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اینترنت اشیاء ،فناوری دیجیتال و استراتژی

معمـوال" شـبکه اینترنـت بـه عنـوان بسـتری بـرای پیونـد انسـان ها با
یکدیگـر شـناخته شـده اسـت .عمومـا" تحلیـل هـا و نقـد و بررسـی
هـای روزمـره ،قابلیـت هـای شـبکه هـای مجـازی ،نـرم افزارهـای
کاربـردی و ماننـد آنهـا نیـز بـا ایـن رویکـرد بـوده اسـت .امـا بیـش
از یـک دهـه اسـت کـه مفاهیـم جدیـدی مطـرح شـده و در قالـب
محصـوالت هوشـمندی بـه بـازار راه پیدا کرده که بر اسـاس آن هر
شـیء فیزیکـی قـادر خواهـد بـود با اتصـال بـه اینترنت یـا به کمک
سـایر ابزارهـای ارتباطـی ،بـا سـایر اشـیا تعامـل داشـته باشـد .آنچـه
گفتـه شـد زیربنـای پدیـده ای اسـت کـه مبتنـی بـر یـک فنـاوری
متحـول کننـده ،تاثیـرات بنیادیـن بـر شـیوه زندگـی و همچنیـن
فضـای کسـب و کار خواهـد گذاشـت .تاثیرگذاری بـر فرایندهای
عملیاتـی ،پایشـی ،تعاملات کاری و سـایر جنبـه هـای مدیریتـی
موسسـات و مهمتـر از همـه ایجـاد قابلیـت هـای تـازه بـرای انجـام
کارهایـی کـه تـا پیـش از ایـن ممکـن نبـود از جملـه مـوارد قابـل
طـرح در ایـن زمینـه اسـت.
"اینترنــت اشــیاء" یــا "اینترنــت چیزهــا" ( ،)Internet of Thingsبــه
ایــن معنــا اســت کــه بســیاری از وســایل روزمــره مــورد اســتفاده در
محــل کار و زندگــی ،بــا اتصــال بــه اینترنــت ،وظایــف و اطالعــات
خــود را بــا هــم و یــا بــا انســان هــا بــه اشــتراک بگذارنــد .در ابتــدا
ممکــن اســت بــه ایــن مســاله صرفــا" به عنــوان یــک فنــاوری نوین و
جــذاب تســهیل گــر مبتنــی بــر فــاوا نــگاه شــود ،ولــی واقعیــت فراتر
از آن اســت .فنــاوری اینترنــت اشــیا ایــن امــکان را فراهــم میکنــد
تــا تمامــی اشــیا و دســتگاههای اطــراف مــا بــه اینترنــت متصــل شــده
و از طریــق برنامــه مخصــوص در رایانــه هــا و تلفنهــای هوشــمند
کنتــرل و مدیریــت شــوند .کارشناســان پیشبینــی میکننــد کــه
تــا ســال  2020حــدود  50میلیــارد وســیلهی مختلــف ،بــه اینترنــت
متصــل شــوند .لــوازم خانگــی ،پوشــیدنیها ،خــودرو و بســیاری
از دســتگاههای دیگــر از ایــن قابلیــت برخــوردار هســتند و بــه
زودی ایــن تکنولــوژی ،اغلــب اشــیایی را کــه در دنیــای مــا وجــود
دارد در بــر خواهــد گرفــت .پیشبینــی میشــود کــه بــا توســعهی
فنــاوری اینترنــت اشــیا ،صنایــع و مشــاغل از جملــه کشــاورزی و
کارخانههــا نیــز متحــول شــوند .حســگرها و ابــزار هــای...
ادامه صفحه 2

همایش یلدای کارآفرینان استارتآپی

دورهمــی و همایــش یلــدای اســتارتاپی بــا حضــور
کارآفرینــان حــوزه اســتارتاپي در آخریــن روز پاییــز
1395دربلنــد تریــن شــب ســال  ،شــب یلــدا در
آمفــی تئاتــر تــاالر قلــم کتابخانــه ملــی تهــران
بــا اســتقبال گســترده اهالــی مشــتاق برگــزار
شــد.همایش یلــدای کارآفرینــان اســتارتاپی در ســه...
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انجم ــن مهندس ــی صنای ــع ای ــران ،ضایع ــه
درگذشـــت مجاهـــد خســـتگی ناپذیـــر،
آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی را بـــه
محضـــر مقـــام معظـــم رهبـــری ٬خانـــواده
گرام ــی آن مرح ــوم و تمام ــی مل ــت ای ــران
تســـلیت عـــرض مـــی کنـــد.
س ــام خداون ــد و اولی ــا اهلل ٬نث ــار روح بلن ــد
و تابن ــاک او ب ــاد.

بازنگری برنامه تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع
رئیــس کمیتــه تخصصــی مهندســی
صنایــع شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش
عالــی گفــت :بازنگــری برنامــه
تحصیــات تکمیلــی ایــن رشــته پایــان
یافــت و دانشــگاه هــا مــی تواننــد از
برنامــه درســی جدیــد اســتفاده کننــد.
دکتـر محمـد مهـدی سـپهری در گفتگو
بـا خبرنـگار مهـر گفـت :رونـد بازنگری
برنامـه تحصیالت تکمیلی رشـته
مهندسـی صنایـع در تابسـتان امسـال بـه
اتمـام رسـید و در سـایت وزارت علـوم
بارگـذاری شـده اسـت.
وی افــزود :تمامــی جزئیــات برنامــه
درســی مهندســی صنایــع در مقاطــع
تحصیــات تکمیلــی در قالــب کتابچــه
ای تدویــن شــده اســت.
رئیـس کمیتـه مهندسـی صنایـع
شـورای برنامـه ریزی آمـوزش عالی
خاطرنشـان کـرد :دانشـگاه هـا مـی
تواننـد برنامه بازنگری شـده مهندسـی
صنایـع در مقاطـع تحصیلات تکمیلی را
از مهرمـاه سـال جـاری اجـرا کننـد.
wاصــاح عناویــن گرایــش هــای
مهندســی صنایــع
ســپهری بــا بیــان اینکــه در مقطــع
کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی
صنایــع  ۹گرایــش وجــود دارد ،گفــت:
برخــی از عناویــن گرایــش هــا مفهــوم
روشــن و صحیحــی نداشــت کــه در
بازنگــری انجــام شــده ایــن عناویــن
اصــاح و بازنگــری شــد.
وی عنـوان کـرد :درحـال حاضـر مقطـع

کارشناسـی ارشـد رشته مهندسـی صنایع
دارای  ۹گرایـش بهینـه سـازی سیسـتم
هـا ،سیسـتم هـای سلامت ،لجسـتیک
و زنجیـره تامیـن ،سیسـتم هـای کالن،
سیسـتم هـای مالـی ،مدیریـت مهندسـی،
کیفیـت و بهـره وری ،مدیریـت پـروژه و
سیسـتم هـای اطالعاتـی اسـت.
رئیـــس کمیتـــه مهندســـی صنایـــع
ش ــورای برنام ــه ری ــزی آم ــوزش عال ــی
خاطرنشـــان کـــرد :در ایـــن بازنگـــری
نـــام گرایـــش سیســـتم هـــای اقتصـــادی
و اجتماعـــی بـــه سیســـتم هـــای کالن
تغییـــر یافـــت.
ســپهری تاکیــد کــرد :همچنیــن گرایــش
مهندســی مالــی بــه سیســتم هــای مالــی
تغییــر کــرده و گرایــش مدیریــت
مهندســی جایگزیــن گرایــش مدیریــت
سیســتم و بهــره وری شــده اســت.
وی عنـــوان کـــرد :گرایـــش هـــای

نرم افزار Enterprise Dynamics

نــرم افــزار  Enterprise Dynamicsتخصصــی
در خصــوص شــبیه ســازی لجســتیک و تجزیــه
تحلیــل مقــداری مــی باشــد .ایــن نــرم افــزار در
زمینــه فــرودگاه هــا ،واحــد هــای تولیــد و صنعتی،
راه آهــن و زیرســاخت هــای ریلــی ،شــرکت هــای
توزیــع کننــده ،ســاختمان و شــرکت هــای...
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«کیفیـــت و بهـــره وری» و «سیســـتم
هـــای اطالعاتـــی» از گرایـــش هـــای
جدی ــدی اس ــت ک ــه در ای ــن بازنگ ــری
بـــه ایـــن برنامـــه درســـی اضافـــه شـــده
انـــد.
wجزئیــات بازنگــری مقطــع دکتــری
مهندســی صنایــع
رئیـــس کمیتـــه مهندســـی صنایـــع
شـــورای برنامـــه ریـــزی آمـــوزش
عالـــی درخصـــوص جزئیـــات
بازنگـــری مقطـــع دکتـــری ایـــن
رشـــته گفـــت :از ســـال  ۷۷تاکنـــون
برنامـــه درســـی ایـــن رشـــته در
مقطـــع دکتـــری تغییـــر نکـــرده بـــود.
ســـپهری اظهـــار داشـــت :در دفترچـــه
ه ــای گذش ــته پذی ــرش دانش ــجو ب ــرای
دوره دکت ــری رش ــته مهندس ــی صنای ــع
 ۳گرایــش اعــام شــده بــود و دانشــگاه
هـــا مـــی توانســـتند گرایـــش هـــای...
ادامه در صفحه 2

تأثیر لنگر گیری ذهنی در تصمیم گیری 8

اخیــرا یــک شــرکت اینترنتــی جدیــد ،در بــورس
عرضــه شــده و ســهام آن مــورد خریــد و فــروش
قــرار مــی گیــرد .در هنــگام شــروع ،هــر ســهم
 20دالر خریــد و فــروش شــد .نزدیــک تریــن
رقیــب شــرکت ،یــک ســال قبــل به بــازار ســهام
وارد شــد و قیمــت هــر ســهم آن نیــز  20دالر...

خبرنامه مهندسی صنایع
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سرمقاله ،ادامه از صفحه 1

