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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 
همچنیـن  و  زندگـی  شـیوه  بـر  بنیادیـن  تاثیـرات  کننـده،  متحـول 
فضـای کسـب و کار خواهـد گذاشـت. تاثیرگذاری بـر فرایندهای 
عملیاتـی، پایشـی، تعامـات 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.
ــه  ــا" )Internet of Things(، ب ــت چیزه ــا "اینترن ــیاء" ی ــت اش "اینترن
ایــن معنــا اســت کــه بســیاری از وســایل روزمــره مــورد اســتفاده در 
محــل کار و زندگــی، بــا اتصــال بــه اینترنــت، وظایــف و اطاعــات 
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 می کنــد 
تــا تمامــی اشــیا و دســتگاه های اطــراف مــا بــه اینترنــت متصــل شــده 
و از طریــق برنامــه مخصــوص در رایانــه هــا و تلفن هــای هوشــمند 
ــه  ــد ک ــی می کنن ــان پیش بین ــوند. کارشناس ــت ش ــرل و مدیری کنت
تــا ســال 2020 حــدود 50 میلیــارد وســیله ی مختلــف، بــه اینترنــت 
ــیاری  ــودرو و بس ــیدنی ها، خ ــی، پوش ــوازم خانگ ــوند. ل ــل ش متص
از دســتگاه های دیگــر از ایــن قابلیــت برخــوردار هســتند و بــه 
زودی ایــن تکنولــوژی، اغلــب اشــیایی را کــه در دنیــای مــا وجــود 
ــا توســعه ی  ــر خواهــد گرفــت. پیش بینــی می شــود کــه ب دارد در ب
ــه کشــاورزی و  ــع و مشــاغل از جمل ــت اشــیا، صنای ــاوری اینترن فن

کارخانه هــا نیــز متحــول شــوند. حســگرها و ابــزار هــای...

سرمقاله
اینترنت اشیاء، فناوری دیجیتال و استراتژی
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مهندســی  تخصصــی  کمیتــه  رئیــس 
صنایــع شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش 
برنامــه  بازنگــری  گفــت:  عالــی 
ــان  ــته پای ــن رش ــی ای ــات تکمیل تحصی
یافــت و دانشــگاه هــا مــی تواننــد از 
ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــی جدی ــه درس برنام

دکتـر محمـد مهـدی سـپهری در گفتگو 
بـا خبرنـگار مهـر گفـت: رونـد بازنگری 
برنامـه تحصیات تکمیلی رشـته 
بـه  تابسـتان امسـال  مهندسـی صنایـع در 
اتمـام رسـید و در سـایت وزارت علـوم 

بارگـذاری شـده اسـت.
برنامــه  جزئیــات  تمامــی  افــزود:  وی 
مقاطــع  در  صنایــع  مهندســی  درســی 
ــه  ــب کتابچ ــی در قال ــات تکمیل تحصی

ای تدویــن شــده اســت.
صنایـع  مهندسـی  کمیتـه  رئیـس 
شـورای برنامـه ریزی آمـوزش عالی 
مـی  هـا  دانشـگاه  کـرد:  خاطرنشـان 
تواننـد برنامه بازنگری شـده مهندسـی 
صنایـع در مقاطـع تحصیـات تکمیلی را 

از مهرمـاه سـال جـاری اجـرا کننـد.
wاصــاح عناویــن گرایــش هــای 

مهندســی صنایــع
مقطــع  در  اینکــه  بیــان  بــا  ســپهری 
مهندســی  رشــته  ارشــد  کارشناســی 
ــع ۹ گرایــش وجــود دارد، گفــت:  صنای
ــوم  ــا مفه ــش ه ــن گرای ــی از عناوی برخ
ــه در  ــت ک ــی نداش ــن و صحیح روش
ایــن عناویــن  انجــام شــده  بازنگــری 

اصــاح و بازنگــری شــد.
وی عنـوان کـرد: درحـال حاضـر مقطـع 

کارشناسـی ارشـد رشته مهندسـی صنایع 
سیسـتم  سـازی  بهینـه  گرایـش   ۹ دارای 
لجسـتیک  سـامت،  هـای  سیسـتم  هـا، 
کان،  هـای  سیسـتم  تامیـن،  زنجیـره  و 
سیسـتم هـای مالـی، مدیریـت مهندسـی، 
کیفیـت و بهـره وری، مدیریـت پـروژه و 

سیسـتم هـای اطاعاتـی اسـت.
صنایـــع  مهندســـی  کمیتـــه  رئیـــس 
ـــی  ـــوزش عال ـــزی آم ـــه ری ـــورای برنام ش
ــری  ــن بازنگـ ــرد: در ایـ ــان کـ خاطرنشـ
نـــام گرایـــش سیســـتم هـــای اقتصـــادی 
ــای کان  ــتم هـ ــه سیسـ ــی بـ و اجتماعـ

تغییـــر یافـــت.
ســپهری تاکیــد کــرد: همچنیــن گرایــش 
ــی  ــای مال ــه سیســتم ه ــی ب مهندســی مال
مدیریــت  گرایــش  و  کــرده  تغییــر 
ــت  ــش مدیری ــن گرای مهندســی جایگزی

ــت. ــده اس ــره وری ش ــتم و به سیس
هـــای  گرایـــش  کـــرد:  عنـــوان  وی 

»سیســـتم  و  وری«  بهـــره  و  »کیفیـــت 
هـــای اطاعاتـــی« از گرایـــش هـــای 
ـــری  ـــن بازنگ ـــه در ای ـــت ک ـــدی اس جدی
بـــه ایـــن برنامـــه درســـی اضافـــه شـــده 

انـــد.
wجزئیــات بازنگــری مقطــع دکتــری 

مهندســی صنایــع
ــع  ــی صنایـ ــه مهندسـ ــس کمیتـ رئیـ
ــوزش  ــزی آمـ ــه ریـ ــورای برنامـ شـ
جزئیـــات  درخصـــوص  عالـــی 
ایـــن  دکتـــری  مقطـــع  بازنگـــری 
رشـــته گفـــت: از ســـال ۷۷ تاکنـــون 
در  رشـــته  ایـــن  درســـی  برنامـــه 
ــود. ــرده بـ ــر نکـ ــری تغییـ ــع دکتـ  مقطـ

ــه  ــت: در دفترچـ ــار داشـ ــپهری اظهـ سـ
ـــرای  ـــجو ب ـــرش دانش ـــته پذی ـــای گذش ه
دوره دکتـــری رشـــته مهندســـی صنایـــع 
ـــود و دانشـــگاه  ۳ گرایـــش اعـــام شـــده ب
ــای...  ــش هـ ــتند گرایـ ــی توانسـ ــا مـ هـ

بازنگری برنامه تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایع
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ـــه  ـــران، ضایع ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس انجم
درگذشـــت مجاهـــد خســـتگی ناپذیـــر، 
آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی را بـــه 
محضـــر مقـــام معظـــم رهبـــری٬ خانـــواده 
ـــران  ـــت ای ـــی مل ـــوم و تمام ـــی آن مرح گرام

تســـلیت عـــرض مـــی کنـــد.
ـــد  ـــار روح بلن ـــا اهلل٬ نث ـــد و اولی ســـام خداون

ـــاد. ـــاک او ب و تابن

همایش یلدای کارآفرینان استارت آپی

دورهمــی و همایــش یلــدای اســتارتاپی بــا حضــور 
کارآفرینــان حــوزه اســتارتاپي در آخریــن روز پاییــز 
ــدا در  ــب یل ــال ، ش ــب س ــن ش ــد تری 1395دربلن
ــران  ــی ته ــه مل ــم کتابخان ــاالر قل ــر ت ــی تئات آمف
بــا اســتقبال گســترده اهالــی مشــتاق برگــزار 
ــه...  ــتارتاپی در س ــان اس ــدای کارآفرین ــد.همایش یل ش

Enterprise Dynamics نرم افزار

تخصصــی   Enterprise Dynamics افــزار  نــرم 
ــه  ــتیک و تجزی ــازی لجس ــبیه س ــوص ش در خص
ــزار در  ــرم اف ــن ن تحلیــل مقــداری مــی باشــد. ای
زمینــه فــرودگاه هــا، واحــد هــای تولیــد و صنعتی، 
راه آهــن و زیرســاخت هــای ریلــی، شــرکت هــای 
توزیــع کننــده، ســاختمان و شــرکت هــای... 

