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فرصتی برای تعامل جامعه 
مهندسی صنایع با ارکان توسعه استان ها

ــر  ــد مهـــدی لطفـــی دبیـ ــر محمـ دکتـ
ــی  ــن المللـ ــس بیـ ــن کنفرانـ پانزدهمیـ
ــداف  ــاره ی اهـ ــع دربـ ــی صنایـ مهندسـ
مزایـــای  کنفرانـــس،  برنامه هـــای  و 
آن نســـبت بـــه دوره هـــای قبلـــی و 
ـــان کـــرد... ـــی را بی دســـتاوردهای آن نکات

ادامه در صفحه 2

پایداری سیستم

پایــداری در عمــل، همــان حفــظ تعــادل 
ــه  ــا ک ــن معن ــه ای ــت، ب ــرات اس در تغیی
ــع،  ــرداری از مناب ــون بهره ب ــواردی چ م
ســعه  تو ، ی ها ر ا یه گذ ما ی سر جهت گیر
فنــاوری و تغییــرات نهــادی بــا هــم 
هماهنــگ باشــند تــا اینکــه تــوان نســل 

ــا و... ــع نیازه ــرای رف ــده ب ــي و آین فعل

سرمقاله
ــا  ــران ب ــع ای ــی صنای ــی مهندس ــس بین امللل ــن کنفران پانزدهمی

ــران  ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــزد و انجم ــگاه ی ــارکت دانش مش

طــی روزهــای ســوم و چهــارم بهمــن مــاه ســال 1397 در 

دانشــگاه یــزد برگــزار می شــود. دانشــگاه یــزد امســال میزبــان 

پانزدهمیــن کنفرانــس بین املللــی مهندســی صنایــع اســت. 

بــه  از جملــه توجــه ویــژه  اســتان  ویژگی هــای فرهنگــی 

ــراد،  ــی و کســب و کار اف ــره وری در زندگ ــرد به ــم و کارب مفاهی

ــد  ــق نســبی صنعــت در اســتان می توان ــار وجــود و رون در کن

حــاوی پیامــی ارزشــمند بــرای کنفرانــس باشــد. از طــرف دیگــر 

ــه،  ــن زمین ــی در ای ــتاوردهای علم ــن دس ــرداری از آخری بهره ب

ــان  ــتادان و متخصص ــجویان، اس ــرای دانش ــی ب ــت مغتنم فرص

را در  مهندســی صنایــع محســوب می شــود. حضــور شــا 

دانشــگاه یــزد گرامــی می داریــم و آرزوی موفقیــت بــرای ایــن 

ــم. ــی داری ــداد علم روی

محمدصالح  اولیاء، رییس دانشگاه یزد

فرهنگ در تعالی سازمانی

صنعتــی  فرهنــگ  شــناخت  افزایــش 
جامعــه و توســعه ایــن فرهنــگ در کشــور 
ــازمان ها و  ــاء س ــث ارتق ــا، باع و بنگاه ه
در نتیجــه توســعه صنعتــی خواهــد شــد. 
لیکــن ایــن موضــوع در کشــور مــا مــورد 
غفلــت قــرار گرفتــه و متولــی مشــخصی 