اخبار

نصــب شــده در مــزارع بــه کشــاورزان کمــک میکنــد
تــا دادههایــی را از محصــوالت و احشــام خــود
جمــعآوری کننــد و از وضعیــت آنهــا مطلــع شــوند.
اتصــال تجهیــزات درمانــی در بخــش بهداشــت و درمان
بــه اینترنــت میتوانــد کارایــی آنهــا را بیشــتر کنــد تــا
خدمــات بهتــری بــه بیمــاران ارائــه داده شــود .فنــاوری
اینترنــت اشــیا در خردهفروشــیها هــم کاربردهــای
زیــادی دارد .خردهفروشــان بــا اســتفاده از ابــزار
ســازگار بــا بلوتــوث و دیگــر فناوریهــای بیســیم
بــه گوشــیهای هوشــمند کاربــران متصــل شــده و
آنهــا را از جدیدتریــن محصــوالت و خدمــات عرضــه
شــده آگاه میســازند .صنعــت حملونقــل هــم از
ظهــور اینترنــت اشــیا بیبهــره نخواهــد بــود .بــا اتصــال
حســگرها بــه کشــتیها و کامیونهــا میتــوان دمــای
محیطــی را بــرای حفــظ کاالی در حــال انتقــال کنتــرل
کــرد .همچنیــن بــا بــه کار بــردن ایــن فنــاوری امــکان
جمــعآوری داده از مســافران و محیــط و بهینهســازی
مصــرف ســوخت فراهــم میشــود .در آینــدهی
نزدیــک تمامــی خودروهــا بــا اتصــال بــه اینترنــت از
وضعیــت مســیرهای مختلــف آگاه میشــوند تــا بــه ایــن
ترتیــب از ترافیــک و وقــوع تصادفــات جلوگیــری بــه
عمــل آیــد .دریافــت اطالعــات مربــوط بــه عملکــرد
خودروهــا از کارخانــه ،دیگــر کاربــرد فنــاوری اینترنــت
اشــیا در اتومبیلهــا اســت کــه میتوانــد امنیــت و
کارایــی آنهــا را افزایــش دهــد .بــا اجــرای اینترنــت اشــیا
شــاهد اتصــال ارتباطــات شــهری ،شــبکههای انــرژی
ماننــد آب و گاز و بــرق ،حملونقــل ،صنعــت و حتــی
آمــوزش و ســامت خواهیــم بــود و بــه ایــن ترتیــب
پــروژهی شــهر هوشــمند بــه تحقــق خواهــد پیوســت.
در عیــن حــال ماننــد هــر پدیــده فناورانــه دیگــر،
الزم اســت بــه تهدیــدات امنیتــی ،مالحظــات مربــوط
بــه محافظــت از حریــم شــخصی و مــواردی از ایــن
قبیــل نیــز در کنــار مزایــای آن توجــه نمــود .تدویــن
اســتانداردهای امنیتــی و قوانیــن مرتبــط نیــز اهمیــت
دارنــد .عــاوه بــر آن ،فراهــم ســازی بســتر آدرسهــای
اینترنتــی ،تامیــن زیرســاختهای فیبــر و ســایر
بســترهای ارتباطــی الزم ،راه انــدازی پلتفــرم ارتباطــی
مــورد نیــاز توســط اپراتورهــا از جملــه مــواردی هســتند
کــه ضــرورت همــکاری و هماهنگــی چندیــن نهــاد و
ســازمان را در توســعه ایــن امــر مهــم نشــان مــی دهــد.
کشــورهای مختلــف نیــز خــود را بــرای مواجــه شــدن
بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا آمــاده میکننــد ،ســرمایه
گــذاری هــای عظیمــی کــرده انــد و در تالشــند تــا
اســتانداردهای ایــن فنــاوری را توســعه داده و برنامههــای
کاربــردی را بــرای آن راهانــدازی کننــد .کشــورهای
برزیــل ،هنــد ،چیــن ،آلمــان ،ســنگاپور ،آمریــکا و کــره
جنوبــی در ایــن زمینــه پیشــتاز هســتند.
در ایــران مطالعــات در مــورد ابعــاد مختلــف ایــن پــروژه
در حــال انجــام اســت .یکــی از پروژههــای کالن
راهبــردی فنــاوری ارتباطــات جهــت بکارگیــری موثــر
ایــن فنــاوری بــه همیــن موضــوع اختصــاص یافتــه و
تدویــن نقشــهی راه ورود بــه ایــن فنــاوری و نحــوهی
اســتفاده از آن از مدتــی پیــش در دســتور کار قــرار
داشــته اســت.
دکتر کامران اعتماد مقدم
عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی
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بازنگری برنامه تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع

جدیـــد را ایجـــاد
کننـــد ،امـــا عمـــا
بس ــیاری از دانش ــگاه
بـــه ســـه گرایـــش
نامبـــرده شـــده در
ایـــن دفترچـــه اکتفـــا
مـــی کردنـــد.
وی تاکیــد کــرد :در بازنگــری صــورت گرفتــه بــرای دوره
دکتــری ایــن رشــته  ۸گرایــش بهینــه ســازی سیســتم هــا،
سیســتم هــای ســامت ،لجســتیک و زنجیــزه تامیــن ،سیســتم
هــای کالن ،سیســتم هــای مالــی ،کیفیــت و بهــره وری،
مدیریــت پــروژه و سیســتم هــای اطالعاتــی تدویــن شــده اســت.
رئیــس کمیتــه مهندســی صنایــع شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش
عالــی گفــت :بــا راه انــدازی ایــن گرایــش هــا مصاحبــه

متقاضیــان ورود بــه دوره هــای دکتــری ایــن رشــته تخصصــی
تــر و دقیــق تــر انجــام مــی شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :دانشــجویان ایــن رشــته در دوره دکتــری
مــی تواننــد بــا تشــخیص اســتاد راهنمــا دروس مربــوط بــه یــک
گرایــش و حداکثــر تــا ســه گرایــش را اخــذ کننــد.
wبازنگری دروس دوره مهندسی صنایع
رئیــس کمیتــه مهندســی صنایــع شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش
عالــی از بازنگــری دروس مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری
ایــن رشــته خبــر داد و گفــت :عناویــن برخــی از دروس ایــن
رشــته شــباهت هــای زیــادی بــا هــم داشــت کــه طبــق بازنگــری
انجــام شــده عناویــن آنهــا اصــاح شــد.
ســپهری خاطرنشــان کــرد :درحــال حاضــر مشــکل مشــابهت در
عناویــن دروس ایــن رشــته برطــرف شــده اســت.

توان ملي در حل مشكالت علمي تحقيقاتي صنعت گسترش می یابد
بــه منظــور ایجــاد و گســترش همــکاری هــای پژوهشــی،
آموزشــی ،اطــاع رســانی و مشــاوره ای ،تفاهمنامــه ای میــان
انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران و انجمــن تخصصــی
مراکــز تحقیــق و توســعه
صنایــع و معــادن بــه امضــا
رســید.
بـه گـزارش روابـط عمومی
انجمـن مهندسـی صنایـع
ایـران ،مراسـم امضـای
تفاهمنامـه همـکاری در
حاشـیه دومیـن نمایشـگاه
پژوهـش و فنـاوری صنعت
معـدن و تجـارت و هفدهمیـن نمایشـگاه هفته ملـی پژوهش،
فنـاوری و فـن بـازار برگـزار شـد.
ایـــن تفاهمنامـــه بیـــن ســـید علیرضـــا شـــجاعی عضـــو
هیـــات مدیـــره و دبیـــر انجمـــن مهندســـی صنایـــع ایـــران
و علـــی معصومـــی عضـــو هیـــات مدیـــره و دبیـــر انجمـــن
تخصصـــی مراکـــز تحقیـــق و توســـعه صنایـــع و معـــادن
در حضـــور رمضانعلـــی صـــادق زاده سرپرســـت معاونـــت
آمـــوزش ،پـــرورش و فنـــاوری وزارت صنعـــت معـــدن و
تجـــارت بـــه امضـــا رســـید.

موضــوع ایــن تفاهــم نامــه ،همــکاری در طــرح هــای
تحقیقاتــی و پژوهشــی ،برنامــه هــای آموزشــی ،پــروژه هــای
زیــر بنایــی ،خدمــات علمــی
و اطــاع رســانی در حــوزه
فعالیــت هــای طرفیــن اعــام
شــده اســت.
بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه ،هر
دو انجمـن حداکثـر تلاش خود
را در جهـت گسـترش تـوان ملی
در حـل مشـکالت و معضلات
علمی-تحقیقاتـی موضـوع
ایـن تفاهـم نامـه و نیـل بـه
خوداتکایـی ملـی مبذول داشـته
و از هیـچ کوششـی در ایـن جهـت خـودداری نخواهنـد نمـود.
ایـن موافقتنامـه در  7محـور همـکاری تدویـن شـده اسـت و
حداقـل یکسـال اعتبـار دارد.
ی ــادآور م ــی ش ــود انجم ــن مهندس ــی صنای ــع ای ــران ب ــا 17
س ــال س ــابقه فعالی ــت ،تنه ــا تش ــکل مل ــی تخصص ــی ای ــن
رش ــته اس ــت ک ــه دارای مج ــوز از وزارت عل ــوم م ــی باش ــد
و اعض ــای آن را اس ــتادان ،دان ــش آموخت ــگان ،دانش ــجویان
مقاطـــع مختلـــف و شـــرکت هـــای مرتبـــط بـــا مهندســـی
صنای ــع تش ــکیل م ــی دهن ــد.

موافقت نامه اجرای دوره های کارآموزی در صنعت امضا شد

موافقــت نامــه اجــرای دوره هــای کارآمــوزی در صنعت
بــه امضــای معاونــان وزارتخانــه هــای علــوم ،تحقیقات
و فنــاوری و صنعــت ،معــدن و تجــارت رســید.
بــه گــزارش ایرنــا ،وحیــد احمــدی معــاون پژوهــش و
فنــاوری وزارت علــوم ،رمضانعلــی صــادق زاده معــاون
آمــوزش ،پژوهــش و فنــاوری وزارت صنعــت و علــی
یزدانــی معــاون وزیــر و مدیرعامــل ســازمان صنایــع
کوچــک و شــهرک هــای صنعتــی ایــران در حاشــیه
افتتــاح نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال 95
ایــن موافقــت نامــه را امضــا کردنــد.

در راســتای تفاهــم نامــه همــکاری آموزشــی،
پژوهشــی و فنــاوری بیــن وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت مصــوب
 93/5/12و بــه منظــور افزایــش اثرگــذاری و اثرپذیــری
آمــوزش عالــی و بخــش صنعــت و همچنیــن پــرورش
دانشــجویان کارآمــد و بــا مهــارت ،ایجــاد دوره هــای
کارآمــوزی بــرای دانشــجویان ضــروری بــه نظــر مــی
رســد بــر ایــن اســاس ایــن دســتورالعمل بــه منظــور
ســاماندهی امــر کارآمــوزی در رشــته هــای مختلــف
گــروه هــای آمــوزش عالــی تدویــن مــی شــود.
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اخبار

موفقیت های پژوهشی و اجرایی اساتید مهندسی صنایع

دانش ــکده ه ــای مهندس ــی صنای ــع ط ــی هفت ــه پژوه ــش و
فن ــاوری از س ــوی وزارت عل ــوم و ریاس ــت جمه ــوری م ــورد
تقدی ــر ق ــرار گرفتن ــد.
دانشگاه صنعتی شریف
بــه مناســبت هفتــه پژوهــش و بــا حضــور معــاون وزیــر
علــوم از دکتــر ســید تقــی اخــوان نیاکــی ،عضــو هیــات
علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی شــریف
دانشــگاه تقدیــر شــد.
بنابــر ایــن گــزارش ،مراســم تجلیــل از پژوهشــگران برتــر
دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا حضــور دکتــر وحیــد احمــدی،
معــاون پژوهــش و فنــاوری وزیــر علــوم و دکتــر محمــود
فتوحــی رییــس دانشــگاه صنعتــی شــریف برگــزار شــد.
الزم بــه ذکــر اســت ،دکتــر اخــوان نیاکــی در فهرســت یــک
درصــد برتــر دانشــمندان برتــر دنیــا قــرار دارد و مولــف کتــاب
تجزیــه و تحلیــل رگرســیون مــی باشــند.

دانشگاه علم و صنعت ایران
در دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران بــا برگــزاری مراســم هفتــه
پژوهــش و فنــاوری  19پژوهشــگران برتــر ایــن دانشــگاه
معرفــی شــدند.
بــر ایــن اســاس ،دکتــر ســتاری ،معــاون علمــی و فنــاوری
رییسجمهــور از دکتــر محمدعلیهــا ،اســتادیار دانشــکده
صنایــع بــه عنــوان پژوهشــگر برتــر ســال ( 94رتبــه اول
دانشــکده صنایــع) تقدیــر بــه عمــل آورد.
مدیر دفتر استعدادهای درخشان
همچنیــن بــا حکــم رییــس دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران،
دکتــر فرنــاز برزیــن پــور ،بــه عنــوان مدیــر دفتــر اســتعدادهای

درخشــان دانشــگاه منصــوب شــد.
گفتنــی اســت ،دکتــر فرنــاز برزیــن پــور ،عضــو هیــات علمــی
دانشــکده مهندســی صنایــع و در گــروه تولیــد صنعتــی
عضویــت داشــته و ضمــن تخصــص در زمینــه طراحــی
زنجیــره تامیــن ســبز و پایــدار بــر روی الگوریتــم هــای فــرا
ابتــکاری تحقیــق مــی کنــد.