تأثیر لنگر گیری ذهنی در تصمیم گیری

اخیــرا یــک شــرکت اینترنتــی جدیــد، در بــورس 
عرضــه شــده و ســهام آن مــورد خریــد و فــروش 
قــرار مــی گیــرد. در هنــگام شــروع، هــر ســهم 
ــن  ــک تری ــد. نزدی ــروش ش ــد و ف 20 دالر خری
رقیــب شــرکت، یــک ســال قبــل به بــازار ســهام 
ــز 20 دالر...  ــهم آن نی ــر س ــت ه ــد و قیم وارد ش
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نصــب شــده در مــزارع بــه کشــاورزان کمــک می کنــد 
خــود  احشــام  و  محصــوالت  از  را  داده هایــی  تــا 
ــوند.  ــع ش ــا مطل ــت آنه ــد و از وضعی ــع آوری کنن جم
اتصــال تجهیــزات درمانــی در بخــش بهداشــت و درمان 
ــا  ــد ت ــا را بیشــتر کن ــی آنه ــد کارای ــت می توان ــه اینترن ب
خدمــات بهتــری بــه بیمــاران ارائــه داده شــود. فنــاوری 
اینترنــت اشــیا در خرده فروشــی ها هــم کاربردهــای 
ابــزار  از  اســتفاده  بــا  خرده فروشــان  دارد.  زیــادی 
ســازگار بــا بلوتــوث و دیگــر فناوری هــای بی ســیم 
بــه گوشــی های هوشــمند کاربــران متصــل شــده و 
ــن محصــوالت و خدمــات عرضــه  آنهــا را از جدیدتری
از  هــم  حمل ونقــل  صنعــت  می ســازند.  آگاه  شــده 
ــا اتصــال  ظهــور اینترنــت اشــیا بی بهــره نخواهــد بــود. ب
ــای  ــوان دم ــا می ت ــتی ها و کامیون ه ــه کش ــگرها ب حس
محیطــی را بــرای حفــظ کاالی در حــال انتقــال کنتــرل 
ــاوری امــکان  ــن فن ــردن ای ــه کار ب ــا ب ــن ب کــرد. همچنی
جمــع آوری داده از مســافران و محیــط و بهینه ســازی 
مصــرف ســوخت فراهــم می شــود. در آینــده ی 
ــت از  ــه اینترن ــال ب ــا اتص ــا ب ــی خودروه ــک تمام نزدی
وضعیــت مســیرهای مختلــف آگاه می شــوند تــا بــه ایــن 
ــه  ــری ب ــات جلوگی ــوع تصادف ــب از ترافیــک و وق ترتی
ــرد  ــه عملک ــوط ب ــات مرب ــت اطاع ــد. دریاف ــل آی عم
خودروهــا از کارخانــه، دیگــر کاربــرد فنــاوری اینترنــت 
و  امنیــت  می توانــد  کــه  اســت  اتومبیل هــا  در  اشــیا 
کارایــی آنهــا را افزایــش دهــد. بــا اجــرای اینترنــت اشــیا 
ــرژی  ــبکه های ان ــهری، ش ــات ش ــال ارتباط ــاهد اتص ش
ــرق، حمل ونقــل، صنعــت و حتــی  ــد آب و گاز و ب مانن
ــب  ــن ترتی ــه ای ــود و ب ــم ب ــامت خواهی ــوزش و س آم
ــت. ــد پیوس ــق خواه ــه تحق ــمند ب ــهر هوش ــروژه ی ش پ

فناورانــه دیگــر،  ماننــد هــر پدیــده  در عیــن حــال 
ــوط  ــات مرب ــی، ماحظ ــدات امنیت ــه تهدی ــت ب الزم اس
بــه محافظــت از حریــم شــخصی و مــواردی از ایــن 
ــن  ــود. تدوی ــه نم ــای آن توج ــار مزای ــز در کن ــل نی قبی
ــت  ــز اهمی ــط نی ــن مرتب ــی و قوانی ــتانداردهای امنیت اس
دارنــد. عــاوه بــر آن، فراهــم ســازی بســتر آدرس هــای 
ســایر  و  فیبــر  زیرســاخت های  تامیــن  اینترنتــی، 
ــی  ــرم ارتباط ــدازی پلتف ــی الزم، راه ان ــترهای ارتباط بس
مــورد نیــاز توســط اپراتورهــا از جملــه مــواردی هســتند 
ــاد و  ــن نه کــه ضــرورت همــکاری و هماهنگــی چندی
ســازمان را در توســعه ایــن امــر مهــم نشــان مــی دهــد.

ــرای مواجــه شــدن  ــز خــود را ب کشــورهای مختلــف نی
بــا فنــاوری اینترنــت اشــیا آمــاده می کننــد، ســرمایه 
ــا  ــند ت ــد و در تاش ــرده ان ــی ک ــای عظیم ــذاری ه گ
اســتانداردهای ایــن فنــاوری را توســعه داده و برنامه هــای 
ــورهای  ــد. کش ــدازی کنن ــرای آن راه ان ــردی را ب کارب
برزیــل، هنــد، چیــن، آلمــان، ســنگاپور، آمریــکا و کــره 

ــتند. ــتاز هس ــه پیش ــن زمین ــی در ای جنوب
در ایــران مطالعــات در مــورد ابعــاد مختلــف ایــن پــروژه 
کان  پروژه هــای  از  یکــی  اســت.  انجــام  حــال  در 
راهبــردی فنــاوری ارتباطــات جهــت بکارگیــری موثــر 
ــه و  ــاص یافت ــوع اختص ــن موض ــه همی ــاوری ب ــن فن ای
ــوه ی  ــاوری و نح ــن فن ــه ای ــه ی راه ورود ب ــن نقش تدوی
اســتفاده از آن از مدتــی پیــش در دســتور کار قــرار 

ــت. ــته اس داش
دکتر کامران اعتماد مقدم

 عضو هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی

سرمقاله، ادامه از صفحه 1

جدیـــد را ایجـــاد 
کننـــد، امـــا عمـــا 
ـــگاه  ـــیاری از دانش بس
ســـه گرایـــش  بـــه 
در  شـــده  نامبـــرده 
ایـــن دفترچـــه اکتفـــا 

ــد. ــی کردنـ مـ
وی تاکیــد کــرد: در بازنگــری صــورت گرفتــه بــرای دوره 
دکتــری ایــن رشــته ۸ گرایــش بهینــه ســازی سیســتم هــا، 
ــتم  ــن، سیس ــزه تامی ــتیک و زنجی ــامت، لجس ــای س ــتم ه سیس
وری،  بهــره  و  کیفیــت  مالــی،  هــای  سیســتم  کان،  هــای 
مدیریــت پــروژه و سیســتم هــای اطاعاتــی تدویــن شــده اســت.

رئیــس کمیتــه مهندســی صنایــع شــورای برنامــه ریــزی آمــوزش 
عالــی گفــت: بــا راه انــدازی ایــن گرایــش هــا مصاحبــه 

ــه دوره هــای دکتــری ایــن رشــته تخصصــی  ــان ورود ب متقاضی
ــر انجــام مــی شــود. ــق ت ــر و دقی ت

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 
ــن  ــی از دروس ای ــن برخ ــت: عناوی ــر داد و گف ــته خب ــن رش ای
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.

بازنگری برنامه تحصیالت تکمیلی رشته مهندسی صنایعادامه از صفحه 1

توان ملي در حل مشكالت علمي تحقیقاتي صنعت گسترش می یابد 
ــی،  ــای پژوهش ــکاری ه ــترش هم ــاد و گس ــور ایج ــه منظ ب
آموزشــی، اطــاع رســانی و مشــاوره ای، تفاهمنامــه ای میــان 

ــع  ــی صنای ــن مهندس انجم
ایــران و انجمــن تخصصــی 
ــعه  ــق و توس ــز تحقی مراک
صنایــع و معــادن بــه امضــا 

رســید.
بـه گـزارش روابـط عمومی 
صنایـع  مهندسـی  انجمـن 
امضـای  مراسـم  ایـران، 
در  همـکاری  تفاهمنامـه 
نمایشـگاه  دومیـن  حاشـیه 
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 
ـــران  ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس ـــر انجم ـــره و دبی ـــات مدی هی
ـــن  ـــر انجم ـــره و دبی ـــات مدی ـــو هی ـــی عض ـــی معصوم و عل
تخصصـــی مراکـــز تحقیـــق و توســـعه صنایـــع و معـــادن 
ــت  ــت معاونـ ــادق زاده سرپرسـ ــی صـ ــور رمضانعلـ در حضـ
ــدن و  ــت معـ ــاوری وزارت صنعـ ــرورش و فنـ ــوزش، پـ آمـ

تجـــارت بـــه امضـــا رســـید.

موضــوع ایــن تفاهــم نامــه، همــکاری در طــرح هــای 
تحقیقاتــی و پژوهشــی، برنامــه هــای آموزشــی، پــروژه هــای 
زیــر بنایــی، خدمــات علمــی 
حــوزه  در  رســانی  اطــاع  و 
ــام  ــن اع ــای طرفی ــت ه فعالی

ــت. ــده اس ش
بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه، هر 
دو انجمـن حداکثـر تـاش خود 
را در جهـت گسـترش تـوان ملی 
در حـل مشـکات و معضـات 
موضـوع  علمی-تحقیقاتـی 
بـه  نیـل  و  نامـه  تفاهـم  ایـن 
خوداتکایـی ملـی مبذول داشـته 
و از هیـچ کوششـی در ایـن جهـت خـودداری نخواهنـد نمـود.

ایـن موافقتنامـه در 7 محـور همـکاری تدویـن شـده اسـت و 
حداقـل یکسـال اعتبـار دارد.

ـــا 17  ـــران ب ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس ـــود انجم ـــی ش ـــادآور م ی
ـــن  ـــی ای ـــی تخصص ـــکل مل ـــا تش ـــت، تنه ـــابقه فعالی ـــال س س
ـــد  ـــی باش ـــوم م ـــوز از وزارت عل ـــه دارای مج ـــت ک ـــته اس رش
ـــجویان  ـــگان، دانش ـــش آموخت ـــتادان، دان ـــای آن را اس و اعض
مقاطـــع مختلـــف و شـــرکت هـــای مرتبـــط بـــا مهندســـی 

ـــد. ـــی دهن ـــکیل م ـــع تش صنای

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.
ــا، وحیــد احمــدی معــاون پژوهــش و  بــه گــزارش ایرن
ــوم، رمضانعلــی صــادق زاده معــاون  ــاوری وزارت عل فن
ــی  ــت و عل ــاوری وزارت صنع ــش و فن ــوزش، پژوه آم
ــع  ــازمان صنای ــل س ــر و مدیرعام ــاون وزی ــی مع یزدان
ــیه  ــران در حاش ــی ای ــای صنعت ــهرک ه ــک و ش کوچ
افتتــاح نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال 95 

ــد. ــن موافقــت نامــه را امضــا کردن ای

آموزشــی،  همــکاری  نامــه  تفاهــم  راســتای  در 
ــات و  ــوم، تحقیق ــن وزارت عل ــاوری بی ــی و فن پژوهش
ــوب  ــارت مص ــدن و تج ــت، مع ــاوری و وزارت صنع فن
93/5/12 و بــه منظــور افزایــش اثرگــذاری و اثرپذیــری 
آمــوزش عالــی و بخــش صنعــت و همچنیــن پــرورش 
ــای  ــارت، ایجــاد دوره ه ــا مه ــد و ب دانشــجویان کارآم
کارآمــوزی بــرای دانشــجویان ضــروری بــه نظــر مــی 
ــه منظــور  ــن دســتورالعمل ب ــن اســاس ای ــر ای رســد ب
ــف  ــای مختل ــته ه ــوزی در رش ــر کارآم ــاماندهی ام س

ــی شــود. ــن م ــی تدوی ــوزش عال ــای آم ــروه ه گ
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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 عاقمنــدان 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.com ارســال فرماییــد.