ــی ســازمانی .... ــذا مرکــز تعال ــدارد. ل ن

در 53امین گردهمایی انجمن مهندسی صنایع مورد بررسی قرار گرفت: 
پایداری سیستم

پایــداری در عمــل، همــان حفــظ تعــادل در تغییــرات 
ــرداری از  ــا کــه مــواردی چــون بهره ب ــه ایــن معن اســت، ب
ــاوری و  ــعه فن ــرمایه گذاری ها، توس ــری س ــع، جهت گی مناب
تغییــرات نهــادی بــا هــم هماهنــگ باشــند تــا اینکــه تــوان 
ــای  ــا و آرمان ه ــع نیازه ــرای رف ــده ب ــي و آین ــل فعل نس
ــد. بســیاری از صاحبنظــران، پایــداری  انســاني افزایــش یاب
ــد:  ــف مي نماین ــط تعری ــه  مرتب ــب ســه زیرمجموع را در قال
حوزه هــای محیــط زیســتي، اقتصــادی و اجتماعــي. سیســتم 
نیــز مجموعــه منظمــي از اجــزای بــه هــم پیوســته اســت 
کــه بــرای رســیدن بــه یــک هــدف بــا یکدیگــر در تعامــل 
ــخص  ــتم مش ــف سیس ــه در تعری ــه ک ــتند. همانگون هس
ــدی  ــا هدفمن ــدف و طبع ــد ه ــا چن ــک ی ــود ی ــت؛ وج اس
یــک ویژگــي اصلــي سیســتم اســت. هــر ســازمان را نیــز 
مي تــوان یــک سیســتم در نظــر گرفــت چــون مجموعــه ای 
از اجــزای بــه هــم پیوســته اســت کــه بــرای رســیدن بــه 
ــل  ــر در تعام ــا یکدیگ ــخص ب ــدف مش ــد ه ــا چن ــک ی ی
ــا  ــودن ی ــق ب ــرای اظهارنظــر در خصــوص موف هســتند. ب
ــا  ــه ب ــت آن را در مقایس ــتي موفقی ــازمان، بایس ــودن س نب
هــدف یــا هدف هــای تعریــف شــده ســنجید. لــذا پایــداری 
سیســتم بیانگــر وضعیتــي اســت کــه سیســتم اهــداف خــود 
ــي  ــادی و اجتماع ــتي، اقتص ــط زیس ــای محی را در حوزه ه
بــه شــکل شایســته ای تعریــف کــرده و همچنیــن بــا ســطح 
مناســبي آن هــا را تامیــن نمــوده باشــد. اخیــرا نشســتی بــا 
موضــوع پایــداری سیســتم برگــزار گردیــد کــه گــزارش آن 

در ادامــه آمــده اســت.
ــزد،  ــگاه ی ــی دانش ــاون پژوهش ــی مع ــدی لطف محمدمه

جنبه هــای  همــه  بتوانیــم  این کــه  بــرای  گفــت: 
ــدار را  ــعه پای ــط زیســتی توس ــی و محی اقتصــادی، اجتماع
در بخش هــای مختلــف صنعتــی و خدماتــی لحــاظ کنیــم، 
ــم و  ــوآوری ایجــاد کنی ــا ن ــه ســطوح و الیه ه ــد در هم بای
ــه، شــجاعانه و  ــه تصمیمــات آگاهان ــاز ب ــن رابطــه نی در ای
ــاختار  ــک س ــا ی ــان ب ــوان همچن ــت و نمی ت ــاوت اس متف

ــرد. ــق ک ــک آن را محق ــره ور و بوروکراتی غیربه
وی در خصــوص پایــداری سیســتم، اظهــار کــرد: وقتــی از 
ــث از  ــک مثل ــا ی ــم، ب ــخن می گویی ــتم س ــداری سیس پای
مباحــث اجتماعــی، محیــط زیســتی و اقتصــادی مواجهیــم. 
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا اشــاره بــه این کــه مباحــث 
پایــداری از نیمــه دوم قــرن بیســتم، بــا تمرکــز بــر مســائل 
محیــط زیســتی، در ادبیــات سیاســتمداران و مدیــران 
صنعتــی وارد شــد، افــزود: بــرای شــناخت پایــداری سیســتم 
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ــداری  ــه پای ــن ک ــًا ای ــم؛ مث ــد ســؤاالتی را مطــرح کنی بای
سیســتم چیســت؟ چگونــه می تــوان یــک سیســتم را پایــدار 
ــد و  ــدار کنن ــد سیســتم را پای ــی بای ــه مولفه های ســاخت؟ چ

ــه و کجــا؟ چگون
دبیــر پانزدهمیــن کنفرانــس بین المللــی مهندســی صنایــع در 
ادامــه گفــت: چنــد دهــه پیــش مجموعــه ای از ریســک های 
ــه ازن،  ــه الی ــوط ب ــات مرب ــل موضوع ــتی مث ــط زیس محی
ــا و  ــراض گونه ه ــروژن، انق ــه نیت ــی، چرخ ــرات اقلیم تغیی
ــه  ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــاس جهان ــا در مقی ــوارد مشــابه اینه م
ناشــی از توســعه های تکنولوژیــک ســریع بــود و بــه دنبــال 
آن موضوعــی تحــت عنــوان حــدود رشــد و همچنیــن ایــن 
ســؤال مطــرح شــد کــه رشــد اقتصــادی تــا کجــا بایــد ادامــه 