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،ایــن موفقیــت هــا در
عرصــه پژوهــش و جلــب اعتمــاد مدیــران در ســپردن
مســئولیت هــای اجرایــی را بــه اســاتید محتــرم و جامعــه
بــزرگ مهندســی صنایــع تبریــک عــرض مــی نمایــد.
الزم بــه ذکــر اســت دانشــکده هــای مهندســی صنایــع،
اســاتید ،انجمــن هــای علمــی ،گــروه هــای دانشــجویی،
نشــریات ،دانشــجویان دکتــری و متخصصیــن مهندســی
صنایــع مــی تواننــد اخبــار مرتبــط بــا رشــته مهندســی صنایــع
در زمینــه آمــوزش و پژوهــش ،ســمینارها و نیزدســتاوردها و
تجــارب حرفــه ای کــه در حــوزه فعالیــت و تحصیــل آنــان
در حــال وقــوع اســت از طریــق انجمــن مهندســی صنایــع
ایــران ،اطــاع رســانی کننــد.

رویداد های آتی

نخستین همایش ملی بهبود در سیستم های مدیریت شهری
تاریخ برگزاری 27 :بهمن 1395
سایتwww.iumsconf.ir :

سومین رویداد ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع
تاریخ برگزاری 13 :بهمن 1395
سایتwww.industrial.ideasbazaar.ir :

اولین همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی
تاریخ برگزاری 19 :بهمن 1395
سایتwww.mtrd.ir :

دعوت به همکاری در خبرنامه

عالقه مندان محترم مهندسی صنایع
خبرنامــه انجمــن مهندســی صنایــع ایــران ،در جهــت هــر چــه بهتــر شــدن مطالــب و در جهــت دســتیابی بــه اهــداف خــود کــه همانــا بهبــود و ارتقــا
دانــش عالقمنــدان اســت ،نیازمنــد هــم اندیشــی فکــری شماســت .الزم بــه ذکــر اســت اخبــار ارســالی شــما در مــورد موضوعاتــی کــه در زیــر آمــده،
بــا نــام و مشــخصات خــود شــما در خبرنامــه ذکــر خواهــد شــد .خواهشــمند اســت اخبــار خــود را بــه نشــانی  iiiegram@gmail.comارســال فرماییــد.
 .1فعالیت های گروه های پژوهشی مهندسی صنایع در دانشگاه ها
 .2اخبار مربوط به برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با مهندسی صنایع
 .3معرفی حیطه های علمی و پژوهشی جذاب و نو در مهندسی صنایع
 .4معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی یا خارجی در زمینه مهندسی صنایع
 .5معرفی مقاالت و کتب جذاب و جدید در زمینه مهندسی صنایع
 .6معرفی چهره های برجسته در زمینه تحقیق در مهندسی صنایع چه در داخل و چه در خارج از کشور
 .7معرفی نرم افزار های جدید و مفید در زمینه مهندسی صنایع
 .8معرفی اعضای هیئت علمی جدیدالورود در رشته های مرتبط با مهندسی صنایع
 .9معرفی پایان نامه های دکترا و کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی صنایع
و یا هر خبر مرتبط با مهندسی صنایع در زمینه های علمی و پژوهشی و کاربردی
با تشکر
سردبیر خبرنامه انجمن مهندسی صنایع

www.iiie.ir

همایش ملی بهره وری در بخش دفاعی
تاریخ برگزاری :اسفند ماه 1395
سایتwww.mtrd.ir :

خبرنامه مهندسی صنایع
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کارآفرینی و صنعت

همت ملی برای تولید محصوالت با دوام ،زیبا و فاخر
گزیدهای از بیانات رهبر معظم انقالب در رابطه با کیفیت
کاالی داخلی

اطمینان و عالقه مصرف کننده
کارگـــران و عناصـــر فنـــی ،کیفیـــت صنعتـــی را تـــا
آنجــا کــه بــه دقــت و دلســوزی در کار مربــوط اســت،
باالبـــرده ،بـــا روح ابتـــکار و اعتمـــاد بـــه نفـــس ،نیـــاز
کشـــور بـــه محصـــوالت و دانـــش فنـــی بیگانـــگان را
کاهـــش دهنـــد و پایههـــای صنعـــت اصیـــل و ملـــی
را اســـتوار ســـازند و موجـــب شـــوند کـــه مصـــرف
کننـــدگان بـــه محصـــوالت داخلـــی اطمینـــان و
عالق ــه پی ــدا کنن ــد .همچنی ــن راه ب ــه س ــمت صنع ــت
پیش ــرفته و پیچی ــده را ب ــاز کنن ــد و نش ــان دهن ــد ک ــه
اســـتعداد و ابتـــکار ایرانـــی قـــادر اســـت کشـــور را -
ح ّت ــی در صنای ــع پیش ــرفته  -از دیگ ــران ب ــی نی ــاز س ــازد.
پیــام بــه ملــت شــریف ایــران در چهلمیــن روز ارتحــال
امــام خمینــی (رحم ـهاهلل) 1368/4/23
 تولید داخلی مبارکتر از مشابه خارجی آن است.
بعـد از انقلاب ،انقلاب و معلم انقلاب که امـام بزرگوار
مـا بـود بـه مـا ملـت تفهیـم کردنـد کـه مـا مـی توانیـم
خودمـان کار کنیـم؛ خودمـان تلاش کنیـم؛ خودمـان
بسـازیم؛ خودمـان قاعـدهی سـازندگی و تولیـد و مصرف
را کـه همـان فرهنگ ماسـت بنیانگـذاری کنیـم .ما باید
ایـن را در همیـن دوران سـازندگی هم بـه کار بگیریم .ما
هرگـز بـه داشـتههای دیگـران پشـت نمیکنیم .هرکسـی
هرچـه دارد؛ چـه علـم ،چـه امکانـات ،چـه تکنولـوژی و
موجـودی فنـی او وقتیکـه ناگزیـر باشـیم اگـر بتوانیـم
همـهی آنهـا را در خدمـت هدفهـای خودمـان قـرار
بدهیـم ،لحظهیـی دریـغ نخواهیـم کـرد .مـا همـهی
اینهـا را بایسـتی وسـیله و پلی برای جوشـیدن اسـتعداد
سـازندگی از درون کشـور قـرار بدهیم .هرجا کـه میتوانیم
در داخل کشـور تولید کنیم ،بایسـتی این را بر اسـتفادهی
از مصنوعـات خارجـی ترجیـح بدهیـم .هـر چیـزی که در
داخـل کشـور تولیـد میشـود ،بـرای مـا مبارکتر از مشـابه
خارجـی آن اسـت؛ ح ّتـی اندکـی بهتـر از آنکـه از دسـت
دیگـری و دروازهای از دروازههـای کشـور وارد بشـود.
بیانات در دیدار مدیران وزارت نفت 1370/9/12
ساخت آن ساختمان
 قضیه
ِ
بایـد بـه طـرف مصـرف تولیـدات داخلـی رفـت .وقتـی
میخواسـتند سـاختمان اجلاس بینالمللـی را بسـازند-
سـاختمانی کـه امروز مـا ُپزش را مـی دهیم -مهندسـان
آن اینجـا آمدنـد .مـن بـه آنهـا گفتـم تصمیـم قطعـی
بگیریـد کـه در ایـن سـاختمان هیـچ مصالـح خارجـی
بـه کار نـرود .فقـط در آخـ ِر کار در بخشـی از کارهـای
صوتـی و الکترونیکـی و اسـتفاده از موکـت نسـوزی کـه
در داخـل نمیتوانیـم تولیـد کنیـم ،از تولیـدات خارجـی
سـاختمان بـه آن عظمـت ،نـود و
اسـتفاده کردنـد .ایـن
ِ
چنـد درصـد مصالحـش از تولیـدات داخلی اسـت .بنده در
سـاخت آن سـاختمان چند بـار قاطع ایـن موضوع
قضیـه
ِ
را گفتـم و ابلاغ کـردم کـه رفتنـد و دنبال کردند و شـد.
مـا میتوانیـم؛ ایـن همه تولیـد داخلـی داریم :چینـی ،بلور
چوبـى بـه ایـن خوبی داریـم ،که بـاز آقایان و
و کارهـای
ِ
بخصـوص ایـن شـرکت هـا از خـارج میاورنـد!
بیانـات در دیـدار رئیسجمهـور و اعضـای هیـأت دولـت
1382/6/5

همایش یلدای کارآفرینان استارتآپی

دورهمـــی و همایـــش یلـــدای اســـتارتاپی بـــا حضـــور
کارآفرینـــان حـــوزه اســـتارتاپي در آخریـــن روز پاییـــز
1395دربلن ــد تری ــن ش ــب س ــال  ،ش ــب یل ــدا در آمف ــی
تئات ــر ت ــاالر قل ــم کتابخان ــه مل ــی ته ــران ب ــا اس ــتقبال
گســـترده اهالـــی مشـــتاق برگـــزار شـــد.
همایـــش یلـــدای کارآفرینـــان اســـتارتاپی در ســـه پنـــل
برگـــزار شـــد:
در پنـل اول کـه «کارآفرینـان  ،قهرمانـان ملی» نـام گرفته
بـود ،مدیـران مطرحتریـن و بزرگتریـن اسـتارتاپهای
ایـران حضـور داشـتند مدیریت ایـن پنل را میلاد صابری،
از فعـاالن اکوسیسـتم،
برعهـده داشـت .در
ایـن پنـل محمـد جواد
شـکوری مقـدم ،مدیـر
عامـل شـرکت صبـا ایده
و بنیانگـذار آپارات ،سـعید
محمـدی ،دانـش آموخته
رشـته مهندسـی صنایـع
و بنیانگـذار دیجـیکاال،
علیرضـا صادقیـان ،دانش
آموختـه رشـته مهندسـی
صنایـع و مدیرعامـل نـت
برگ ،نازنیندانشـور ،مدیرعامل تخفیفان و شـهرام شـاهکار،
مدیرعامـل اسـنپ ،بـا یکدیگـر بـه گفتوگـو پرداختنـد.
در پنـــل دوم کـــه بـــه نـــام صیانـــت از نخبـــگان و ایـــده
ه ــای جوان ــان ایران ــی ب ــود نی ــز مدی ــران و بنیانگ ــذاران
مراکـــز نـــوآوری و شـــتابدهی بـــه بحـــث و تبـــادل
نظـــر پرداختنـــد .رضـــا کالنتـــری نـــژاد بنیانگـــذار
شـــتابدهنده شـــزان ایـــن پنـــل را مدیریـــت کـــرد و
محمـــد امیـــن صمیمـــی مدیرعامـــل شـــفق ،محســـن
مالیـــری ،مدیرعامـــل آواتـــک ،ناصـــر غانـــمزاده مدیـــر
فینـــوا  ،احمدرضـــا مســـرور،مدیرعامل دیمونـــد ،و حمـــزه