1. فعالیت های گروه های پژوهشی مهندسی صنایع در دانشگاه ها
2. اخبار مربوط به برگزاری سمینارها و کارگاه های مرتبط با مهندسی صنایع

3. معرفی حیطه های علمی و پژوهشی جذاب و نو در مهندسی صنایع
4. معرفی آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی یا خارجی در زمینه مهندسی صنایع

5. معرفی مقاالت و کتب جذاب و جدید در زمینه مهندسی صنایع
6. معرفی چهره های برجسته در زمینه تحقیق در مهندسی صنایع چه در داخل و چه در خارج از کشور

7. معرفی نرم افزار های جدید و مفید در زمینه مهندسی صنایع
8. معرفی اعضای هیئت علمی جدیدالورود در رشته های مرتبط با مهندسی صنایع

9. معرفی 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

 

رویداد های آتی
نخستین همایش ملی بهبود در سیستم های مدیریت شهری

تاریخ برگزاری: 27 بهمن 1395
www.iumsconf.ir :سایت

سومین رویداد ایده بازار تخصصی مهندسی صنایع
تاریخ برگزاری: 13 بهمن 1395

www.industrial.ideasbazaar.ir :سایت

اولین همایش مدیریت جهادی و امنیت ملی
تاریخ برگزاری: 19 بهمن 1395

www.mtrd.ir :سایت

همایش ملی بهره وری در بخش دفاعی
تاریخ برگزاری: اسفند ماه 1395

www.mtrd.ir :سایت

موفقیت های پژوهشی و اجرایی اساتید مهندسی صنایع 
ـــش و  ـــه پژوه ـــی هفت ـــع ط ـــی صنای ـــای مهندس ـــکده ه دانش
ـــورد  ـــوری م ـــت جمه ـــوم و ریاس ـــوی وزارت عل ـــاوری از س فن

ـــد. ـــرار گرفتن ـــر ق تقدی
دانشگاه صنعتی شریف

ــر  ــاون وزی ــور مع ــا حض ــش و ب ــه پژوه ــبت هفت ــه مناس ب
ــات  ــو هی ــی، عض ــوان نیاک ــی اخ ــید تق ــر س ــوم از دکت عل
علمــی دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی شــریف 

ــد. ــر ش ــگاه تقدی دانش
ــر  ــگران برت ــل از پژوهش ــم تجلی ــزارش، مراس ــن گ ــر ای بناب
ــا حضــور دکتــر وحیــد احمــدی،  دانشــگاه صنعتــی شــریف ب
ــود  ــر محم ــوم و دکت ــر عل ــاوری وزی ــش و فن ــاون پژوه مع

ــد. ــزار ش ــریف برگ ــی ش ــگاه صنعت ــس دانش ــی ریی فتوح
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 
ــگاه  ــن دانش ــر ای ــگران برت ــاوری 19 پژوهش ــش و فن پژوه

معرفــی شــدند.
ــاوری  ــی و فن ــاون علم ــتاری، مع ــر س ــن اســاس، دکت ــر ای ب
رییس جمهــور از دکتــر محمدعلیهــا، اســتادیار دانشــکده 
ــه اول  ــال 94 )رتب ــر س ــگر برت ــوان پژوهش ــه عن ــع ب صنای

ــل آورد. ــه عم ــر ب ــع( تقدی ــکده صنای دانش
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 

ــد. ــی کن ــق م ــکاری تحقی ابت

ــا در  ــت ه ــن موفقی ــران، ای ــع ای ــی صنای ــن مهندس انجم
عرصــه پژوهــش و جلــب اعتمــاد مدیــران در ســپردن 
ــه  ــرم و جامع ــاتید محت ــه اس ــی را ب ــای اجرای ــئولیت ه مس

ــد. ــی نمای ــرض م ــک ع ــع تبری ــی صنای ــزرگ مهندس ب
ــع،  ــی صنای ــای مهندس ــکده ه ــت دانش ــر اس ــه ذک الزم ب
ــجویی،  ــای دانش ــروه ه ــی، گ ــای علم ــن ه ــاتید، انجم اس
نشــریات، دانشــجویان دکتــری و متخصصیــن مهندســی 
صنایــع مــی تواننــد اخبــار مرتبــط بــا رشــته مهندســی صنایــع 
ــتاوردها و  ــمینارها و نیزدس ــوزش و پژوهــش، س ــه آم در زمین
ــان  ــل آن ــت و تحصی ــوزه فعالی ــه در ح ــه ای ک تجــارب حرف
ــع  ــی صنای ــن مهندس ــق انجم ــت از طری ــوع اس ــال وق در ح

ــد.  ــانی کنن ــاع رس ــران، اط ای
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کارآفرینی و صنعت

همایش یلدای کارآفرینان استارت آپی
ــور  ــا حضـ ــتارتاپی بـ ــدای اسـ ــی و همایـــش یلـ دورهمـ
ــز  ــن روز پاییـ ــتارتاپي در آخریـ ــوزه اسـ ــان حـ کارآفرینـ
ـــی  ـــدا در آمف ـــب یل ـــال ، ش ـــب س ـــن ش ـــد تری 1395دربلن
ـــتقبال  ـــا اس ـــران ب ـــی ته ـــه مل ـــم  کتابخان ـــاالر قل ـــر ت تئات

گســـترده اهالـــی مشـــتاق برگـــزار شـــد.
همایـــش یلـــدای کارآفرینـــان اســـتارتاپی در ســـه پنـــل 

ـــد: ـــزار ش برگ
در پنـل اول کـه »کارآفرینـان ، قهرمانـان ملی« نـام گرفته 
اسـتارتاپ های  بزرگ تریـن  و  مطرح تریـن  مدیـران  بـود، 
ایـران حضـور داشـتند  مدیریت ایـن پنل را میـاد صابری، 

اکوسیسـتم،  فعـاالن  از 
در  داشـت.  برعهـده 
ایـن پنـل محمـد جواد 
شـکوری مقـدم، مدیـر 
عامـل شـرکت صبـا ایده 
و بنیانگـذار آپارات، سـعید 
محمـدی، دانـش آموخته 
صنایـع  مهندسـی  رشـته 
دیجـی کاال،  بنیانگـذار  و 
علیرضـا صادقیـان، دانش 
آموختـه رشـته مهندسـی 
صنایـع و مدیرعامـل نـت 

برگ، نازنین دانشـور، مدیرعامل تخفیفان و شـهرام شـاهکار، 
مدیرعامـل اسـنپ، بـا یکدیگـر بـه گفت وگـو پرداختنـد. 

ـــده  ـــگان و ای ـــت از نخب ـــام صیان ـــه ن ـــه ب ـــل دوم ک در پن
ـــذاران  ـــران و بنیانگ ـــز مدی ـــود نی ـــی ب ـــان ایران ـــای جوان ه
ــادل  ــث و تبـ ــه بحـ ــتاب دهی بـ ــوآوری و شـ ــز نـ مراکـ
نظـــر پرداختنـــد. رضـــا  کانتـــری نـــژاد بنیانگـــذار 
ــرد و  ــت کـ ــل را مدیریـ ــن پنـ ــزان ایـ ــتاب دهنده شـ شـ
محمـــد امیـــن صمیمـــی مدیرعامـــل شـــفق، محســـن 
مایـــری، مدیرعامـــل آواتـــک، ناصـــر غانـــم زاده مدیـــر 
ـــزه  ـــد، و حم ـــرور،مدیرعامل دیمون ـــا مس ـــوا ، احمدرض فین

قطبی نـــژاد، مدیرعامـــل نوتـــک، در آن حضـــور داشـــتند. 
در پنــل ســوم هــم دربــاره تامیــن مالــی کســب وکارهــای 
نوپــا در ایــران پرداختندکــه اعضــای حاضــر در آن بــا 
ــابقه،  ــا س ــگاران ب ــریف از روزنامه ن ــهرام ش ــت ش مدیری
شــهاب جوانمــردی مدیرعامــل فنــاپ، علــی فیاض بخــش 
مدیرعامــل حرکــت اول، ســعید رحمانــی مدیرعامــل ســرآوا 
ــعه  ــی و توس ــدوق مال ــل صن ــی مدیرعام ــا زرنوخ و رض
تکنولــوژی ایــران و رییــس انجمــن VC هــا، برگــزار شــد.

