیاد مخاطبین، مشتریان، 
بازارها، تنوع و پیچیدگی خدمات و محیط های 
کسب وکار، دسترسی به اطالعات مناسب برای 
تصمیم گیری صحیح ضروری می باشد. از این رو 
استفاده از راهکار هاي مناسب برای طبقه بندی و 
برای  داده ها  از  انبوهی  میان  از  اطالعات  تولید 
سازمان ها امری ضروری و حیاتی است. دانش 
داده کاوی سازمان ها را قادر می سازد تا از سرمایه 
برای  ابزار  این  نمایند.  بهره برداری  داده هایشان 
می گردد.  استفاده  تصمیم گیری  فرایند  پشتیبان 
داده کاوی با پردازش جامع داده و انجام فرایند 
تصمیم سازی از طریق استخراج دانش با ارزش 
سازمان  مدیران  برای  را  تصمیم گیری  داده،  از 

تسهیل می نماید.
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بررسی چگونگی مدیریت داده هاي انباشته در دومین 
كنفرانس داده كای ایران

ایران  تکنولوژی  مدیریت  کنفرانس  سومین 
22 تا 24 مهر ماه سال جاری برگزار می شود.

محورهای این کنفرانس عبارتند از: مدیریت 
مدیریت  اقتصادی،  بنگاه های  و  تکنولوژی 
تکنولوژی و سیاست گذاری، مدیریت تکنولوژی، 
تحقیق و توسعه و نوآوری، مدیریت تکنولوژی 
و  سرمایه گذاری  تکنولوژی،  مدیریت  آینده،  و 

اقتصاد و مدیریت تکنولوژی، قوانین و ایران.
رییس  طباطبائیان،  حبیب ا...  سید  دکتر 
دبیر  حسینی،  جواد  سید  مهندس  کنفرانس، 
کمیته  دبیر  ناصراخوان،  امیر  دکتر  و  کنفرانس 

علمی این کنفرانس هستند.
و  صنعتي  شرکت هاي  معاونان  و  مدیران 

برتر،  تکنولوژی  شرکت های  به  ویژه  خدماتی، 
تحقیقاتی،  مؤسسات  پژوهشگران  و  مدیران 
تکنولوژی،  سیاست گذاران  و  سیاست سازان 
مدیران تحقیق و توسعه، کادر علمی پژوهشگاه ها، 
مهندسان در عرصه های طراحی، تولید، ساخت 
مدیران  فروش،  و  بازاریابی  کیفیت،  تولید،  و 
اقتصاد،  بازاریابی،  مالی،  حوزه های  در  درگیر 
قانون  گذاری علم و فناوری و سیاست عمومی و 
مدیران پروژه و عملیات، مخاطبان این گردهمایی 

علمی را تشکیل می دهند.
شماره  با  تکمیلی  اطالعات  کسب  جهت 
حاصل  تماس   88615890 و   88615889

فرمایید.

برگزاری سومین كنفرانس مدیریت تکنولوژی ایران

برگزاری پنجمین 
كنفرانس بین المللی 

نگهداری و تعمیرات در 
آبان ماه

پنجمین کنفرانس بین المللی نگهداری و 
تعمیرات، هفتم و هشتم آبان ماه سال جاری 
برگزار  تهران  رازی  همایش هاي  مرکز  در 

می شود.
در این میان عدم وجود جایگاه مناسب 
نگهداري و تعمیرات در بنگاه هاي اقتصادي، 
بر  علم  این  که  فوق العاده اي  تاثیر  علي رغم 
کاهش  و  سازمان  فرآیندهاي  روان سازي 
سازمان ها،  عملیاتي  مختلف  هزینه هاي 
موسسات و نهادهاي مختلف کشور دارند و 
نیز نیاز به بازنگري جدي و مهندسي دوباره 
فرآیندهاي مختلف نگهداري و تعمیرات به 
مدیریت  در  آنها  بهینه سازي  ضرورت  ویژه 
سرمایه هاي ملي در کشور از مهمترین دالیل 