قطبینـــژاد ،مدیرعامـــل نوتـــک ،در آن حضـــور داشـــتند.
در پنــل ســوم هــم دربــاره تامیــن مالــی کســب وکارهــای
نوپــا در ایــران پرداختندکــه اعضــای حاضــر در آن بــا
مدیریــت شــهرام شــریف از روزنامهنــگاران بــا ســابقه،
شــهاب جوانمــردی مدیرعامــل فنــاپ ،علــی فیاضبخــش
مدیرعامــل حرکــت اول ،ســعید رحمانــی مدیرعامــل ســرآوا
و رضــا زرنوخــی مدیرعامــل صنــدوق مالــی و توســعه
تکنولــوژی ایــران و رییــس انجمــن  VCهــا ،برگــزار شــد.
هـدف از برگـزاری ایـن همایـش را اکبـر هاشـمی دبیـر
همایـش در آخـر اینگونـه بیـان داشـت:
در سـنت ایرانیان شـب
یلـدا شـب دورهمـی
خانـواده هاسـت .شـبی
کـه بـزرگ و کوچـک
گردهـم آمـده و از
کسـب وکار و زندگـی
روزمـره مـی گوینـد.
مـا نیز بـر آنیـم در این
شـب ایرانـی خانـواده
بـزرگ کارآفرینـان
اکو سیسـتم اسـتارتاپی
ایـران را گردهم آوریم.
و در فضایـی دوسـتانه فـارغ از رقابـت هـا روزمـره به گفت
و شـنود بپردازیـم و از بیمهـا و امیدهایمـان به آینده روشـن
سـخن بگوییـم .بـه شـکرانه نزدیک به یـک سـال فعالیت؛
موفقیـت هایمـان را با انـار و هندوانه مزه مـزه کنیم و تفالی
بـه حضـرت حافـظ بزنیـم و بـر همدلـی هـا بیفزاییم.
**جهـت مطالعـه گـزارش کامـل و مصاحبه هـای تهیه
شـده از ایـن همایـش توسـط اعضـای نشـریه سـامانه نو
مـی توانیـد به سـایت انجمـن مهندسـی صنایع ایـران به
نشـانی  iiie.irمراجعـه بفرمایید**.
تهیه و تنظیم :حمید رضا الچین و حمید رضا خلیلی

بررسی چگونگی همکاری انجمن با مرکز ملی فرش ایران

نشســـت توســـعه همـــکاری هـــا و تدویـــن تفاهـــم نامـــه
مش ــترک انجم ــن مهندس ــی صنای ــع ای ــران و مرک ــز مل ــی
فـــرش ایـــران برگـــزار شـــد.
بـه گـزارش روابط عمومـی انجمن مهندسـی صنایع ایـران ،در
ایـن نشسـت کـه نایب رئیـس و دبیـر انجمن مهندسـی صنایع
ایـران ،رئیـس مرکـز ملـی فـرش ایـران و معـاون تحقیقات و
آمـوزش آن مرکـز و همچنیـن رئیـس انجمـن علمـی فـرش
ایـران حضـور داشـتند دربـاره نحـوه و چگونگـی همـکاری
مشـترک سـه مجموعـه بحـث و تبـادل نظر شـد.
براســاس ایــن گــزارش ،مقــرر شــد تفاهــم نامــه مشــترکی
تنظیــم و بــه امضــای طرفیــن برســد.
همچنیـن مقـرر شـد مرکز ملی فـرش ایـران نیازهـا و اولویت
هـای آموزشـی دوره هـای عمومـی حوزه فـرش را بـه انجمن
مهندسـی صنایع ایـران اعالم و انجمن با برگـزاری دوره هایی
بـرای ذینفعـان مرکـز ملـی فـرش و انجمـن فـرش نسـبت به
توانمندسـازی مهارتـی آنهـا در برخـی تکنیک های مهندسـی
صنایـع بـا رویکـرد فرش اقـدام کند.
ایــن گــزارش مــی افزایــد :شــجاعی ،نایــب رئیــس انجمــن
مهندســی صنایــع ایــران بــا تاکیــد بــر لــزوم ارتقــای بهــره
وری و ارزش افــزوده بخــش صنعــت فــرش ،گفــت :انجمــن

آمادگــی دارد تــا در ایــن زمینــه هــا و نیــز دانــش بنیــان کردن
واحدهــا و پیــاده ســازی اقتصــاد مقاومتــی در هنــر صنعــت
فــرش همــکاری نمایــد .وی ادامــه داد :مــا معتقدیــم ارکان
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیــاده ســازی تکنیــک هــای
مهندســی صنایــع و مدیریــت در بنــگاه هــا و ســازمان هاســت.
در ادام ــه ،کارگ ــر رئی ــس مرک ــز مل ــی ف ــرش ب ــا اس ــتقبال
از همـــکاری انجمـــن مهندســـی صنایـــع بـــا آن مرکـــز بـــر
ل ــزوم بهب ــود بس ــته بن ــدی ،ارتب ــاط ب ــا مش ــتری ،طراح ــی و
بازاریابـــی در هنـــر صنعـــت فـــرش تاکیـــد کـــرد.
معـاون تحقیقـات و آمـوزش مرکـز ملـی فـرش و همچنیـن
رئیـس انجمـن علمی فرش ایران با ابراز خرسـندی از تشـکیل
این جلسـه ،ضمـن بیان نکاتی ارزشـمند بر لزوم همکاری سـه
مجموعـه در حـوزه های مختلف بـه ویژه نـوآوری ،کارآفرینی،
آینـده پژوهـی ،انتقـال تجربیات و بهـره گیـری از توانمندی ها
و ظرفیـت هـای یکدیگر تاکیـد کردند.
در پایـان مقـرر شـد در گام اول همـکاری یکـی از گردهمایـی
هـای ماهانـه انجمـن مهندسـی صنایـع بـا موضـوع صنعـت
فـرش بـا مشـارکت مرکز ملی فـرش و انجمن فـرش ایران در
محـل مـوزه فرش برگـزار شـود .همچنیـن تفاهم نامـه ای در
خصـوص همـکاری سـه مجموعه بـه امضا برسـد.
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صندوق سرمایهگذاری

همـه مـا مقـداری از سـرمایه خـود را در بانـک بـه عنـوان
سـپرده قـرار مـی دهیـم تـا آخـر سـال مبلغی بـه عنوان سـود
نصیبمـان شـود .امسـال سـود مصـوب بانـک مرکـزی از 18
درصـد بـه  ۱۵درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت؛ امـا آیـا تا به
حـال پیـش آمـده اسـت کـه بـا کمـی تحقیـق و پرسوجـو
بگردیـم و سـرمایهگذاریهایی را پیـدا و انتخـاب کنیـم که در
سـال بیشـتر از بانـک بـه مـا سـود بدهند؟
 .1صندوقهای سرمایهگذاری
 .2اوراق مالـی بـدون ریسـک (اوراق اجـاره ،اوراق خزانـه
اسلامی ،اوراق مشـارکت و )...
 .3ارز
 .4طال
 .5مسکن
 .6بورس
tصندوقهای سرمایهگذاری مشترک
صندوقهـای سـرمایهگذاری (کـه عمدتـا توسـط کارگـزاران
بـورس تأسـیس میشـود) تحـت نظـارت سـازمان بـورس
فعالیـت میکننـد و وجوهـی را کـه سـرمایهگذاران در اختیــار
آنهـا قرار میدهند ،در سـبد متنوعــی از سـهام و سایــر اوراق
بهادار سرمایــهگذاری می کنند؛ بنابرایــن ،بازده مناسـب تری
نسـبت بـه سـپرده گـذاری در بانـک را نصیب سـرمایه گذاران
کـرده و ریسـک سـرمایه گـذاری در بـورس را بـرای غیرحرفه
ای هـا ،کاهـش مـی دهند.
در صورتـی کـه بـه دالیـل مختلف ( عـدم اطالعـات کافی در
مـورد بـورس ،ضیـق وقـت و  )...قصـد ندارید به طور مسـتقیم
بـه خریـد و فـروش سـهام بپردازیـد بهتریـن جا برای سـرمایه
گـذاری صنـدوق های سـرمایه گذاری هسـتند.
شـما بـا سـرمایهگذاری در صندوقهـای سـرمایهگذاری
مشـترک (از طریـق خرید واحدهـای سـرمایهگذاری صندوق)،
در حقیقـت یـک سـبد سـرمایهگذاری را تشـکیل میدهیـد
کـه ایـن سـبد ،به طـور دائـم تحـت نظـارت و مدیریـت افراد
متخصـص و خبره اسـت.
انـواع متعـددی از صندوقهـای سـرمایهگذاری براسـاس نـوع
اوراق بهـاداری کـه در آن سـرمایهگذاری میکننـد و هـر کدام
نیـز اهدافـی متفاوتـی را دنبـال میکنند.
در ایـران صندوقهـای سـرمایهگذاری در گـروه صنـدوق بـا
درآمـد ثابـت و صنـدوق سـهام در حـال فعالیـت هسـتند.
tصندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت چیست؟

ایـن صندوقها وجوه دریافتـی از سـرمایهگذاران را در پرتفویی
(سـبدی) از اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت (شـامل انـواع اوراق
قرضـه ،اوراق مشـارکت و انـواع اوراق بدهی) سـرمایهگذاری و
آن را اداره میکننـد .ویژگـی خـاص ایـن صندوقها این اسـت
کـه ریسـک آنهـا پایین اسـت و زمانبنـدی پرداخت سـودها و
اصل سـرمایه توسـط آنهـا از اطمینـان باالیی برخوردار اسـت؛
امـا سـود آنهـا نسـبت به صندوق سـهام کمتر اسـت
tصندوق سرمایهگذاری در سهام چیست؟
صنـدوق سـهام وجوه دریافتـی از سـرمایهگذاران را در پرتفویی
(سـبدی) قـرار میدهـد و بـا آن بـه خریـد و فـروش سـهام در
بـازار بـورس اوراق بهـادار مـی پـردازد .ویژگـی خـاص ایـن
صندوقهـا ایـن اسـت کـه ریسـک آنهـا باالتـر از صنـدوق
درآمـد ثابـت اسـت امـا سـود آنها نسـبت بـه صندوق سـهام
بیشـتر است.
صندوقهـای درآمـد ثابـت امـروزه حـدود  % 30-23و صندوق
هـای در سـهام سـودی بیـن ( 10-منفی  )10الی  %60سـود را
نصیب سـرمایه گـذاران خـود میکنند.
چهگونـــه میتـــوان یـــک صنـــدوق ســـرمایه گـــذاری
مناســـب انتخـــاب کـــرد؟
 .1بررســـی وضعیـــت صندوقهـــا بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت
 www.fipiran.comو اســـتفاده از گزارشهـــای عملکـــرد
هفتگـــی ،ماهانـــه ،ســـهماهه و … .صندوقهـــا.
 .2بررسـی روند نوسـانات صندوقهـا با مراجعه بـه نمودارهای
 NAVو بررسـی رونـد آن در طـول دورهی فعالیـت (رونـد اگـر
صعـودی باشـد با نوسـان کـم مطلوبتر اسـت)
 .3بررسـی میـزان ترکیـب دارایـی صندوقهـا (صندوقـی کـه
ترکیـب دارایی متنوعتری داشـته باشـد ریسـکش کمتر اسـت)
چگونـــه میتـــوان ســـهام صنـــدوق ســـرمایهگذاری خریـــد
و ف ــروش ک ــرد؟
واحدهـا یـا یونیتهـای صندوقهـای سـرمایهگذاری توسـط
نماینـدگان مدیـر صنـدوق صـادر و ابطـال میشـود.
بنابرایـن کسـانی کـه متقاضـی خریـد یا فـروش اوراق باشـند،
میتواننـد بـا مراجعه مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـه مدیر صندوق
درخواسـت خرید یـا فـروش اوراق را بدهند
بـا مراجعـه بـه سـایت  www.fipiran.comو یافتـن لیسـت
صندوقهـا و مشـخصات تمـاس و آدرس سـپس مراجعـه
حضـوری بـه یکـی از شـعب صندوق اقـدام به سـرمایه گذاری
در صنـدوق خواهیـد کـرد .
تهیه و تنظیم :محسن تقی نژاد

چرا مردم فقير( يا كشورهاي فقير) كمتر آينده نگر هستند؟

جـواب اين سـوال بسـيار مهم اسـت .چـون نه تنها نشـان مي
دهـد كـه چـرا فقرا كمتـر به آينـده فكر مـي كنند ،بلكـه دليل
أصلـي مانـدگاري فقـرا در دام فقـر(  ) Poverty Trapنيـز تـا
حـدودي بـه اين موضوع وابسـته اسـت.
جـواب اين سـوال در كتـاب  Poor Economicsيـا اقتصاد فقير
بـه شـرح زيـر بيان شـده اسـت .كتـاب ،به اين داسـتان اشـاره
مـي كنـد كه بسـياري از فقـراي صحرا يـا كنيـا در آفريقا ،مي
تواننـد باپرداخـت تنهـا  ١٠دالر" ،پشـه بند" خريـداري كنند و
شـب هـا فرزندانشـان از گزنـد ماالريـا ،در امـان باشـند ولـي
عـده كمـي از مـردم حاضـر بـه پرداخت ايـن مي شـدند! حتي
در مقطعـي اين پشـه بنـد ها به صـورت رايـگان در اختيار فقرا
قـرار مـي گرفت .ولـي باز برخـي ،اينهـا را براي اسـتفاده هاي
متفرقـة تهيـه مـي كردند و نه اسـتفاده بابت جلوگيـري از گزند
پشـه ماالريا.