دبیـر  اکبـر هاشـمی  را  ایـن همایـش  برگـزاری  از  هـدف 
داشـت: بیـان  اینگونـه  آخـر  در  همایـش 

در سـنت ایرانیان شـب 
یلـدا شـب دورهمـی 
خانـواده هاسـت. شـبی 
بـزرگ و کوچـک  کـه 
گردهـم آمـده و از 
زندگـی  و  وکار  کسـب 
روزمـره مـی گوینـد. 
مـا نیز بـر آنیـم در این 
خانـواده  ایرانـی  شـب 
کارآفرینـان  بـزرگ 
اکو سیسـتم اسـتارتاپی 
ایـران را گردهم آوریم. 
و در فضایـی دوسـتانه  فـارغ از رقابـت هـا روزمـره به گفت 
و شـنود بپردازیـم و از بیم هـا 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.ir مراجعـه بفرمایید.**

بررسی چگونگی همكاری انجمن با مرکز ملی فرش ایران

نشســـت توســـعه همـــکاری هـــا و تدویـــن تفاهـــم نامـــه 
ـــی  ـــز مل ـــران و مرک ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس ـــترک انجم مش

ـــد. ـــزار ش ـــران برگ ـــرش ای ف
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 
و چگونگـی همـکاری  نحـوه  دربـاره  داشـتند  ایـران حضـور 

مشـترک سـه مجموعـه بحـث و تبـادل نظر شـد.
ــه مشــترکی  ــم نام ــرر شــد تفاه ــزارش، مق ــن گ براســاس ای

ــن برســد. ــه امضــای طرفی ــم و ب تنظی
همچنیـن مقـرر شـد مرکز ملی فـرش ایـران نیازهـا و اولویت 
هـای آموزشـی دوره هـای عمومـی حوزه فـرش را بـه انجمن 
مهندسـی صنایع ایـران اعام 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.
ــب رئیــس انجمــن  ــد: شــجاعی، نای ــن گــزارش مــی افزای ای
ــای بهــره  ــزوم ارتق ــر ل ــد ب ــا تاکی ــران ب ــع ای مهندســی صنای
وری و ارزش افــزوده بخــش صنعــت فــرش، گفــت: انجمــن 

آمادگــی دارد تــا در ایــن زمینــه هــا و نیــز دانــش بنیــان کردن 
ــت  ــر صنع ــی در هن ــازی اقتصــاد مقاومت ــاده س ــا و پی واحده
ــم ارکان  ــا معتقدی ــه داد: م ــد. وی ادام ــکاری نمای ــرش هم ف
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی پیــاده ســازی تکنیــک هــای 
مهندســی صنایــع و مدیریــت در بنــگاه هــا و ســازمان هاســت.

ـــتقبال  ـــا اس ـــرش ب ـــی ف ـــز مل ـــس مرک ـــر رئی ـــه، کارگ در ادام
ـــر  ـــز ب ـــا آن مرک ـــع ب ـــی صنای ـــن مهندس ـــکاری انجم از هم
ـــی و  ـــا مشـــتری، طراح ـــاط ب ـــدی، ارتب ـــود بســـته بن ـــزوم بهب ل

ـــرد.   ـــد ک ـــرش تاکی ـــت ف ـــر صنع ـــی در هن بازاریاب
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.

همت ملی برای تولید محصوالت با دوام، زیبا و فاخر
گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب در رابطه با کیفیت 

کاالی داخلی
اطمینان و عاقه مصرف  کننده

کارگـــران و عناصـــر فنـــی، کیفیـــت صنعتـــی را تـــا 
آن جـــا کـــه بـــه دقـــت و دلســـوزی در کار مربـــوط اســـت، 
ـــاز  ـــس، نی ـــه نف ـــاد ب ـــکار و اعتم ـــا روح ابت ـــرده، ب باالب
ـــگان را  ـــی بیگان ـــش فن ـــوالت و دان ـــه محص ـــور ب کش
کاهـــش دهنـــد و پایه هـــای صنعـــت اصیـــل و ملـــی 
ــرف  ــه مصـ ــوند کـ ــب شـ ــازند و موجـ ــتوار سـ را اسـ
کننـــدگان بـــه محصـــوالت داخلـــی اطمینـــان و 
ـــت  ـــمت صنع ـــه س ـــن راه ب ـــد. همچنی ـــدا کنن ـــه پی عاق
ـــه  ـــد ک ـــان دهن ـــد و نش ـــاز کنن ـــده را ب ـــرفته و پیچی پیش
اســـتعداد و ابتـــکار ایرانـــی قـــادر اســـت کشـــور را - 
ـــازد. ـــاز س ـــی نی ـــران ب ـــع پیشـــرفته - از دیگ ـــی در صنای حّت

پیــام بــه ملــت شــریف ایــران در چهلمیــن روز ارتحــال 
امــام خمینــی )رحمــه اهلل( 1368/4/23

 تولید داخلی مبارکتر از مشابه خارجی آن است.
بعـد از انقـاب، انقـاب و معلم انقـاب که امـام بزرگوار 
مـا بـود بـه مـا ملـت تفهیـم کردنـد کـه مـا مـی توانیـم 
خودمـان  کنیـم؛  تـاش  خودمـان  کنیـم؛  کار  خودمـان 
بسـازیم؛ خودمـان قاعـده ی سـازندگی و تولیـد و مصرف 
را کـه همـان فرهنگ ماسـت بنیان گـذاری کنیـم. ما باید 
ایـن را در همیـن دوران سـازندگی هم بـه کار بگیریم. ما 
هرگـز بـه داشـته های دیگـران پشـت نمیکنیم. هرکسـی 
هرچـه دارد؛ چـه علـم، چـه امکانـات، چـه تکنولـوژی و 
موجـودی فنـی او وقتیکـه ناگزیـر باشـیم اگـر بتوانیـم 
قـرار  خودمـان  هدفهـای  خدمـت  در  را  آن هـا  همـه ی 
همـه ی  مـا  کـرد.  نخواهیـم  دریـغ  لحظه یـی  بدهیـم، 
این هـا 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 اسـتفاده ی 
از مصنوعـات خارجـی ترجیـح بدهیـم. هـر چیـزی که در 
داخـل کشـور تولیـد میشـود، بـرای مـا مبارکتر از مشـابه 
خارجـی آن اسـت؛ حّتـی اندکـی بهتـر از آنکـه از دسـت 

دیگـری و دروازه ای از دروازه هـای کشـور وارد بشـود.
بیانات در دیدار مدیران وزارت نفت 1370/9/12

 قضیه ساخِت آن ساختمان
بایـد بـه طـرف مصـرف تولیـدات داخلـی رفـت. وقتـی 
بسـازند-  را  بین المللـی  اجـاس  میخواسـتند سـاختمان 
سـاختمانی کـه امروز مـا ُپزش را مـی دهیم- مهندسـان 
آن اینجـا آمدنـد. مـن بـه آن هـا گفتـم تصمیـم قطعـی 
ایـن سـاختمان هیـچ مصالـح خارجـی  در  بگیریـد کـه 
بـه کار نـرود. فقـط در آخـِر کار در بخشـی از کارهـای 
صوتـی و الکترونیکـی و اسـتفاده از موکـت نسـوزی کـه 
تولیـدات خارجـی  از  کنیـم،  تولیـد  نمیتوانیـم  داخـل  در 
اسـتفاده کردنـد. ایـن سـاختماِن بـه آن عظمـت، نـود و 
چنـد درصـد مصالحـش از تولیـدات داخلی اسـت. بنده در 
قضیـه سـاخِت آن سـاختمان چند بـار قاطع ایـن موضوع 
را گفتـم و ابـاغ کـردم کـه رفتنـد و دنبال کردند و شـد. 
مـا میتوانیـم؛ ایـن همه تولیـد داخلـی داریم: چینـی، بلور 
و کارهـای چوبـِی بـه ایـن خوبی داریـم، که بـاز آقایان و 

بخصـوص ایـن شـرکت هـا از خـارج میاورنـد!
بیانـات در دیـدار رئیس جمهـور و اعضـای هیـأت دولـت 
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اقتصاد

صندوق سرمایه گذاری 
همـه مـا مقـداری از سـرمایه خـود را در بانـک بـه عنـوان 
سـپرده قـرار مـی دهیـم تـا آخـر سـال مبلغی بـه عنوان سـود 
نصیب مـان شـود. امسـال سـود مصـوب بانـک مرکـزی از 18 
درصـد بـه 15 درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت؛ امـا آیـا تا به 
حـال پیـش آمـده اسـت کـه بـا کمـی تحقیـق و پرس و جـو 
بگردیـم و سـرمایه گذاری هایی را پیـدا و انتخـاب کنیـم که در 

سـال بیشـتر از بانـک بـه مـا سـود بدهند؟ 
1. صندوق های سرمایه گذاری

خزانـه  اوراق  اجـاره،  )اوراق  ریسـک  بـدون  مالـی  اوراق   .2
)... و  مشـارکت  اوراق  اسـامی، 

3. ارز
4. طا

5. مسکن
6. بورس

tصندوق های سرمایه گذاری مشترک
صندوق هـای سـرمایه گذاری )کـه عمدتـا توسـط کارگـزاران 
بـورس  سـازمان  نظـارت  تحـت  می شـود(  تأسـیس  بـورس 
فعالیـت می کننـد و وجوهـی را کـه سـرمایه گذاران در اختیــار 
آنهـا قرار می دهند، در سـبد متنوعــی از سـهام و سایــر اوراق 
بهادار سرمایــه گذاری 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 اطاعـات 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 سـرمایه گذاری در صندوق هـای سـرمایه گذاری 
مشـترک )از طریـق خرید واحدهـای سـرمایه گذاری صندوق(، 
می دهیـد  تشـکیل  را  سـرمایه گذاری  سـبد  یـک  حقیقـت  در 
کـه ایـن سـبد، به طـور دائـم تحـت نظـارت و مدیریـت افراد 

متخصـص و خبره اسـت.
انـواع متعـددی از صندوق هـای سـرمایه گذاری براسـاس نـوع 
اوراق بهـاداری کـه در آن سـرمایه گذاری می کننـد و هـر کدام 

نیـز اهدافـی متفاوتـی را دنبـال می کنند.  
در ایـران صندوق هـای سـرمایه گذاری در گـروه صنـدوق بـا 

درآمـد ثابـت و صنـدوق سـهام در حـال فعالیـت هسـتند.
tصندوق  سرمایه گذاری با درآمد ثابت چیست؟