یابــد؟

ــر  ــد، منج ــدار باش ــعه ناپای ــر توس ــرد: اگ ــه ک ــی اضاف لطف
ــی  ــود؛ یعن ــتی می ش ــط زیس ــادی و محی ــودی اقتص ــه ناب ب
ــا  ــه روی آن ه ــی ک ــی بنیان های ــه خراب ــد ب ــعه می توان توس
بنــا شــده منجــر شــود، بنابرایــن ایــن موضــوع مطــرح شــده 
ــط  ــان محی ــات می ــی ارتباط ــه پیچیدگ ــد ب ــه بای ــت ک اس

ــرد.  ــاع توجــه ک زیســت، اقتصــاد و اجتم
ــرای  ــد کــرد: راه حل هــای مناســب ب ــاره تأکی ــن ب وی در ای
توســعه پایــدار صرفــا از طریــق بهبودهــای تدریجــی اتفــاق 
ــتمی  ــرا و سیس ــگاه کل گ ــک ن ــه ی ــاز ب ــا نی ــد و م نمی افت

داریــم. 
ــه محــدودی  ــه  لطفــی، دیدگاه هــای متفــاوت و البت ــه گفت ب
کــه در فراینــد برنامه ریــزی و اجــرای توســعه شــهری وجــود 
ــه  ــای غیریکپارچ ــه ای از راه حل ه ــه مجموع ــر ب دارد، منج
را  ناهماهنــگ  فعالیت هــای  ســری  یــک  و  می شــود 
ــای  ــاالی انرژی ه ــرف ب ــث مص ــه باع ــد ک ــکل می ده ش
و  آلودگــی  ضایعــات،  از  مجموعــه ای  تجدیدناپذیــر، 
ــث  ــر مباح ــا ب ــه طرح ه ــز تکی ــی و نی ــای حرارت جزیره ه

صــرف اقتصــادی می شــوند.
ــدار  ــد پای ــزی بای ــه چی ــه چ ــؤال  ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
ــخن  ــتم س ــداری سیس ــی از پای ــرد: وقت ــار ک ــود، اظه ش
ــت،  ــط زیس ــم از محی ــه اع ــه مقول ــه س ــد ب ــم، بای می گویی
ــتیبانی  ــان را پش ــی انس ــه زندگ ــتم هایی ک ــاع و سیس اجتم
می کننــد، توجــه کنیــم و در هــر دو ســمت مصــرف و تولیــد 

ــاد شــد، توجــه شــود. ــه ای کــه ی ــه ســه مقول ــد ب بای
در  رویکــرد  دو  ایــن  کــه  بــه  اشــاره  بــا  لطفــی 
ــود  ــتم وج ــداری سیس ــه پای ــوط ب ــای مرب تصمیم گیری ه
ــن  ــه پایی ــاال ب ــا از ب ــن رویکرده ــی از ای ــت: یک دارد، گف
ــود و در  ــاذ می ش ــتمداران اتخ ــوی سیاس ــه از س ــت ک اس
ــن  ــر، از پایی ــرد دیگ ــت و رویک ــت اس ــه دول ــع مداخل واق
ــا  ــی و انجمن ه ــش خصوص ــط بخ ــه توس ــت ک ــه باالس ب
ــاس آن  ــر اس ــه ب ــود ک ــاذ می ش ــی  اتخ ــای مردم و نهاده

اصــول تولیــد و مصــرف پایــدار را در کســب  و کارهــای خــود 
بــه کار می برنــد.

ــای  ــا نظام ه ــزد، در دنی ــگاه ی ــتاد دانش ــن اس ــه  ای ــه گفت ب
ــر  ــد ب ــعی می کنن ــه س ــد ک ــود دارن ــداری وج ــی پای ارزیاب
ــاخص ها  ــه ای از ش ــده و مجموع ــور یادش ــه مح ــاس س اس
نمــره پایــداری را در هــر سیســتمی  ارزیابــی کننــد و 
چــه  بداننــد  تــا  کننــد  کمــک  تصمیم گیرنــدگان  بــه 
ــی را انجــام  ــد و چــه فعالیت های ــی را انجــام دهن فعالیت های