بــه زبــان ســاده؛ "فقــرا بــه قــدري درگيــر مشــكالت
امروزشــان هســتند ،كــه ذهــن آنهــا ديگــر ظرفيتــي بــراي
انديشــيدن بــه آينــده نــدارد "...دقيقــا مثــل برخــي ضــرب
المثــل هــا" طــرف هشــت اش گــر ِو نــه اش اســت".
تــا زمانــي كــه نتوانيــم حداقــل حاشــيه امنيــت را از نظــر
" درآمــد" و " مهــارت" و "شــغل" بــراي جامعــه فقيــر ايجــاد
كنيــم ،ايــن امــكان وجــود دارد كــه حتــي منابــع كمكــي،
فقــط صــرف مشــكالت موجــود فقــر شــود و فقير(فقــرا) در
دام فقــر باقــي بماننــد.
بــراي خــروج از دام فقــر ،يــك نيــروي بيرونــي مــي توانــد
بــا انــرژي مضاعــف ،دام و چرخــه منفــي فقــر را ( حتــي بــه
صــورت مقطعــي) بشــكند ،و فرصتــي بــراي آمــوزش ،كســب
مهــارت و ســرمايه گــذاري بــراي آينــده فراهــم كنــد.
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یــک جزیــره را در نظــر بگیریــد کــه هــر ســال در آن
 ۱۰نفــر بــه دنیــا میآینــد .ایــن  ۱۰نفــر هــر کــدام ۵۰
ســال زندگــی میکننــد و بعــد همــه بــا هــم میمیرنــد.
عــاوه بــر آن ،درآمــد مردمــان ایــن جزیــره در ســال
اول زندگیشــان  ۱دالر اســت ،و هــر ســال درآمــد
آنهــا  ۱۰درصــد زیــاد میشــود .بنابرایــن ســال دوم
درآمــد آنهــا  ،۱.۱ســال ســوم  ۱.۲۱و ســال  ۵۰ام صــد و
شــش دالر ( ۱.۱بــه تــوان  )۴۹خواهــد بــود .تــا اینجــای
کار در داســتان مــا هیــچ «نابرابــری اقتصــادی» ای
وجــود نــدارد .همــه متولــد میشــوند ،هــر ســال درآمــد
یکســانی دارنــد و بعــد از  ۵۰ســال هــم میمیرنــد.
حــاال بیاییــد بــا هــم دینامیــک ایــن اقتصــاد را
فرامــوش کنیــم و یــک «عکــس لحظــهای» از ایــن
اقتصــاد بگیریــم و بــه شــکل ایســتا بــه آن نــگاه کنیــم.
در یــک لحظــه خــاص در ایــن جزیــره  ۵۰۰نفــر زنــده
انــد کــه  ۱۰نفــر آنهــا متولــد  ۵۰ســال پیــش انــد،
درآمدشــان  ۱۰۶اســت و بــه زودی خواهنــد مــرد۱۰ ،
نفــر آنهــا متولــد  ۴۹ســال پیــش انــد ،درآمدشــان ۹۷
دالر اســت و ســال دیگــر خواهنــد مــرد و ...و  ۱۰نفــر
آنهــا تــازه متولــد شــده انــد ،درآمدشــان  ۱دالر اســت و
 ۵۰ســال زندگــی خواهنــد کــرد.
در ایــن تصویــر ایســتا مجمــوع درآمــد  ۲درصــد
پردرآمــد جزیــره (ده نفــری کــه  ۵۰ســال عمــر دارنــد)
 ۱۰۶۰اســت و ایــن عــدد بیــش از مجمــوع درآمــد
۵۰درصــد کــم درآمــد جامعــه ( ۲۵۰نفــری کــه کمتــر
از  ۲۵ســال عمــر دارنــد) اســت! ( ۲درصــد بــاالی
درآمــدی در ایــن جزیــره بیــش از مجمــوع  ۵۰درصــد
پاییــن درآمــدی ،درآمــد دارنــد) .بنابرایــن جزیــره برابــر
مــا در نــگاه دینامیکــی ،دارای نابرابــری اقتصــادی
بســیار باالیــی در نــگاه ایستاســت.
ایـن داسـتان در تلاش بـرای نشـان دادن ایـن
مهـم اسـت کـه نـگاه «ایسـتا» بـه مسـاله نابرابـری
چـه واقعیتهایـی را در نظـر نمیگیـرد و چهقـدر
اندازهگیـری دقیـق نابرابـری سـخت اسـت .خیلـی
از افـراد در شـغلهای اسـتاندارد دولتـی بـا افزایـش
سـابقه کار درآمـد بیشـتری کسـب میکننـد .اکثـر
دانشـجویان در دوران دانشـجویی درآمـد پایینـی دارنـد
و بعـد درآمـد آنهـا افزایـش پیـدا میکنـد .بسـیاری از
آنهـا حتـی درآمـد منفی دارنـد (پـول قـرض میگیرند).
بنابرایـن اعـداد مربـوط بـه نابرابـری بـه شـکل ایسـتا،
در حـال از دسـت دادن ایـن تصویـر پویـا از اقتصـاد اند.
عددهایــی ماننــد اینکــه « ۱درصــد بــاالی امریــکا از
پنجــاه درصــد پاییــن درآمــد بیشــتری دارنــد» در حــال
مخلــوط کــردن دانشــجوهای بــا درآمــد منفــی و افــراد
تــازه وارد بــازار کار شــده در آن پنجــاه درصــد پاییــن
انــد در حالــی کــه برخــی از همیــن دانشــجویان در
آینــدهای نــه چنــدان دور جــزء آن درصــد بــاال خواهنــد
بــود .بــا ایــن همــه ایــن داســتان نشــان میدهــد کــه
چهقــدر اندازهگیــری درســت نابرابــری ســختتر
از نــگاه کــردن بــه فرمهــای مالیاتــی یــک ســال و
محاســبه ضریــب جینــی اســت.
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برترین دانشگاه های دنیا در استخدام فارغ التحصیالن

آموزه هایی برای کارایی و اثربخشی

نظــام رتبــه بنــدی کیــو اس جدیدترین گــزارش خــود را دربــاره ۳۰۰
موسســه برتــر در زمینــه اســتخدام فــارغ التحصیــان در ســال ۲۰۱۷
منتشــر کــرد .نظــام رتبــه بنــدی کیــواس در جدیدتریــن رتبــه بنــدی
خــود بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت کــه کــدام دانشــگاه هــا در
زمینــه تعامــل بــا کارفرمایــان خــود برتــری دارنــد؟ و اینکــه کــدام
دانشــگاه هــا در زمینــه برقــراری ارتبــاط میــان دانشــجو و کارفرمــا
برتــری دارنــد؟ کــدام یــک ادعــای برخــورداری از چشــمگیرترین
فــارغ التحصیــان را دارنــد یــا ادعــای بیشــترین حســن شــهرت
را در میــان کارفرمایــان دارنــد؟ رتبــه بنــدی اســتخدام فــارغ
التحصیــان کیــو اس در ســال  ۲۰۱۷تعــداد  ۳۰۰موسســه برتــر در
ایــن زمینــه بــر مبنــای  ۵جنبــه کلیــدی اســتخدام فــارغ التحصیــان
شــان منتشــر شــده اســت .ایــن پنــج جنبــه شــامل شــهرت کارفرمــا
( ۳۰درصــد) ،ارزیابــی فــارغ التحصیــان ( ۲۰درصــد) ،مشــارکت
کارفرمــا ( ۲۵درصــد) ،ارتباطــات کارفرمایــان بــا دانشــجویان (۱۵
درصــد) و نــرخ اشــتغال تکمیلــی ( ۱۰درصــد) اســت .نظــام رتبــه
بنــدی کیــواس ( )QSرتبــه  ۳۰۰موسســه برتــر در ســال  ۲۰۱۷را
بــر اســاس اســتخدام فــارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه هــا اعــام
کــرده اســت .ایــن رتبــه بنــدی جهانــی نشــان مــی دهــد کــه فــارغ
التحصیــان کدامیــک از دانشــگاهها بــرای اســتخدام در اولویــت
قــرار دارنــد .در ایــن رتبــه بنــدی نــام  ۳۰۰موسســه از  ۴۷کشــور
درج شــده اســت کــه  ۵۰موسســه اول بــه قــرار زیــر هســتند و ســایر
موسســات در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.

مهندسـان صنایـع سیسـتم هـای یكپارچـه ای از نیـروی
انسـانی ،فناوری و سـرمایه را برای ایجاد سـرمایه گذاری
هـای رقابتـی مدیریت مـی كنند.
بنابرایـن بـرای اینکـه ایـن تلاش بـا رفـاه ،رضایـت و
خشـنودی همـراه باشـد ،الزم اسـت بـه برخـی نـکات و
آمـوزه هـا توجـه شـود و آنهـا را بـکار گرفـت:
بـا روش هـای قرن بیسـتم نمـی توان در قرن بیسـت
و یکـم تجـارت کرد.
راه حـل هـای گذشـته کلیـد مسـائل امـروز تولیـد و
تجـارت نیسـتند.
باید پذیرفت بسیاری از باورهای گذشته منسوخ شده اند.
بایـد رویکردهـا ،مدل هـا و ابزارهای جدیـدی را برای
تولیـد و تجارت بـکار گرفت.
بـدون درک عمیق از تحوالت جهانـی تولید و تجارت،
توسـعه رقابت امکان پذیـر نخواهد بود.
بقـا و تعالـی بنـگاه هـا در گـرو تجهیـز آنهـا بـه پویایـی،
نوآوری ،انعطاف ،سـرعت و مدل های نوین کسـب و کار اسـت.
امـروزه دانـش و فنـاوری به عنـوان منبـع اصلی ثروت
برای کشـورها به شـمار مـی روند.
کاهـش مسـتمر هزینـه هـا و ارتقـای کیفیـت باعـث
تشـدید رقابـت جهانـی مـی شـود.
رقابـت جهانـی بـا اتحـاد و انسـجام بیـن بنـگاه هـا
تشـدید شـده اسـت.
امـروزه صرفـه جویی های ناشـی از اقتصـاد تنوع جای
صرفـه جویی های ناشـی از مقیاس را گرفته اسـت.

برای آنکه مهندس صنایع بهتری باشید

* ادامه از شماره قبل...