ایـن صندوق ها وجوه دریافتـی از سـرمایه گذاران را در پرتفویی 
)سـبدی( از اوراق بهـادار بـا درآمـد ثابـت )شـامل انـواع اوراق 
قرضـه، اوراق مشـارکت و انـواع اوراق بدهی( سـرمایه گذاری و 
آن را اداره می کننـد. ویژگـی خـاص ایـن صندوق ها این اسـت 
کـه ریسـک آنهـا پایین اسـت و زمان بنـدی پرداخت سـودها و 
اصل سـرمایه توسـط آنهـا از اطمینـان باالیی برخوردار اسـت؛ 

امـا سـود آن هـا نسـبت به صندوق سـهام کمتر اسـت 
tصندوق  سرمایه گذاری در سهام چیست؟

صنـدوق سـهام وجوه دریافتـی از سـرمایه گذاران را در پرتفویی 
)سـبدی( قـرار می دهـد و بـا آن بـه خریـد و فـروش سـهام در 
بـازار بـورس اوراق بهـادار مـی پـردازد. ویژگـی خـاص ایـن 
صندوق هـا ایـن اسـت کـه ریسـک آنهـا باالتـر از صنـدوق 
درآمـد ثابـت اسـت امـا سـود آن ها نسـبت بـه صندوق سـهام 

است. بیشـتر 
صندوق هـای درآمـد ثابـت امـروزه حـدود 23-30 % و صندوق 
هـای در سـهام سـودی بیـن -10 )منفی 10( الی 60% سـود را 

نصیب سـرمایه گـذاران خـود می کنند.
چه گونـــه میتـــوان یـــک صنـــدوق ســـرمایه گـــذاری 

ــرد؟ ــاب کـ ــب انتخـ مناسـ
1. بررســـی وضعیـــت صندوق هـــا بـــا مراجعـــه بـــه ســـایت 
www.fipiran.com و اســـتفاده از گزارش هـــای عملکـــرد 

هفتگـــی، ماهانـــه، ســـه ماهه و …. صندوق هـــا.
2. بررسـی روند نوسـانات صندوق هـا با مراجعه بـه نمودارهای 
NAV و بررسـی رونـد آن در طـول دوره ی فعالیـت )رونـد اگـر 

صعـودی باشـد با نوسـان کـم مطلوب تر اسـت(
3. بررسـی میـزان ترکیـب دارایـی صندوق هـا )صندوقـی کـه 
ترکیـب دارایی متنوع تری داشـته باشـد ریسـکش کمتر اسـت(

چگونـــه می تـــوان  ســـهام صنـــدوق  ســـرمایه گذاری خریـــد 
ـــرد؟ ـــروش ک و ف

واحدهـا یـا یونیت هـای صندوق هـای سـرمایه گذاری توسـط 
نماینـدگان مدیـر صنـدوق صـادر و ابطـال می شـود. 

بنابرایـن کسـانی کـه متقاضـی خریـد یا فـروش اوراق باشـند، 
می تواننـد بـا مراجعه مسـتقیم یا غیرمسـتقیم بـه مدیر صندوق 

درخواسـت خرید یـا فـروش اوراق را بدهند 
بـا  مراجعـه بـه سـایت  www.fipiran.com و یافتـن لیسـت 
مراجعـه  سـپس  آدرس  و  تمـاس  مشـخصات  و  صندوق هـا 
حضـوری بـه یکـی از شـعب صندوق اقـدام به سـرمایه گذاری 

تهیه و تنظیم: محسن تقی نژاددر صنـدوق خواهیـد کـرد .

چرا مردم فقیر) یا کشورهاي فقیر( کمتر آینده نگر هستند؟
جـواب این سـوال بسـیار مهم اسـت. چـون نه تنها نشـان مي 
دهـد کـه چـرا فقرا کمتـر به آینـده فکر مـي کنند، بلکـه دلیل 
أصلـي مانـدگاري فقـرا در دام فقـر) Poverty Trap ( نیـز تـا 

حـدودي بـه این موضوع وابسـته اسـت. 
جـواب این سـوال در کتـاب Poor Economics یـا اقتصاد فقیر 
بـه شـرح زیـر بیان شـده اسـت. کتـاب، به این داسـتان اشـاره 
مـي کنـد که بسـیاري از فقـراي صحرا یـا کنیـا در آفریقا، مي 
تواننـد باپرداخـت  تنهـا 10 دالر، "پشـه بند" خریـداري کنند و 
شـب هـا فرزندانشـان از گزنـد ماالریـا، در امـان باشـند  ولـي 
عـده کمـي از مـردم حاضـر بـه پرداخت ایـن مي شـدند! حتي 
در مقطعـي این پشـه بنـد ها به صـورت رایـگان در اختیار فقرا 
قـرار مـي گرفت. ولـي باز برخـي، اینهـا را براي اسـتفاده هاي 
متفرقـة تهیـه مـي کردند و نه اسـتفاده بابت جلوگیـري از گزند 

پشـه ماالریا.

بــه زبــان ســاده؛ "فقــرا بــه قــدري درگیــر مشــکات 
ــراي  امروزشــان هســتند، کــه ذهــن آنهــا  دیگــر ظرفیتــي ب
ــل برخــي ضــرب  ــا مث ــدارد..."  دقیق ــده ن ــه آین اندیشــیدن ب

ــت." ــه اش اس ــرِو ن ــت اش گ ــرف هش ــا" ط ــل ه المث
ــر  ــت را از نظ ــیه امنی ــل حاش ــم حداق ــه نتوانی ــي ک ــا زمان ت
ــر ایجــاد  ــراي جامعــه فقی " درآمــد" و " مهــارت" و "شــغل" ب
ــع کمکــي،  ــي مناب ــه  حت ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــم، ای کنی
ــرا( در  ــر شــود و فقیر)فق فقــط صــرف مشــکات موجــود فق

ــد.   ــي بمانن ــر باق دام فق
ــد  ــي توان ــي م ــروي بیرون ــک نی ــر، ی ــراي خــروج از دام فق ب
بــا انــرژي مضاعــف، دام و چرخــه منفــي فقــر را ) حتــي بــه 
صــورت مقطعــي( بشــکند، و فرصتــي بــراي آمــوزش، کســب 

مهــارت و ســرمایه گــذاري بــراي آینــده فراهــم کنــد.

نابرابری اقتصادی

یــک جزیــره را در نظــر بگیریــد کــه هــر ســال در آن 
10 نفــر بــه دنیــا می آینــد. ایــن 10 نفــر هــر کــدام 50 
ســال زندگــی می کننــد و بعــد همــه بــا هــم می میرنــد. 
ــره در ســال  ــن جزی ــر آن، درآمــد مردمــان ای عــاوه ب
اول زندگی شــان 1 دالر اســت، و هــر ســال درآمــد 
ــال دوم  ــن س ــود. بنابرای ــاد می ش ــد زی ــا 10 درص آن ه
درآمــد آنهــا 1.1، ســال ســوم 1.21 و ســال 50 ام صــد و 
شــش دالر )1.1 بــه تــوان 49( خواهــد بــود. تــا اینجــای 
ــادی« ای  ــری اقتص ــچ »نابراب ــا هی ــتان م کار در داس
وجــود نــدارد. همــه متولــد می شــوند، هــر ســال درآمــد 

ــد. ــد از 50 ســال هــم می میرن ــد و بع یکســانی دارن
حــاال بیاییــد بــا هــم دینامیــک ایــن اقتصــاد را 
ــن  ــه ای« از ای ــس لحظ ــک »عک ــم و ی ــوش کنی فرام
اقتصــاد بگیریــم و بــه شــکل ایســتا بــه آن نــگاه کنیــم. 
در یــک لحظــه خــاص در ایــن جزیــره 500 نفــر زنــده 
ــد،  ــش ان ــال پی ــد 50 س ــا متول ــر آنه ــه 10 نف ــد ک ان
ــرد، 10  ــد م ــه زودی خواهن درآمدشــان 106 اســت و ب
ــد، درآمدشــان 97  ــد 49 ســال پیــش ان نفــر آنهــا متول
دالر اســت و ســال دیگــر خواهنــد مــرد و... و 10 نفــر 
آنهــا تــازه متولــد شــده انــد، درآمدشــان 1 دالر اســت و 

ــرد. ــد ک ــی خواهن 50 ســال زندگ
در ایــن تصویــر ایســتا مجمــوع درآمــد 2 درصــد 
پردرآمــد جزیــره )ده نفــری کــه 50 ســال عمــر دارنــد( 
ــد  ــوع درآم ــش از مجم ــدد بی ــن ع ــت و ای 1060 اس
50درصــد کــم درآمــد جامعــه )250 نفــری کــه کمتــر 
ــاالی  ــد ب ــت!  )2 درص ــد( اس ــر دارن ــال عم از 25 س
درآمــدی در ایــن جزیــره بیــش از مجمــوع 50 درصــد 
پاییــن درآمــدی، درآمــد دارنــد(. بنابرایــن جزیــره برابــر 
مــا در نــگاه دینامیکــی، دارای نابرابــری اقتصــادی 

ــت. ــگاه ایستاس ــی در ن ــیار باالی بس
ایـن داسـتان در تـاش بـرای نشـان دادن ایـن 
نابرابـری  بـه مسـاله  نـگاه »ایسـتا«  اسـت کـه  مهـم 
چـه واقعیت هایـی را در نظـر نمی گیـرد و چه قـدر 
خیلـی  اسـت.  سـخت  نابرابـری  دقیـق  اندازه گیـری 
افزایـش  بـا  دولتـی  اسـتاندارد  شـغل های  در  افـراد  از 
اکثـر  می کننـد.  کسـب  بیشـتری  درآمـد  کار  سـابقه 
دانشـجویان در دوران دانشـجویی درآمـد پایینـی دارنـد 
و بعـد درآمـد آنهـا افزایـش پیـدا می کنـد. بسـیاری از 
 آنهـا حتـی درآمـد منفی دارنـد )پـول قـرض می گیرند(.