ــد. ندهن
ــوان کــرد:  ــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود، عن لطف
ــا  ــت؟ آی ــتم پرداخ ــداری سیس ــث پای ــه بح ــد ب ــه بای چگون
ــد  ــعی می کنن ــی س ــر گروه ــه ه ــی ک ــای تدریج بهبوده
ــتا  ــن راس ــت؟ در ای ــی اس ــد، کاف ــش گیرن ــا را در پی آنه
ــتر  ــه بیش ــی ک ــی رویکردهای ــود دارد؛ یک ــرد وج دو رویک
حالــت مواجهــه دارنــد و دیگــری، رویکردهایــی کــه ســعی 
ــد. ــاد کنن ــش ایج ــا آرام ــد و در فض ــاق یابن ــد انطب می کنن

وی خاطــر نشــان کــرد: رویکردهــای مقابلــه ای ســعی 
ــت  ــعه اهمی ــتر از توس ــداری بیش ــه موضــوع پای ــد ب می کنن
ــی در  دهنــد و رویکــرد دوم بیشــتر ســعی دارد یــک  هارمون
ــای  ــه راه حل ه ــا ب ــد و نهایت ــرار کن ــا برق ــه مولفه ه مجموع

ــرد برســد. ــرد - ب ب
ــث  ــل مباح ــائلی مث ــته مس ــا در گذش ــه داد: م ــی ادام لطف
ــتند  ــم هس ــائلی ه ــا مس ــتیم، ام ــکاری داش ــادی و بی اقتص
ــط زیســتی  ــل مســائل محی ــه شــده اند؛ مث ــراً اضاف کــه اخی

ــی. و اجتماع
ــه یــک  ــر اینکــه مدیریــت در کشــور مــا ب ــد ب ــا تأکی وی ب
ــارض  ــًا متع ــداف کام ــا اه ــده ب ــه پیچی ــأله چندهدف مس
ــعه یافته  ــورهای توس ــرد: کش ــان ک ــت، بی ــده اس ــل ش تبدی
ــون  ــد و اکن ــت یافته ان ــادی دس ــاد اقتص ــعه در ابع ــه توس ب
درگیــر مســائل اجتماعــی و زیســت محیطی هســتند؛ امــا مــا 
همچنــان مســائل اقتصــادی را هــم داریــم و ایــن، کار مــا را 

ــد. ــخت تر می کن ــب س ــه مرات ب
معــاون پژوهشــی دانشــگاه یــزد بــا بیــان این کــه در توســعه 
ــتیم،  ــه رو هس ــی روب ــد هدف ــاله چن ــک مس ــا ی ــدار ب پای
ــط  ــای محی ــه جنبه ه ــم ب ــر بخواهی ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
ــادی  ــای اقتص ــت از جنبه ه ــن اس ــم، ممک ــتی بپردازی زیس
اقتصــادی  جنبه هــای  بــه  بخواهیــم  اگــر  و  بازبمانیــم 
ــتی و  ــط زیس ــای محی ــت از جنبه ه ــن اس ــم، ممک بپردازی

ــم. ــاز بمانی ــی ب اجتماع
ــه  ــوان هرس ــا می ت ــه آی ــؤال ک ــن س ــه ای ــخ ب وی در پاس
جنبــه را بــا هــم داشــت، گفــت: راه حــل متــداول ایــن اســت 
ــن ســه هــدف  ــن ای ــه بی ــک مصالحــه و موازن ــد ی ــه بای ک
برقــرار کنیــم، یعنــی از هــر کــدام بــه مقداری داشــته باشــیم؛ 
امــا پیشــنهادی کــه در ایــن رابطــه مطــرح می شــود، تمرکــز 
ــه  ــه اســت؛ ب ــوآوری سیســتمی و سیســتم های نوآوران ــر ن ب
ایــن ترتیــب می توانیــم هــر ســه هــدف بــه ظاهــر متعــارض 
را همراســتا کنیــم و ایــن البتــه کار بســیار دشــواری اســت.