)12متخصصین را بشناسید
افـرادی کـه در سـطح کارخانـه و سـازمان هـا کار مـی
کننـد ،معمـوال مـی دانند که انجـام چه کاری موثر اسـت
و انجـام چـه کاری مفیـد نیسـت و معمـوال ایـده هـای
خوبـی بـرای تصحیـح کارهـای خراب شـده دارنـد .الزم
اسـت کـه ما بـه گونه ای هدفـدار آنچه را که افـراد انجام
مـی دهنـد مشـاهده کنیم ،به آنچـه که مـی گویند گوش
دهیـم و برای ایجاد تسـهیل در شـغل شـان کاری کنیم.
بـه خاطر داشـته باشـید زمانی می رسـد که آنهـا پول می
سـازند و مـا خرج مـی کنیم.
)14پویا فکر کنید
در نظــر گرفتــن دنیــا بــه عنــوان یک سیســتم و مشــاهده
ایــن کــه چقــدر روان در گــردش اســت ،بــه مهنــدس
صنایــع کمــک مــی کنــد تــا سیســتم را در حالــی کــه
بهتــر فکــر مــی کنــد ،درک کنــد .بــه یــک پــارک کــه
رودخانــه دارد برویــد و فکــر کنیــد کــه آب رودخانــه از
کجــا مــی آیــد ،بــه کجــا مــی رود و چــه تاثیــری روی
محیــط اطرافــش دارد .اینگونــه شــما طبیعــت را درک
خواهیــد کــرد ،همچنیــن نقــش خــود را در دنیــا و اینکــه
چــه چیزهایــی را بــا انجــام دادن درســت کارهــا بدســت
خواهیــد آورد ،درک خواهیــد کــرد.
)13فعالیت هنری
در فعالیــت هایــی کــه هنرمنــدی و خالقیت ذهن شــما را
پــرورش مــی دهــد شــرکت کنیــد .خالقیــت یــک عنصر
کلیــدی بــرای مهندســان صنایــع اســت؛ خصوصــا اینکــه
یــک مهنــدس صنایــع بایــد بــرای انــواع مشــکالت ،بــه
دنبــال راه حــل هــای مختلــف بگــردد.
ادامه دارد...

رتبه

ژاپن

نام دانشگاه و موسسه کشور

۲۶

دانشگاه واسدا

۱

دانشگاه استانفورد

آمریکا

۲۶

دانشگاه نورث وسرتن آمریکا

۲

()MIT

آمریکا

۲۷

دانشگاه میشیگان

آمریکا

۳

دانشگاه شانگهای

چین

۲۸

دانشگاه مک گیل

کانادا

۴

دانشگاه سیدنی

اسرتالیا

۲۹

دانشگاه توکیو

ژاپن

۵

دانشگاه کمربیج

۳۰

دانشگاه فنی  Darmstadtآملان

۶

پلی تکنیک Ecole

فرانسه

۳۰

دانشگاه دوک

۷

دانشگاه کلمبیا

آمریکا

۳۲

دانشگاه ملی اسرتالیایی اسرتالیا

۸

دانشگاه آکسفورد

۳۳

دانشگاه شانگهای  Jiao Tongچین

۹

آمریکا

دانشگاه کالیفرنیا برکلی آمریکا

۳۴

انستیتو ()Caltech

آمریکا

۱۰

دانشگاه پرینستون

آمریکا

۳۵

دانشگاه منچسرت

انگلستان

۱۱

دانشگاه ملبورن

اسرتالیا

۳۶

دانشگاه Zhejiang

چین

۱۱

دانشگاه پکن

چین

۳۷

پلی تکنیک میالن

ایتالیا

۱۳

دانشگاه کورنل

آمریکا

۳۷

دانشگاه ناوارا

اسپانیا

۱۴

دانشگاه فودان

چین

۳۸

دانشگاه نیویورک

آمریکا

۱۵

دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس آمریکا
انستیتو تکنولوژی زوریخ سوئیس

انگلستان

۱۶

۳۹

دانشگاه بریستول

۴۰

انستیتو  Monterreyمکزیک

۱۷

دانشگاه شیکاگو

آمریکا

۴۰

دانشگاه تکنولوژی چاملرز سوئد

۱۸

دانشگاه هنگ کنگ

هنگ کنگ

۴۱

دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

۱۹

دانشگاه تورنتو

کانادا

۴۲

دانشگاه فنی مونیخ

آملان

۲۰

امپریال کالج لندن

انگلستان

۴۲

دانشگاه موناش

اسرتالیا

۲۰

انستیتو تکنولوژی کارلرسوهه

آملان

۴۴

دانشگاه () RWTH

آملان

۲۱

دانشگاه ملی سنگاپور

سنگاپور

۴۵

دانشگاه Pontificia

شیلی

۲۲

دانشگاه واترلو

کانادا

۴۷

دانشگاه تکنولوژی  Delftهلند

۲۳

دانشگاه پنسیلوانیا

آمریکا

۴۸

انستیتو تکنولوژی توکیو ژاپن

۲۴

دانشگاه کالج لندن ()UCL

انگلستان

۴۹

انستیتو علم و تکنولوژی کره

کره جنوبی

۲۵

دانشگاه براون

آمریکا

۵۰

دانشگاه ادینبورگ

انگلستان

نرم افزار Enterprise Dynamics

tمعرفی نرم افزار:
نــرم افــزار  Enterprise Dynamicsتخصصــی
در خصــوص شــبیه ســازی لجســتیک و
تجزیــه تحلیــل مقــداری مــی باشــد .ایــن
نــرم افــزار در زمینــه فــرودگاه هــا ،واحــد
هــای تولیــد و صنعتــی ،راه آهــن و زیرســاخت
هــای ریلــی ،شــرکت هــای توزیــع کننــده،
ســاختمان و شــرکت هــای خدماتــی ،بنــادر
و کشــتیرانی ،فرآینــد هــای اداری ،بخــش
بهداشــت و بیمارســتانی کاربــرد دارد.
اســتفاده از ایــن نــرم افــزار بــه کاربــر ایــن
امــکان را مــی دهــد تــا سیســتم مــورد نظــر
خــود را بــا دقــت و ســرعت غیــر قابــل
تصــوری مــدل ســازی ،شــبیه ســازی و
متحــرک ســازی کنــد .بــر خــاف نــرم افــزار
های مرســوم در بــازار ماننــد Rockwell arena
کــه فرآینــد گــرا هســتند ،شــما مــی توانیــد از
خصوصیــات شــی گرایــی در مدلســازی ایــن
نــرم افــزار حداکثــر بهــره بــرداری را انجــام
دهیــد.
tمشخصات نرم افزار:
ایــن نــرم افــزار مــی توانــد بــه بســیاری از
نــرم افــزار هــای دیگــر همچــون  ms officeو
حتــی ســخت افــزار هــا متصــل گــردد.
قابلیت های نرم افزار:
 ارائه مدل هایی به صورت انیمیشن
 امــکان تهیــه ســریع و راحــت مــدل از
سیســتم هــای مختلــف
 مــی توانــد حجــم بســیار وســیعی از
اطالعــات آمــاری را جمــع آوری کنــد.
 تولیــد نمــودار هــای شــبکه ای network
diagram
 ردیابی و کمی نمودن گلوگاه ها در شبکه
 مــدل ســازی  3بعــدی کامپیوتــری بــرای
فرآینــد هــای منفصــل (غیرپیوســته)

 کارا در شبیه سازی ،بازبینی و کنترل فرآیندها
 شــبیه ســازی در زمــان واقعــی و یــا بنــا بــه

نیــاز بــا ســرعت بســیار بــاال در زمــان کوتــاه
 قابــل توســعه و تغییــر بنــا بــه نیــاز
مشــتری و قابــل اطمینــان
 امکان افزودن قابلیت مورد نیاز خود به آن
کامپایــل اتوماتیــک ( مــی تــوان در حیــن
شــبیه ســازی پارامتــر هــا را تغییــر داد)
tگزارش نرم افزار:
 ارایــه نمــودار هــای شــبکه ای network
 diagramو مــدل هــای انیمیشــنی
 نتایج حاصل از اجرای مدل
تهیه و تنظیم :محمد هادی انتظاری
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دانشگاهی

جشنواره بزرگ مهندسی صنایع

نخسـتین جشـنواره بـزرگ مهندسـی صنایـع در تاریـخ  25آذر
 1395بـه همـت انجمن های علمی دانشـگاه هـای امیر کبیر،
الزهـرا و علـم و صنعـت در سـالن موالنـای دانشـگاه امیرکبیر
برگـزار گردیـد .ایـن جشـنواره بـا هـدف معرفـی گرایـش هـای
کارشناسـی ارشـد مهندسـی صنایـع و بـازار کار این رشـته ،در
سـاعت  8صبـح آغـاز شـد و در دو بخـش تـا سـاعت 17:30
ادامه داشـت.
در ابتـــدا ،دکتـــر اصفهانـــی
پـــور عضـــو هیـــات علمـــی
دانشـــگاه امیرکبیـــر بـــه
عنـــوان نخســـتین ســـخنران
ب ــه معرف ــی کل ــی تحصی ــات
تکمیل ــی در مهندس ــی صنای ــع
بـــه ویـــژه گرایـــش مهندســـی
لجســـتیک و زنجیـــره تامیـــن پرداخـــت.
پـس از پخـش کلیپـی در رابطه بـا تجربیات مهندسـین صنایع
در سراسـر دنیـا ،دکتـر شـهابی گرایـش مدیریـت نـوآوری و
فنـاوری را بـرای حضـار معرفـی کرد.
در قسـمت سـوم دکتـر رمضانـی بـا بیانـی بسـیار شـیرین و
طنزگونـه بـه خوبـی دانشـجویان را بـا گرایـش سیسـتم های
کالن آشـنا کـرد و تجربیـات ارزشـمند خـود را بیـان کـرد.
پــس از یــک پذیرایــی کوتــاه ،دکتــر شــفیعا عضــو هیــأت
علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت بــازار کار مهندســی صنایــع را

بــرای حاضریــن در جمــع بیــان کــرد .همچنیــن دکتــر اکبــر
پــور در ارتبــاط بــا گرایــش مدیریــت مهندســی و مدیریــت
پــروژه و دکتــر ماهوتچــی در رابطــه بــا گرایــش مهندســی
مالــی توضیحــات ارزشــمندی ارائــه دادنــد.
سـاعت  ۱۲:۳۰فرصتـی بـرای ناهـار و نماز داده شـد و سـاعت
 ۱۳:۳۰بـا پخـش کلیپـی بخش دوم همایش شـروع شـد.
دکتــر امامــی زاده در ابتــدای
ایــن بخــش در رابطــه بــا
بــازار کار مهندســی صنایــع
در داخــل و خــارج کشــور
ســخنان بســیار جذابــی بیــان
کــرد کــه بســیار مــورد توجــه
تمــام دانشــجویان و اســاتید
قــرار گرفــت .در ادامــه دکتــر
احمــدی جاویــد در مــورد گرایــش بهینــه ســازی صحبــت
کــرد و دکتــر ســپهری بــه صــورت تلفنــی بــا بیانــات خــود
بــه معرفــی گرایــش سیســتم هــای ســامت پرداخــت.
مهنـدس شـجاعی ،نایـب رییـس و دبیـر انجمـن مهندسـی صنایـع
ایـران ،بـه عنـوان حسـن ختـام همایـش بـا بیانـی دلنشـین آینده ی
مهندسـی صنایع در دانشـگاه و بازار را برای حضار به تصویر کشـید.
در خاتمـه ی همایش همراه با سـخنرانی دبیراجرایی جشـنواره،
قرعه کشـی انجام شـد و جوایـزی به برندگان اهـداء گردید.