برگزاری این رویداد علمی است.
برنامه  نوع   11 حدود  گرفتن  نظر  در 
مختلف در زمان برگزاري کنفرانس موجب 
براي  متعددي  گزینه هاي  مخاطبان،  تا  شده 
انتخاب در برابر خود داشته و بتوانند در هر 
لحظه مطابق با سلیقه و نیاز خود از کنفرانس 
بهره مند شوند. برخي از مهم ترین برنامه هاي 
برگزیده  مقاالت  ارایه  از:  عبارتند  کنفرانس 
کمیته علمي به صورت شفاهي و پوستري، 
پژوهشي- تخصصي  پانل هاي  برگزاري 
تعمیرات  و  نگهداري  حوزه  در  کاربردي 
و  تجربه ها  ارایه  کشور،  مختلف  صنایع  در 
دستاوردهاي علمي و تحقیقاتي سازمان هاي 
موفق، برگزاري کارگاه و سمینارهاي آموزشي 
برگزاري  کنفرانس،  طي  در  و  قبل  جنبي 
نمایشگاه کتاب و نرم افزار در خصوص نت، 
دستاوردهاي  تخصصي  نمایشگاه   برگزاري 
سازمان ها  و  شرکت ها  پژوهشي-کاربردي 
انجمن  براي  عضوگیري  نت،  خصوص  در 
نگهداري و تعمیرات، توسعه و به روزآوري 
اینترنت،  کنفرانس روي شبکه  دائمي  پایگاه 
ارایه فراخوان ششمین کنفرانس نگهداري و 
تعمیرات و تقدیر از مقاله هاي برتر )دانشگاه 

و صنعت(.
با  تکمیلی  اطالعات  کسب  جهت 
شماره هاي 88369741 و 88092884 تماس 

حاصل فرمایید.  

سمینار  هفتمین  و  ششمین 
در  کشور  علمی  شبکه  آموزشي 
روزهاي هفتم و هشتم آبان ماه 1387 
ماه  بهمن  ام  سي  و  بیست و نهم  و 
1387 به میزباني دانشکده مهندسي 

برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتي برگزار 
راهکارهاي  ششم  سمینار  در  شد.  خواهد 
 ISO27002 اساس  بر   ISMS اجرایي 
تدریس خواهد شد و شرکت کنندگان با نحوه 
تدوین سند سیستم مدیریت امنیت اطالعات 
آشنا  ایزو 27002  استاندارد جهاني  با  مطابق 

می شوند. 
تجارت  اصول  نیز  هفتم  سمینار  در 
فروشگاه  راه اندازي  نحوه  و  الکترونیک 
کلیه  به  و  مي گردد  تدریس  الکترونیک 
نسخه  یک  سمینار  این  در  شرکت کنندگان 
صورت  به   OSShop الکترونیک  فروشگاه 

رایگان اهدا خواهد شد. 
سمینارها  این  برگزاری  مکان 
بهشتي  شهید  دانشگاه  مولوي  تاالر 
کورنگي  حیدرعلي  آن  مدرس  و 
به  مي توانند  عالقه مندان  است. 
www. پورتال اطالع رساني سمینار به آدرس
لینک  طریق  از  و  مراجعـه   itseminar.ir
نام  ثبت  ششم"  سمینار  در  اینترنتي  "ثبت نام 
نمـوده و یا پس از دانلــود " فرم هاي ثبت 
فرم  تکمیل  خصوص  در  فکس"،  قابل  نام 
ثبت نام یک نفره یا گروهي اقدام و فرم هاي 
 021   88937117 شماره  به  را  شده  تکمیل 

فکس کنند.

محورهاي آموزش  ایزو 27002:  
امنیت،  مشي  خط  اجرایي  راهکارهاي 
اطالعات،  امنیت  ساختار  اجرایي  راهکارهاي 

دارایي ها،  مدیریت  اجرایي  راهکارهاي 
انساني،  منابع  امنیت  اجرایي  راهکارهاي 
راهکارهاي اجرایي امنیت فیزیکي و پیراموني، 
ارتباطات  مدیریت  اجرایي  راهکارهاي 
کنترل  اجرایي  راهکارهاي  عملیات ها،  و 
دسترسي، راهکارهاي اجرایي اکتساب، توسعه 
و نگهداري سیستم هاي اطالعاتي، راهکارهاي 
اطالعاتي،  امنیت  حادثه  مدیریت  اجرایي 
کاري،  تداوم  مدیریت  اجرایي  راهکارهاي 

راهکارهاي اجرایي انطباق هاي قانوني.

محورهاي آموزش تجارت الکترونيک:
الکترونیک،  اقتصاد  و  تجارت  تعاریف 
تاریخچه و نمونه هاي موفق در جهان و ایران، 
 E-(الکترونیک تجارت  سیستم  یک  اجزاي 
مدیریت  و  Commerce(، نحوه راه اندازي 

)E-Shop( یک فروشگاه الکترونیک

ششمین و هفتمین سمینار آموزشي شبکه علمی كشور برگزار می شود