 بنابرایـن اعـداد مربـوط بـه نابرابـری بـه شـکل ایسـتا، 
در حـال از دسـت دادن ایـن تصویـر پویـا از اقتصـاد اند. 
ــکا از  ــاالی امری ــد ب ــه »1 درص ــد اینک ــی مانن عددهای
پنجــاه درصــد پاییــن درآمــد بیشــتری دارنــد« در حــال 
مخلــوط کــردن دانشــجوهای بــا درآمــد منفــی و افــراد 
ــن  ــازار کار شــده در آن پنجــاه درصــد پایی ــازه وارد ب ت
ــجویان در  ــن دانش ــی از همی ــه برخ ــی ک ــد در حال ان
آینــده ای نــه چنــدان دور جــزء آن درصــد بــاال خواهنــد 
بــود. بــا ایــن همــه ایــن داســتان نشــان می دهــد کــه 
ســخت تر  نابرابــری  درســت  اندازه گیــری  چه قــدر 
ــال و  ــک س ــی ی ــای مالیات ــه فرم ه ــردن ب ــگاه ک از ن

محاســبه ضریــب جینــی اســت.
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علمی

آموزه هایی برای کارایی و اثربخشی
مهندسـان صنایـع سیسـتم هـای یکپارچـه ای از نیـروی 
انسـانی، فناوری و سـرمایه را برای ایجاد سـرمایه گذاری 

هـای رقابتـی مدیریت مـی کنند.
بنابرایـن بـرای اینکـه ایـن تـاش 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 

نیسـتند. تجـارت 
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 آنكه مهندس صنایع بهتری باشید

12(متخصصین 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.
14(پویا فکر کنید

در نظــر گرفتــن دنیــا بــه عنــوان یک سیســتم و مشــاهده 
ــدس  ــه مهن ــردش اســت، ب ــدر روان در گ ــه چق ــن ک ای
ــی کــه  ــا سیســتم را در حال ــد ت ــع کمــک مــی کن صنای
بهتــر فکــر مــی کنــد، درک کنــد. بــه یــک پــارک کــه 
ــه از  ــه آب رودخان ــد ک ــد و فکــر کنی ــه دارد بروی رودخان
کجــا مــی آیــد، بــه کجــا مــی رود و چــه تاثیــری روی 
ــت را درک  ــما طبیع ــه ش ــش دارد. اینگون ــط اطراف محی
خواهیــد کــرد، همچنیــن نقــش خــود را در دنیــا و اینکــه 
چــه چیزهایــی را بــا انجــام دادن درســت کارهــا بدســت 

خواهیــد آورد، درک خواهیــد کــرد.
13(فعالیت هنری

در فعالیــت هایــی کــه هنرمنــدی و خاقیت ذهن شــما را 
پــرورش مــی دهــد شــرکت کنیــد. خاقیــت یــک عنصر 
کلیــدی بــرای مهندســان صنایــع اســت؛ خصوصــا اینکــه 
یــک  مهنــدس صنایــع بایــد بــرای انــواع مشــکات، بــه 

دنبــال راه حــل هــای مختلــف بگــردد.
ادامه دارد...

* ادامه از شماره قبل...

برترین دانشگاه های دنیا در استخدام فارغ التحصیالن
نظــام رتبــه بنــدی کیــو اس جدیدترین گــزارش خــود را دربــاره 300 
موسســه برتــر در زمینــه اســتخدام فــارغ التحصیــان در ســال 2017 
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 
ــمگیرترین  ــورداری از چش ــای برخ ــک ادع ــدام ی ــد؟ ک ــری دارن برت
ــهرت  ــن ش ــترین حس ــای بیش ــا ادع ــد ی ــان را دارن ــارغ التحصی ف
را در میــان کارفرمایــان دارنــد؟ رتبــه بنــدی اســتخدام فــارغ 
التحصیــان کیــو اس در ســال 2017 تعــداد 300 موسســه برتــر در 
ایــن زمینــه بــر مبنــای 5 جنبــه کلیــدی اســتخدام فــارغ التحصیــان 
شــان منتشــر شــده اســت. ایــن پنــج جنبــه شــامل شــهرت کارفرمــا 
ــارکت  ــد(، مش ــان )20 درص ــارغ التحصی ــی ف ــد(، ارزیاب )30 درص
ــجویان )15  ــا دانش ــان ب ــات کارفرمای ــد(، ارتباط ــا )25 درص کارفرم
ــه  ــی )10 درصــد( اســت. نظــام رتب ــتغال تکمیل ــرخ اش درصــد( و ن
ــال 2017 را  ــر در س ــه برت ــه 300 موسس ــواس )QS( رتب ــدی کی بن
ــر اســاس اســتخدام فــارغ التحصیــان ایــن دانشــگاه هــا اعــام  ب
کــرده اســت. ایــن رتبــه بنــدی جهانــی نشــان مــی دهــد کــه فــارغ 
ــت  ــتخدام در اولوی ــرای اس ــگاهها ب ــک از دانش ــان کدامی التحصی
ــام 300 موسســه از 47 کشــور  ــدی ن ــه بن ــن رتب ــد. در ای ــرار دارن ق
درج شــده اســت کــه 50 موسســه اول بــه قــرار زیــر هســتند و ســایر 

موسســات در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.

کشورنام دانشگاه و موسسهرتبه

آمریکادانشگاه استانفورد۱

۲)MIT( آمریکا

چیندانشگاه شانگهای۳

اسرتالیادانشگاه سیدنی۴

دانشگاه کمربیج۵

۶Ecole فرانسهپلی تکنیک

آمریکادانشگاه کلمبیا۷

دانشگاه آکسفورد۸

آمریکادانشگاه کالیفرنیا برکلی۹

آمریکادانشگاه پرینستون۱۰

اسرتالیادانشگاه ملبورن۱۱

چیندانشگاه پکن۱۱

آمریکادانشگاه کورنل۱۳

چیندانشگاه فودان۱۴

آمریکادانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس۱۵

سوئیسانستیتو تکنولوژی زوریخ۱۶

آمریکادانشگاه شیکاگو۱۷

هنگ کنگدانشگاه هنگ کنگ۱۸

کانادادانشگاه تورنتو۱۹

انگلستانامپریال کالج لندن۲۰

آملانانستیتو تکنولوژی کارلرسوهه۲۰

سنگاپوردانشگاه ملی سنگاپور۲۱

کانادادانشگاه واترلو۲۲

آمریکادانشگاه پنسیلوانیا۲۳

۲۴)UCL( انگلستاندانشگاه کالج لندن

آمریکادانشگاه براون۲۵

ژاپندانشگاه واسدا۲۶

آمریکادانشگاه نورث وسرتن۲۶

آمریکادانشگاه میشیگان۲۷

کانادادانشگاه مک گیل۲۸

ژاپندانشگاه توکیو۲۹

۳۰Darmstadt آملاندانشگاه فنی

آمریکادانشگاه دوک۳۰

اسرتالیادانشگاه ملی اسرتالیایی۳۲

۳۳Jiao Tong چیندانشگاه شانگهای

۳۴)Caltech( آمریکاانستیتو

انگلستاندانشگاه منچسرت۳۵

۳۶Zhejiang چیندانشگاه
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Enterprise Dynamics نرم افزار

tمعرفی نرم افزار:
نــرم افــزار Enterprise Dynamics تخصصــی 
و  لجســتیک  ســازی  شــبیه  در خصــوص 
ــن  ــد. ای ــی باش ــداری م ــل مق ــه تحلی تجزی
ــد  ــا، واح ــرودگاه ه ــه ف ــزار در زمین ــرم اف ن
هــای تولیــد و صنعتــی، راه آهــن و زیرســاخت 
ــده،  ــع کنن ــای توزی ــرکت ه ــی، ش ــای ریل ه
ــادر  ــی، بن ــای خدمات ــرکت ه ــاختمان و ش س
و کشــتیرانی، فرآینــد هــای اداری، بخــش 

ــرد دارد. ــتانی کارب ــت و بیمارس بهداش
ــن  ــر ای ــه کارب ــزار ب ــرم اف ــن ن ــتفاده از ای اس
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 
 Rockwell arena های مرســوم در بــازار ماننــد
کــه فرآینــد گــرا هســتند، شــما مــی توانیــد از 
خصوصیــات شــی گرایــی در مدلســازی ایــن 
ــرداری را انجــام  ــره ب ــر به ــزار حداکث ــرم اف ن

ــد. دهی
tمشخصات نرم افزار: 

ــیاری از  ــه بس ــد ب ــی توان ــزار م ــرم اف ــن ن ای
نــرم افــزار هــای دیگــر همچــون ms office و 

حتــی ســخت افــزار هــا متصــل گــردد.
قابلیت های نرم افزار: 

 ارائه مدل هایی به صورت انیمیشن
ــدل از  ــت م ــریع و راح ــه س ــکان تهی  ام

ــف ــای مختل ــتم ه سیس
 مــی توانــد حجــم بســیار وســیعی از 

کنــد. آوری  جمــع  را  آمــاری  اطاعــات 
 network ــای شــبکه ای ــودار ه ــد نم  تولی

diagram

 ردیابی و کمی نمودن گلوگاه ها در شبکه
 مــدل ســازی 3 بعــدی 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 
اطمینــان قابــل  و  مشــتری 

 امکان افزودن قابلیت مورد نیاز خود به آن
ــن  ــوان در حی ــی ت ــک ) م ــل اتوماتی کامپای

ــر داد( ــا را تغیی ــر ه ــازی پارامت ــبیه س ش
tگزارش نرم افزار:

 network ــبکه ای ــای ش ــودار ه ــه نم  ارای
ــنی ــای انیمیش ــدل ه diagram و م