تهیه و تنظیم :انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر

سلسله نشست های انتقال و باز خوانی تجربه

دانشـکده مهندسـی صنایـع دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران،
جهـت به اشـتراک گذاشـتن نحـوه عملکـرد دانـش آموختگان
مهندسـی صنایـع خود در بـازار کار ،اقـدام به برگزاری سلسـله
نشسـت هـای انتقـال تجربـه کـرده اسـت .در ایـن جلسـات،
میهمـان دعوت شـده بـه بیان تجارب شـخصی خـود از دوران
دانشـجویی پرداختـه و سـپس با ارائـه مطالب کاربردی ،مسـیر
پیمـوده شـده از دانشـگاه تـا جایگاه فعلـی خود را تشـریح می
کنـد .در ادامـه هر نشسـت که
بـا حضور اعضـای هیات علمی
دانشـکده مهندسـی صنایـع و
دانشـجویان دانشـکده برگـزار
مـی شـود ،پرسـش و پاسـخ
توسـط اسـاتید و دانشـجویان،
پیرامـون مباحـث مطـرح شـده
صـورت مـی گیرد.
گفتنــی اســت ،اولیــن نشســت از ســری نشســت هــای
انتقــال تجربــه بــا حضــور مهنــدس بابــک بردبــار مدبــر،
مدیــر توســعه بــازار و شــبکه گــروه فــن آوا ،دومیــن نشســت
بــا حضــور مهنــدس رضــا ســیف الهــی ،مدیرعامــل مرکــز
آمــوزش بازرگانــی وابســته بــه موسســه مطالعــات و پژوهــش
هــای بازرگانــی ،ســومین جلســه از ایــن سلســله نشســت هــا
بــا حضــور مهنــدس ســید علیرضــا شــجاعی ،دبیــر و نائــب
رییــس انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و چهارمیــن نشســت
نیــز بــا حضــور مهنــدس علیرضــا حاجــی جبــاری ،بــا ســابقه
مدیریــت واحــد مهندســی لجســتیک پــارس خــودرو برگــزار
گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت برگــزاری سلســله نشســت
هــای انتقــال تجربــه را دفتــر فرهنگــی دانشــکده صنایــع
بــا همــکاری نشــریه ســامانه نــو آن دانشــکده برعهــده دارد.
در ادامــه نــکات کلیــدی مطــرح شــده در چهارمیــن نشســت
قــرار مــی گیــرد.

نکات کلیدی مطرح شده در نشست:
 رشـته مهندسـی صنایع ،یک رشـته میانی اسـت و می تواند
با کمک سـایر رشـته هـا کارها مدیریـت نماید.
 شـناخت هـا در طـول تحصیل بعدها سـبب ایجـاد فرصت
و اعتماد برای شـغل شـود.
 دانشـجویان صنایـع یـا مشـاور خـوب یـا مدیـر خـوب می
شـوند کـه بـه عبارتـی ایـن یـک لبـاس دوختـه شـده بـرای
آنهاسـت کـه ممکن اسـت کسـی
اسـتفاده کنـد یـا نکند.
 بـرای شـروع کـردن بـه کار،
نبایـد بـه هیـچ کاری نـه بگوییـد
بـه عبارتـی کار ،عـار نیسـت.
 از رشـته مهندسـی صنایـع می
تـوان وارد هـر شـغلی شـد مثلا
حـوزه نـت ،خدمـات و ...
 در هر شـغلی هسـتید مدیر باشـید البته با تالش در کسـب
صالحیـت ها و شایسـتگی ها.
 استراتژی یعنی رقص تغییر .یعنی مدام در حال تغییر است.
 هـر تغییـر یـک پـروژه اسـت .پـروژه واقعـی یعنی هـر روز
تکلیـف خـود را بدان.
 یادگیـری مـا از گذشـته ضعیف اسـت زیـرا بـاور نداریم که
دنیـا بـا شـتاب در حال تغییر اسـت.
 يکي از مسـائل مورد بحث در مهندسـي صنايع ،لجسـتيک
اسـت پـس در حـوزه لجسـتیک هـر جـا که مـی رویـد ،حرفی
برای گفتن داشـته باشـید.
 در لجسـتیک اسـتانداردها را کامـل بنویسـید مثلا نحـوه
چیدمـان ،تمامـی اطالعـات را مسـتند و مـدون نماییـد.
 مـا هنـوز حـرف هـای تیلـور را در ایـران نتوانسـته ایـم پیـاده
سـازی کنیـم مثلا تمام زمان بنـدی ها بـا تاخیر مواجه مـی گردد.
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معرفی نشریه

فصلنامــه علمی-دانشــجویی پویــان بــه صاحــب
امتیــازی معاونــت دانشــجویی-فرهنگی دانشــگاه
الزهــرا حــدود یــازده ســال پیــش بــا هــدف ارتقــای
ســطح علمی-فرهنگــی دانشــجویان آغــاز بــه فعالیــت
نمود.ایــن نشــریه در مــدت فعالیت خــود پانزده شــماره
منتشــر کــرده اســت .در شــماره آخــر از ایــن نشــریه
کــه در بهــار و تابســتان  1395منتشــر گردیــد بــه
موضوعاتــی چــون کیفیــت
و رقابــت پذیــری ،بررســی
ضــرورت کاربــرد راهنمــای
کیفیــت در مدیریــت پــروژه:
ایــزو  ، 1006توانمندســازی
نیــروی انســانی عامــل
اســتراتژیک در توســعه
کیفیــت محصــوالت ،اخبــار،
مصاحبــه و آمــوزش نــرم افــزار بــا محوریــت مدیریــت
کیفیــت پرداختــه اســت .تهیه و تنظیم :سرور مطیع
بهینه پرداز

فصـل نامه پژوهشـی ،آموزشـی ،اطلاع رسـانی ،تحلیلی
“مهندسـی بهینـه پـرداز” از سـال  1391کار خـود را
آغـاز کـرده اسـت .از آن تاریـخ تـا کنـون  10شـماره در
موضوعـات و مباحـث مهندسـی و مدیریتـی ،صرفـا بـا
در نظـر گرفتـن جنبـه کاربـردی بـودن مباحث ،بـه چاپ
رسـیده اسـت و از طرق مختلف از جمله اشـتراک و توزیع
در محـل کنفرانـس ها و سـمینارهای علمی در دسـترس
عالقمنـدان قـرار گرفتـه اسـت .ایـن نشـریه در شـماره
9و 10در پاییـز  95خـود بـه موضوعاتـی همچون فرصت
هـا و تهدیـد های مجتمـع های چنـد منظوره ،مهندسـی
ارزش در شـبکه هـای آبیـاری ،پیـش راه اندازی در سـکو
هـای گازی و سـبک زندگـی و ...پرداختـه اسـت.
مهندسـی ارزش ،مدیریـت پـروژه ،مدیریت ریسـک،
نگـرش سیسـتمی و پویایـی هـای سیسـتمی؛ از جملـه
موضوعاتـی هسـتند که بـه صورت ویژه نامـه و تخصصی
موضـوع فراخـوان ها و شـماره های پیشـین نشـریه بوده
انـد .ضمنـ ًا بـا توجه بـه رویکرد شـورای سیاسـت گذاری
فصلنامـه و بـا توجـه به نیـاز جامعه کاری و علمی کشـور،
از این نشـریه به انتشـار مطالعات مـوردی( )case studyدر
حـوزه هـای مختلف و مـورد عالقه صنایـع و مدیریت می
پـردازد .بدیهـی اسـت ،موضوعـات قابـل پذیرش شـامل
همـه موضوعـات و مباحـث مدیریتـی ،اجتماعـی ،صنعتی
و مهندسـی و صرفـ ًا با رویکـرد کاربـردی و روش تحقیق
مطالعـه موردی خواهـد بود.

خبرنامه مهندسی صنایع

8

سال هجدهم  -شماره  - 85دی ماه 1395
www.iiie.ir

مدیریت

رهبری در دنیای مدرن :تصمیم گیری با اجماع

رهربانکسبوکار ،بهسه روش مدیریتمیکنند :
بادستور،بامشورت یابا توافقعمومی.
ش سـنتیرهبری،دسـتوردادنبـود.رهبردسـتوراتی
رو 
مـیداد و همـه موظـف بـه پیـروی ،ا ز آنهـا بودنـد.
امـروزه،رهبرانرشکتهـادریافتهانـدکـه ،صـادرکـردن
دسـتوربـدونمشـورت ،یابـدونتوضیحلـزومانجامآن،
روش خوبـیبـرایانگیـزه دادنب ه افـرادوگرفنتبهرتین
عملکـردازآنهـا ،نیسـت .اگـر بـ ه افـراددسـتور دهیـد،
تـاکاری راانجـامدهنـدکـه،آنرادرک منیکننـد،همـه
تـوان خـود را ،بـه کار منیگیرنـد .بهرتیـن عملکردهـا و
شـجاعتها ،زمانـیبـرو ز میکندکـه،دلیـلاهمیتکار
را،برایشـان توضیـحدهیـد.
دومیـن روش رهبری ،مشـورت اسـت .یعنـی از افـراد
میخواهیـد ،نصایـح و اطالعـات خـود را بـا شما ،در
میـان بگذارنـد و سـپس ،تصمیـم میگیریـد .ایـن روش
رهبری،انگیزانندهتـراز دسـتور دادنمحـض اسـت.
افـرادمیداننـدکهتصمیـم نهایی،از آن شامسـت،امااز
اینکـه در فراینـد تصمیمگیری ،از مشـاورههای آنها هم
اسـتفاده میکنیـد ،سپاسـگزا ر خواهنـ د بـود.حتـیاگر با
تصمیـم نهایـیموافق نباشـند،بـهخاطراین مشـورت و
بـهاحتمالزیـاد ،بـهآن پایبندهسـتند.
در روش توافقعمومـی ،دیگـران را در تصمیمگیـری،
سـهیم میکنیـد .د ر ایـن حالـت،رهبرتصمیـ م نهایـی را
منیگیـرد ،بلکـه تصمیـم نهایـی صددرصـد ،از آن گـروه
ت هـ ر اقدامی
اسـت.گـروهبایـددربـارهمنافـعومضرا 
ت بـاانجـامآن کار،موافقت کند.
ث کـردهودر نهایـ 
بحـ 
رهبران از هـر سـه روش اسـتفاده میکننـد و هنـگام
بحـثدربـارهیـکتصمیم ،نـوع آن رامشـخص میکنند.
منیتـوان همـه تصمیمات را ،براسـاس توافـق عمومـی
یـا دسـتور محـض ،اتخـاذ کـرد .اگرچـه تصمیمگیـری بـر
اسـاس توافـق عمومـی ،منافعـیدارد،امـابهانـهخوبـی
بـرایسـلب مسـئولیت ،ازرهبرنیسـت.مهم ایناسـت
کـهافـرادمیداننـد،چـهکاریبـهتصمیـممشـاورهاییا
توافقـی و چـه کاری بـ ه دسـتور،نیـازدارد.
رهبرانبرتـرمیداننـدکـه ،ارتبـاط مسـتقیمی بین
مالکیـت یـک ایـده و میـزان مشـارکت فـرد در بحـث
پیرامـون آن،وجـوددارد.هـر چـهمشـارکت افـراد،در
بحـثپیرامـونیک ایده،بیشترباشـد ،تعهدبیشتریبه
اجـرای آن ،خواهنـدداشـت .رهربان هرگاه ممکنباشـد،
ازدسـتوردادناجتنـابمیکننـد.آنهـاهمیشـه افـراد
را بـه تفکـر ،صحبـت و بحـث تشـویق میکننـد ،زیـرا
میداننـد هـر چـه مشـارکتافـراد،بیشترباشـد ،تعهـد
بیشتری بـهحامیـتازتصمیـمنهایـی دارنـد.
ممکـن اسـت شما یک رهبر یا یـک مدیـر نباشـید ،ولی
اگـر بـه اهـداف بلنـد مـدت مـی اندیشـید ،بـه راحتـی
در ارتبـاط خـود بـا دیگـران ،از ایـن مطلـب مـی توانیـد
اسـتفاده کنیـد و در آینـده ای کوتـاه ،بـا اسـتفاده از
همیـن روش هـای سـاده ،ایـده یـا ایـده هـای خـود را،
تبدیـل بـه عمـل کنیـد.