 نتایج حاصل از اجرای مدل
تهیه و تنظیم: محمد هادی انتظاری
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معرفی نشریه

فصلنامــه علمی-دانشــجویی پویــان بــه صاحــب 
دانشــگاه  دانشــجویی-فرهنگی  معاونــت  امتیــازی 
ــا هــدف ارتقــای  ــازده ســال پیــش ب الزهــرا حــدود ی
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 
ــه  ــد ب ــر گردی ــتان 1395 منتش ــار و تابس ــه در به ک

ــت  ــون کیفی ــی چ موضوعات
ــی  ــری، بررس ــت پذی و رقاب
ــرد راهنمــای  ضــرورت کارب
کیفیــت در مدیریــت پــروژه: 
ــزو 1006 ، توانمندســازی  ای
عامــل  انســانی  نیــروی 
ــعه  ــتراتژیک در توس اس
کیفیــت محصــوالت، اخبــار، 

مصاحبــه و آمــوزش نــرم افــزار بــا محوریــت مدیریــت 
ــه اســت. ــت پرداخت تهیه و تنظیم: سرور مطیعکیفی

فصـل نامه پژوهشـی، آموزشـی، اطـاع رسـانی، تحلیلی 
را  خـود  کار   1391 سـال  از  پـرداز”  بهینـه  “مهندسـی 
آغـاز کـرده اسـت. از آن تاریـخ تـا کنـون 10 شـماره 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 
عاقمنـدان قـرار گرفتـه اسـت. ایـن نشـریه در شـماره 
9و10 در پاییـز 95 خـود 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. ضمنـًا 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 study( در 
حـوزه هـای مختلف و مـورد عاقه صنایـع و مدیریت می 
پـردازد. بدیهـی اسـت، موضوعـات قابـل پذیرش شـامل 
همـه موضوعـات و مباحـث مدیریتـی، اجتماعـی، صنعتی 
و مهندسـی و صرفـًا با رویکـرد کاربـردی و روش تحقیق 

مطالعـه موردی خواهـد بود.

جشنواره بزرگ مهندسی صنایع 
نخسـتین جشـنواره بـزرگ مهندسـی صنایـع در تاریـخ 25 آذر 
1395 بـه 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 8 صبـح آغـاز شـد و در دو بخـش تـا سـاعت 17:30 

داشـت. ادامه 
در ابتـــدا، دکتـــر اصفهانـــی 
ــی  ــات علمـ ــو هیـ ــور عضـ پـ
دانشـــگاه امیرکبیـــر بـــه 
ــخنران  ــتین سـ ــوان نخسـ عنـ
ـــات  ـــی تحصی ـــی کل ـــه معرف ب
ـــع  ـــی صنای ـــی در مهندس تکمیل
ـــی  ـــش مهندس ـــژه گرای ـــه وی ب

ــت. ــن پرداخـ ــره تامیـ ــتیک و زنجیـ لجسـ
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 

کان آشـنا کـرد و تجربیـات ارزشـمند خـود را بیـان کـرد.
ــأت  ــو هی ــفیعا عض ــر ش ــاه، دکت ــی کوت ــک پذیرای ــس از ی پ
علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت بــازار کار مهندســی صنایــع را 

بــرای حاضریــن در جمــع بیــان کــرد. همچنیــن دکتــر اکبــر 
ــت  ــت مهندســی و مدیری ــش مدیری ــا گرای ــاط ب ــور در ارتب پ
ــی  ــش مهندس ــا گرای ــه ب ــر ماهوتچــی در رابط ــروژه و دکت پ

ــد. ــه دادن ــی توضیحــات ارزشــمندی ارائ مال
سـاعت 12:30 فرصتـی بـرای ناهـار و نماز داده شـد و سـاعت 

13:30 بـا پخـش کلیپـی بخش دوم همایش شـروع شـد.
ــدای  ــی زاده در ابت ــر امام دکت
ایــن بخــش در رابطــه بــا 
بــازار کار مهندســی صنایــع 
کشــور  خــارج  و  داخــل  در 
ــان  ــی بی ســخنان بســیار جذاب
کــرد کــه بســیار مــورد توجــه 
ــاتید  ــجویان و اس ــام دانش تم
ــر  ــرار گرفــت. در ادامــه دکت ق
ــت  ــازی صحب ــه س ــش بهین ــورد گرای ــد در م ــدی جاوی احم
ــات خــود  ــا بیان ــه صــورت تلفنــی ب ــر ســپهری ب کــرد و دکت

ــت. ــامت پرداخ ــای س ــتم ه ــش سیس ــی گرای ــه معرف ب
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.

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 
و  صنایـع  مهندسـی  دانشـکده 
برگـزار  دانشـکده  دانشـجویان 
پاسـخ  و  پرسـش  شـود،  مـی 
توسـط اسـاتید و دانشـجویان، 
پیرامـون مباحـث مطـرح شـده 

صـورت مـی گیرد.
گفتنــی اســت، اولیــن نشســت از ســری نشســت هــای 
ــر،  ــار مدب ــک بردب ــدس باب ــور مهن ــا حض ــه ب ــال تجرب انتق
مدیــر توســعه بــازار و شــبکه گــروه فــن آوا، دومیــن نشســت 
ــز  ــل مرک ــی، مدیرعام ــیف اله ــدس رضــا س ــا حضــور مهن ب
آمــوزش بازرگانــی وابســته بــه موسســه مطالعــات و پژوهــش 
هــای بازرگانــی، ســومین جلســه از ایــن سلســله نشســت هــا 
ــب  ــر و نائ ــا حضــور مهنــدس ســید علیرضــا شــجاعی، دبی ب
رییــس انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و چهارمیــن نشســت 
نیــز بــا حضــور مهنــدس علیرضــا حاجــی جبــاری، بــا ســابقه 
مدیریــت واحــد مهندســی لجســتیک پــارس خــودرو برگــزار 
ــت  ــله نشس ــزاری سلس ــت برگ ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب گردی
ــع  ــکده صنای ــی دانش ــر فرهنگ ــه را دفت ــال تجرب ــای انتق ه
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 مثـا 

حـوزه نـت، خدمـات و ...
 در هر شـغلی هسـتید مدیر باشـید البته با تاش در کسـب 

صاحیـت 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.

 یکي از مسـائل مورد بحث در مهندسـي صنایع، لجسـتیک 
اسـت پـس در حـوزه لجسـتیک هـر جـا که مـی رویـد، حرفی 

برای گفتن داشـته باشـید.
 در لجسـتیک اسـتانداردها را کامـل بنویسـید مثـا نحـوه 

چیدمـان، تمامـی اطاعـات را مسـتند و مـدون نماییـد.
 مـا هنـوز حـرف هـای تیلـور را در ایـران نتوانسـته ایـم پیـاده 
سـازی کنیـم مثـا تمام زمان بنـدی ها بـا تاخیر مواجه مـی گردد.
تهیه و تنظیم: مریم جوکار و حمیدرضا الچین

پویان

بهینه پرداز

تهیه و تنظیم: انجمن علمی دانشکده صنایع دانشگاه امیرکبیر
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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 20 دالر خریـد و فـروش شـد. نزدیـک 
تریـن رقیـب شـرکت، یـک سـال قبل بـه بـازار سـهام وارد 
شـد و قیمـت هر سـهم آن نیـز 20 دالر بود. قیمت هر سـهم 
شـرکت رقیب در حال حاضر 100 دالر 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 اطاعـات 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 100 دالر اسـت ارزیابـی افراد در مـورد قیمت 
سـهم ایـن شـرکت رقـم باالتـری خواهـد بـود تا وقتـی که 

قیمـت سـهام شـرکت دیگر 10 دالر 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 اطاعـات در اختیـاری مـی تواند باشـد. سـپس تخمین 
هـای خـود را آنقـدر اصـاح 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 اطاعـات ناسـازگار بـا آن لنگر )مشـابهت بین 
دو رقیـب( و نـه اطاعات ناسـازگار با آن )تفـاوت های میان 
دو شـرکت( سـوق مـی دهـد. حتی وقتـی که افراد مـی دانند 
لنگرهـا کامـا 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 
کامـا 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 10 کشـور دریافـت کرده 
بودنـد رقـم 25، و کسـانی کـه رقـم تصادفـی 65 کشـور را 
دریافـت کـرده بودنـد رقـم 45 را بـه عنـوان تخمیـن هـای 
خـود از میزان کشـورها اعـام 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 8 درصـد افزایـش دهـد در حالی کـه در برخی موارد 
بـه طـور اسـتثنایی ایـن طیـف چیـزی بیـن 3 تـا 13 درصد 
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.
هسـتند،  افـراد  اسـتخدام  و  انتخـاب  مسـئول  کـه  کسـانی 
معمـوال از متقاضیـان مـی خواهنـد تـا دسـتمزد فعلیشـان را 
اعـام کننـد. چـرا؟ آن ها دنبـال این عدد هسـتند تـا بتوانند 
بـه عنـوان یـک لنگـر از آن اسـتفاده کـرده و متناسـب با آن 
تعدیاتـی 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 اعـام کنـد؛ در 
حالیکـه دسـتمزد فعلـی یک فـرد، اطاعـات 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 تعدیـات 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 خـال 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 

تهیه و تنظیم: امیرمحمد جهانیبرجـا خواهـد ماند.

استراتژی کالباسی
ـــتراتژی  ـــن اس ـــم تری ـــی از مه ـــی یک ـــتراتژی کالباس اس
ـــم  ـــر بخواهی ـــد اگ ـــه میگوی ـــت ک ـــره اس ـــای مذاک ه
ـــد و  ـــم او نمیتوان ـــردی بخورانی ـــه ف ـــاس را ب ـــک کالب ی
ـــا  ـــم ت ـــز کنی ـــد آن را ریزری ـــا بای ـــد و م ـــول نمیکن قب

ـــورد. او آن را بخ
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 
ــی  ــای بیشــتر خیل ــد کااله ــرای خری ــا ب ــیم. ام بفروش

ســخت نمیگیرنــد و راحــت تــر خریــد میکننــد.
ــا اســتفاده از اســتراتژی کالباســی  ــد ب ــا بای ــن م بنابرای

بعــد از فــروش اولیــن کاال، بقیــه کاالهــا را بــه 
ــا بفروشــیم  ــه آنه ــم ب ــم ک ــم و ک ــا پیشــنهاد دهی آنه
ــیم و  ــته باش ــود را داش ــره وری و س ــترین به ــا بیش ت

ــم. ــمان را بگیری ــه ی تاش ــه نتیج اینگون
  مثــا در صورتــی کــه فروشــنده ی موبایــل هســتید 
ــا ســود کمــی بفروشــید  ــل را ب ــد گوشــی موبای میتوانی
ــه  ــل، ب ــن گوشــی موبای ــس از فروخت ــه پ ــا بافاصل ام
ــش،  ــظ صفحــه نمای ــری، محاف روش کالباســی هندزف
نــرم افزارهــای اندرویــد و... را بــه مشــتری بفروشــید و 

ــد. ــی کســب کنی ــق ســود خوب ــن طری از ای

رهبری در دنیای مدرن: تصمیم گیری با اجماع
رهربان  کسب  و  کار ،  به  سه  روش  مدیریت  می کنند :  

با  دستور،  با  مشورت  یا  با توافق  عمومی.

روش  سـنتی  رهـربی،  دسـتور  دادن  بـود.  رهـرب  دسـتوراتی 

آن هـا  بودنـد.  از   بـه  پیـروی ،   مـی داد  و  همـه  موظـف  

 امـروزه،  رهـربان  رشکت هـا  دریافته انـد  کـه ، صـادر  کـردن  

دسـتور  بـدون  مشـورت ، یا  بـدون  توضیح  لـزوم  انجام  آن،  

روش  خوبـی  بـرای  انگیـزه  دادن  به  افـراد  و  گرفنت  بهرتین 

 عملکـرد  از  آن هـا، نیسـت.  اگـر  بـه  افـراد  دسـتور  دهیـد، 

 تـا  کاری  را  انجـام  دهنـد  کـه،  آن  را  درک  منی کننـد،  همـه  

تـوان  خـود  را،  بـه  کار  منی گیرنـد.  بهرتیـن  عملکردهـا  و 

 شـجاعت ها، زمانـی  بـروز  می کند  کـه،  دلیـل  اهمیت  کار 

 را،  برایشـان  توضیـح  دهیـد.

افـراد   از   یعنـی   اسـت.   دومیـن  روش  رهـربی،  مشـورت  

در  خـود  را  بـا  شـا ،  اطالعـات   و   نصایـح   می خواهیـد ، 

 میـان  بگذارنـد  و  سـپس،  تصمیـم   می گیریـد.  ایـن  روش  

رهـربی،  انگیزاننده تـر  از  دسـتور  دادن  محـض  اسـت.  

افـراد  می داننـد  که  تصمیـم نهایی،  از آن  شاسـت،  اما  از 

 اینکـه  در  فراینـد  تصمیم گیری ، از  مشـاوره های  آن ها  هم  

اسـتفاده  می کنیـد،  سپاسـگزار  خواهنـد  بـود.  حتـی  اگر  با  

تصمیـم  نهایـی  موافق  نباشـند،  بـه  خاطر  این  مشـورت  و 

بـه  احتـال  زیـاد ، بـه  آن  پایبند  هسـتند.

در  روش  توافق عمومـی،  دیگـران  را  در  تصمیم گیـری،  

سـهیم  می کنیـد.  در  ایـن  حالـت،  رهـرب  تصمیـم  نهایـی  را  

منی گیـرد،  بلکـه  تصمیـم  نهایـی  صد درصـد،  از  آن  گـروه 

 اسـت.  گـروه  بایـد  دربـاره  منافـع  و  مـرات  هـر  اقدامی  

بحـث  کـرده  و  در نهایـت  بـا  انجـام  آن  کار،  موافقت  کند. 

اسـتفاده  می کننـد  و  هنـگام  رهـربان  از  هـر  سـه  روش  

 بحـث  دربـاره  یـک  تصمیم ، نـوع  آن  را  مشـخص  می کنند. 

 منی تـوان  همـه  تصمیـات  را،  بر اسـاس  توافـق  عمومـی  

یـا  دسـتور  محـض ، اتخـاذ  کـرد.  اگرچـه  تصمیم گیـری  بـر  

اسـاس  توافـق  عمومـی، منافعـی  دارد،  امـا  بهانـه  خوبـی 

 بـرای  سـلب  مسـئولیت ، از  رهـرب  نیسـت.  مهم  این  اسـت  

کـه  افـراد  می داننـد،  چـه  کاری  بـه  تصمیـم  مشـاوره ای  یا  

 توافقـی  و  چـه  کاری  بـه  دسـتور،  نیـاز  دارد.

رهـربان  برتـر  می داننـد  کـه ، ارتبـاط  مسـتقیمی  بین 

ایـده  و  میـزان  مشـارکت  فـرد  در  بحـث   مالکیـت  یـک  

 پیرامـون  آن،  وجـود  دارد.  هـر چـه  مشـارکت  افـراد،  در 

 بحـث  پیرامـون  یک  ایده،  بیشـرت  باشـد،  تعهد  بیشـرتی  به 

 اجـرای  آن ، خواهنـد  داشـت. رهربان  هرگاه  ممکن  باشـد، 

 از  دسـتور دادن  اجتنـاب  می کننـد.  آن هـا  همیشـه  افـراد  

را  بـه  تفکـر،  صحبـت  و  بحـث  تشـویق  می کننـد،  زیـرا  

می داننـد  هـر  چـه  مشـارکت  افـراد،  بیشـرت  باشـد،  تعهـد  

بیشـرتی  بـه  حایـت  از  تصمیـم  نهایـی  دارنـد.

ممکـن اسـت شـا یک رهـرب یا یـک مدیـر نباشـید، ولی 

اگـر بـه اهـداف بلنـد مـدت مـی اندیشـید، بـه راحتـی 

در ارتبـاط خـود بـا دیگـران، از ایـن مطلـب مـی توانیـد 

از  اسـتفاده  بـا  کوتـاه،  ای  آینـده  در  و  کنیـد  اسـتفاده 

همیـن روش هـای سـاده، ایـده یـا ایـده هـای خـود را، 

تبدیـل بـه عمـل کنیـد.
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 اینجا محل تبلیغ 
شماست.

اینجا محل معرفی 
عضویت شماست.

شاره 85 ، دی 1395

صاحب امتیاز: 

 انجمن مهندسی صنایع ایران

مدیرمسئول:

 دکرت مهدی فتح اله

رسدبیر:

 مهندس سید علیرضا شجاعی

طراح و صفحه آرا: 

مهندس محمدهادی انتظاری

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 

آدرس پستی: 

تهران/ صندوق پستی: 14665-435

تلفکس: 021-81032317

info@iiie.ir :نشانی پست الکرتونیکی

 www.iiie.ir :وب سایت

انجمن
لیست اعضای جدید و تمدیدی انجمن مهندسی صنایع ایران 

درآذر ماه  1395

تاریخ اعتبار عضویتنوع عضویتنام و نام خانوادگیردیف

1396/09/14پیوستهبهروز بایگان1

1396/09/14وابستهمحمد جالی2

1396/09/03وابستهاشکان قاسمی3

1396/09/03وابستهبابک یوسفی4

1396/09/03دانشجوییحسین پورآدینه5

اطالع رساني خدمات و محصوالت
 با شرایط ویژه در خبرنامه مهندسی صنایع

ــب 10000 مخاطــب  ــراي قری ــماره ب ــر ش ــن در ه ــه انجم خبرنام
ارســال مــي شــود و فضایــي مطلــوب بــراي ارتبــاط بــا مشــتریان 
ــن و  ــي انجم ــاي حقوق ــات اعض ــي کاال و خدم ــور معرف ــه منظ ب
شــرکت هــای تولیــدی و خدماتــی بــه ویــژه شــرکت هــای مشــاوره 
ــراي اطــاع  ــان ب ــه وجــود مــي آورد. متقاضی ــع ب مهندســی صنای
رســانی محصــوالت و خدمــات خــود در خبرنامــه مهندســی صنایــع 

ــد.  ــا شــماره 88962076 تمــاس حاصــل نماین ــد ب مــی توانن

کارگاه انواع عدم قطعیت در مباحث تحقیق در عملیات
دکتـــر داود شیشـــه بـــری، کارگاه آموزشـــی مـــروری بـــر انـــواع 
ـــات را  ـــق در عملی ـــث تحقی ـــت در مباح ـــدم قطعی ـــای ع ـــت ه حال

ـــد. ـــی کن ـــزار م برگ
ـــران،  ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس ـــی انجم ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ــش  ــن همایـ ــای چهاردهمیـ ــه هـ ــه برنامـ ــن کارگاه ازجملـ ایـ
ـــن  ـــه 13 و 14 بهم ـــد ک ـــی باش ـــع م ـــی صنای ـــجویی مهندس دانش

ـــود. ـــی ش ـــزار م ـــر برگ ـــی امیرکبی ـــگاه صنعت ـــاه در دانش م
ــه  ــش آموختـ ــری، دانـ ــه بـ ــر شیشـ ــزارش، دکتـ ــن گـ بنابرایـ
دانشـــگاه علـــم و صنعـــت ایـــران بـــوده و هـــم اکنـــون عضـــو 

هیـــات علمـــی دانشـــگاه یـــزد مـــی باشـــد.