تأثیر لنگر گیری ذهنی در تصمیم گیری

اخیـرا یـک شـرکت اینترنتـی جدیـد ،در بـورس عرضه شـده
و سـهام آن مـورد خریـد و فـروش قـرار می گیـرد .در هنگام
شـروع ،هـر سـهم  20دالر خریـد و فـروش شـد .نزدیـک
تریـن رقیـب شـرکت ،یـک سـال قبل بـه بـازار سـهام وارد
شـد و قیمـت هر سـهم آن نیـز  20دالر بود .قیمت هر سـهم
شـرکت رقیب در حال حاضر  100دالر اسـت .در سـال آینده
قیمـت سـهام شـرکت اینترنتـی چقدر خواهـد بود؟
آیـا پاسـخ شـما تحت تاثیـر میزان رشـد شـرکت دیگـر قرار
گرفـت؟ قضاوت اکثر افـراد ،تحت تاثیر اطالعـات غیرمرتبط
بـا ایـن شـرکت قرار مـی گیـرد .برای مثـال فـرض کنید که
قیمـت جدیـد سـهام شـرکت رقیـب 10 ،دالر باشـد؛ در ایـن
صـورت پاسـخ شـما چه خواهـد بـود؟ وقتی که قیمت سـهام
شـرکت دیگـر  100دالر اسـت ارزیابـی افراد در مـورد قیمت
سـهم ایـن شـرکت رقـم باالتـری خواهـد بـود تا وقتـی که
قیمـت سـهام شـرکت دیگر  10دالر باشـد.
چـرا مـا به ایـن لنگرهـای غیـر مرتبط توجـه می کنیـم؟ دو
دلیـل وجـود دارد کـه چـرا لنگرهـا تصمیمـات مـا را تحـت
تاثیـر قـرار مـی دهنـد .اوال ،انسـان هـا تخمین هـای خود را
از یـک لنگـر اولیـه شـروع مـی کننـد و ایـن لنگـر اولیه هر
نـوع اطالعـات در اختیـاری مـی تواند باشـد .سـپس تخمین
هـای خـود را آنقـدر اصلاح مـی کننـد تـا به جـواب صحیح
برسـند ولـی معمـوال تعدیـل هایی که نسـبت به نقطـه لنگر
صـورت مـی گیرد کافی نیسـت .ثانیـا ،وجود یک لنگـر ،افراد
را بـه سـمت اطالعـات ناسـازگار بـا آن لنگر (مشـابهت بین
دو رقیـب) و نـه اطالعات ناسـازگار با آن (تفـاوت های میان
دو شـرکت) سـوق مـی دهـد .حتی وقتـی که افراد مـی دانند
لنگرهـا کاملا بـی ارتباط هسـتند ،بازهـم اثرات ایـن لنگرها
بـر قضـاوت افراد وجـود دارد.
در یک بررسـی ،از شـرکت کنندگان خواسـته شـد تا تخمین
خـود را درمـورد درصد کشـورهای آفریقایی در سـازمان ملل
را بیـان کننـد .بـرای هر شـرکت کننـده ،یک عـدد تصادفی
بـه عنوان نقطه شـروع مشـخص شـد .ایـن عـدد تصادفی از
گـردش آزاد عقربـه ای کـه روی اعـداد مختلـف بـه شـکل
کاملا تصادفـی مـی ایسـتاد ،تعیین می شـد و خود شـرکت
کننـدگان در آزمایـش نیـز ناظـر آن بودنـد .سـپس از افـراد
خواسـته مـی شـد بگویند کـه آیا ارقام حدسـی آن ها بیشـتر
یـا کمتـر از ایـن ارقـام اسـت یا نـه .در پایان مشـخص شـد
ارقامـی کـه بـه شـکل تصادفـی تعییـن مـی گردیـد تاثیـر
قابـل توجهـی بـر تخمیـن افـراد داشـته اسـت .بـه عنـوان

مثـال ،کسـانی کـه عـدد تصادفـی  10کشـور دریافـت کرده
بودنـد رقـم  ،25و کسـانی کـه رقـم تصادفـی  65کشـور را
دریافـت کـرده بودنـد رقـم  45را بـه عنـوان تخمیـن هـای
خـود از میزان کشـورها اعلام کردند .با وجود اینکه شـرکت
کننـدگان در آزمایـش مـی دانسـتند کـه ایـن ارقـام تصادفی
هسـتند و ربطـی بـه کار تعییـن شـده بـرای آنها نـدارد ،لنگر
مذکـور اثـر خـود را بر قضـاوت آنهـا برجا گذاشـت.
مذاکـرات مربوط به حقوق و دسـتمزد ،نمونـه رایجی از اثرات
ایـن لنگـر در دنیای مدیریت اسـت .به عنوان مثـال ،افزایش
پرداخـت هـا معموال به شـکل درصد رشـد تعیین مـی گردد.
یک شـرکت ممکن اسـت که حقـوق و دسـتمزدها را به طور
متوسـط  8درصـد افزایـش دهـد در حالی کـه در برخی موارد
بـه طـور اسـتثنایی ایـن طیـف چیـزی بیـن  3تـا  13درصد
تغییـر خواهـد کرد .اگرچه ایـن روال در جامعـه امری عادالنه
تلقـی مـی شـود ،اما چنیـن سیسـتمی ،وزن رقم لنگـر (یعنی
حقـوق سـال قبـل) را بیشـتر کـرده و بـه بـی عدالتـی هـای
عمـده منتهـی می گـردد .یعنـی کارمنـدی که در سـال قبل
حقـوق کمتـری دریافـت میکرده ،در سـال جدید هم نسـبت
بـه دیگران حقـوق کمتـری را دریافـت خواهد کرد.
کسـانی کـه مسـئول انتخـاب و اسـتخدام افـراد هسـتند،
معمـوال از متقاضیـان مـی خواهنـد تـا دسـتمزد فعلیشـان را
اعلام کننـد .چـرا؟ آن ها دنبـال این عدد هسـتند تـا بتوانند
بـه عنـوان یـک لنگـر از آن اسـتفاده کـرده و متناسـب با آن
تعدیالتـی را انجـام دهنـد .اگر یک متقاضی به مراتب بیشـتر
از دسـتمزد فعلـی اش بیـارزد ،سـوگیری ناشـی از لنگرگیری
موجـب می شـود تا این شـرکت دسـتمزد پیشـنهادی اش را
در سـطحی کمتـر از ارزش حقیقـی آن نیـرو اعلام کنـد؛ در
حالیکـه دسـتمزد فعلـی یک فـرد ،اطالعـات دقیقـی درمورد
ارزش واقعـی او بـه دسـت نمی دهـد .لذا اسـتفاده از این نوع
سیسـتم هـای افزایـش حقـوق بـه معنـی قبـول بـی عدالتی
هـای گذشـته به عنـوان یک لنگر اسـت و تعدیلات ناکافی
آتـی ،حـول ایـن عدد مبنـا صـورت خواهد گرفـت .مضاف بر
آن ،ایـن یافتـه هـا مؤیـد آن اسـت کـه وقتـی فرد اسـتخدام
کننـده مـی خواهـد دسـتمزدی را به یـک متقاضی پیشـنهاد
کنـد ،هـر رقمـی که به عنـوان یـک لنگر در خلال صحبت
هـا مطرح شـود ،تاثیرات عمـده ای در پیشـنهاد نهایی خواهد
داشـت .حتـی اگـر هر دو طـرف این لنگـر را به عنـوان نکته
ای بـی اهمیـت و بـی ربـط نادیده گیرنـد ،باز هم ایـن اثرات
برجـا خواهـد ماند.
تهیه و تنظیم :امیرمحمد جهانی

استراتژی کالباسی

اس ــتراتژی کالباس ــی یک ــی از مه ــم تری ــن اس ــتراتژی
هـــای مذاکـــره اســـت کـــه میگویـــد اگـــر بخواهیـــم
ی ــک کالب ــاس را ب ــه ف ــردی بخورانی ــم او نمیتوان ــد و
قبـــول نمیکنـــد و مـــا بایـــد آن را ریزریـــز کنیـــم تـــا
او آن را بخـــورد.
مشــتریان همیشــه بــا وســواس و دقــت خاصــی بــرای
خریــد اولیــن کاالی مــورد نیــاز تصمیــم میگیرنــد و مــا
بایــد تــاش زیــادی کنیــم تــا اولیــن کاال را بــه آنهــا
بفروشــیم .امــا بــرای خریــد کاالهــای بیشــتر خیلــی
ســخت نمیگیرنــد و راحــت تــر خریــد میکننــد.
بنابرایــن مــا بایــد بــا اســتفاده از اســتراتژی کالباســی

بعــد از فــروش اولیــن کاال ،بقیــه کاالهــا را بــه
آنهــا پیشــنهاد دهیــم و کــم کــم بــه آنهــا بفروشــیم
تــا بیشــترین بهــره وری و ســود را داشــته باشــیم و
اینگونــه نتیجــه ی تالشــمان را بگیریــم.
مثــا در صورتــی کــه فروشــنده ی موبایــل هســتید
میتوانیــد گوشــی موبایــل را بــا ســود کمــی بفروشــید
امــا بالفاصلــه پــس از فروختــن گوشــی موبایــل ،بــه
روش کالباســی هندزفــری ،محافــظ صفحــه نمایــش،
نــرم افزارهــای اندرویــد و ...را بــه مشــتری بفروشــید و
از ایــن طریــق ســود خوبــی کســب کنیــد.
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انجمن

لیست اعضای جدید و تمدیدی انجمن مهندسی صنایع ایران
درآذر ماه 1395
ردیف نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

تاریخ اعتبار عضویت

1

بهروز بایگان

پیوسته

1396/09/14

2

محمد جاللی

وابسته

1396/09/14

3

اشکان قاسمی

وابسته

1396/09/03

4

بابک یوسفی

وابسته

1396/09/03

5

حسین پورآدینه

دانشجویی

1396/09/03

کارگاه انواع عدم قطعیت در مباحث تحقیق در عملیات

دکتـــر داود شیشـــه بـــری ،کارگاه آموزشـــی مـــروری بـــر انـــواع
حال ــت ه ــای ع ــدم قطعی ــت در مباح ــث تحقی ــق در عملی ــات را
برگ ــزار م ــی کن ــد.
ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی انجم ــن مهندس ــی صنای ــع ای ــران،
ایـــن کارگاه ازجملـــه برنامـــه هـــای چهاردهمیـــن همایـــش
دانش ــجویی مهندس ــی صنای ــع م ــی باش ــد ک ــه  13و  14بهم ــن
مـــاه در دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر برگـــزار مـــی شـــود.
بنابرایـــن گـــزارش ،دکتـــر شیشـــه بـــری ،دانـــش آموختـــه
دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران بـــوده و هـــم اکنـــون عضـــو
هیـــات علمـــی دانشـــگاه یـــزد مـــی باشـــد.

اطالع رساني خدمات و محصوالت
با شرايط ويژه در خبرنامه مهندسی صنایع

خبرنامــه انجمــن در هــر شــماره بــراي قریــب  10000مخاطــب
ارســال مــي شــود و فضايــي مطلــوب بــراي ارتبــاط بــا مشــتريان
بــه منظــور معرفــي کاال و خدمــات اعضــاي حقوقــي انجمــن و
شــرکت هــای تولیــدی و خدماتــی بــه ویــژه شــرکت هــای مشــاوره
مهندســی صنایــع بــه وجــود مــي آورد .متقاضيــان بــراي اطــاع
رســانی محصــوالت و خدمــات خــود در خبرنامــه مهندســی صنایــع
مــی تواننــد بــا شــماره  88962076تمــاس حاصــل نماينــد.

اینجا محل تبلیغ
شماست.

شامره  ، 85دی 1395
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی صنایع ایران
مدیرمسئول:
دکرت مهدی فتح اله
رسدبیر:
مهندس سید علیرضا شجاعی
طراح و صفحه آرا:
مهندس محمدهادی انتظاری

اینجا محل معرفی
عضویت شماست.

مجری خربنامه:

نرشیه سامانه نو(دانشگاه علم و صنعت ایران):
محمدهادی انتظاری ،امیرمحمد جهانی ،رسور مطیع
محسن تقی نژاد ،حمیدرضا الچین ،حمیدرضا خلیلی
با تشکر از :خانم مریم جوکار
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