ــتم های  ــوآوری، سیس ــور از ن ــه منظ ــان این ک ــا بی ــی ب لطف
ــح  ــت، تصری ــت و فرایندهاس ــوآوری در مدیری ــوآوری و ن ن
کــرد: ایــن موضــوع بــه معنــای نــوآوری صــرف در تولیــد، 
ــوآوری  ــای ن ــه معن محصــوالت و خدمــات نیســت؛ بلکــه ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــطوح اس ــا و س ــا، الیه ه ــه فراینده در هم
خصــوص مــا نیــاز بــه تصمیمــات متفاوتــی داریــم و 
ــد  ــی چن ــاختار حاکمیت ــک س ــا ی ــان ب ــم همچن نمی توانی
ــوآوری را  ــن ن ــی کــه به شــدت غیربهــره ور اســت، ای میلیون

پایداری سیستم
انتخابات اتحادیه انجمن های علمی 

فناوری،نوآوری و تجاری سازی

ــه  ــادی اتحادیـ ــی عـ ــع عمومـ ــه مجمـ جلسـ
در تاریـــخ ۹ مهرمـــاه ۱۳۹۷ بـــا حضـــور 
انجمن هـــای علمـــی عضـــو اتحادیـــه برگـــزار 

شـــد.
ــتماع  ــس از اسـ ــه، پـ ــتور جلسـ ــق دسـ  طبـ
گـــزارش عملکـــرد هیـــات مدیـــره و تعییـــن 
روزنامـــه کثیـــر االنتشـــار، انتخابـــات هیـــات 
ـــه  ـــات ب ـــج انتخاب ـــد. نتای ـــزار گردی ـــره برگ مدی

شـــرح زیـــر مـــی باشـــد: 
ـــت  ـــان )جمعی ـــه صائمی ـــر صدیق ـــم دکت ۱. خان
توســـعه علمـــی ایـــران(_ رئیـــس هیـــات 

مدیـــره
۲. آقـــای دکتـــر حامـــد ســـاجدی )انجمـــن 
ــب  ــر(_ نائـ ــرمایه گذاری خطرپذیـ ــی سـ صنفـ

رئیـــس
ــن  ــی )انجمـ ــز درگـ ــر پرویـ ــای دکتـ ۳. اقـ

بازاریابـــی ایـــران(_ خزانـــه دار
۴. آقـــای دکتـــر قلـــی نیـــا )انجمـــن ترویـــج 

کشـــاورزی ایـــران( _ عضـــو هیـــات مدیـــره
۵. آقـــای دکتـــر مهـــدی محمـــدی )انجمـــن 
مدیریـــت فنـــاوری ایـــران( _ عضـــو هیـــات 

مدیـــره
۶. آقـــای مهنـــدس ســـید علیرضـــا شـــجاعی 
ـــو  ـــران( _ عض ـــع ای ـــی صنای ـــن مهندس )انجم

ـــره ـــات مدی ـــدل هی ـــی الب عل
ـــای دکتـــر روشـــن فکـــر )انجمـــن جامعـــه  ۷. آق
ـــات  ـــدل هی ـــی الب ـــو عل ـــران( _ عض ـــی ای شناس

ـــره مدی
ـــابداری  ـــن حس ـــوی )انجم ـــر پرت ـــای دکت ۸. آق

ـــی ـــازرس اصل ـــران(_ ب ای
ـــش  ـــت دان ـــن مدیری ـــاری )انجم ـــم افش ۹. خان

ـــدل ـــی الب ـــازرس عل ـــران(_ ب ای
انجمن هـــای  اتحادیـــه  اســـت،  گفتنـــی 
ــازی  ــوآوری و تجاری سـ ــاوری، نـ ــی فنـ علمـ
بـــا همـــکاری ۱۶ انجمـــن علمـــی از جملـــه 
انجمـــن مهندســـی صنایـــع ایـــران تشـــکیل 

ــو دارد. ــون ۲۳ عضـ ــم اکنـ ــد و هـ شـ
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راهکارهاي توسعه صنایع پیشرفته
ــا رییــس انجمــن مهندســي  ــزارش ایرن ــه گ ب
ــاي  ــي راهکاره ــش مل ــران در همای ــع ای صنای
توســعه صنایــع پیشــرفته در گلســتان گفــت: 
بــا توجــه بــه تاکیــد اســناد باالدســتي بویــژه 
ــي  ــع علم ــه جام ــداز و نقش ــم ان ــند چش س
علمــي  پتانســیل هاي  وجــود  و  کشــور 
از  پیشــرفته  صنایــع  توســعه  فنــاوري،  و 
ملزومــات توســعه صنعتــي و توســعه اقتصــادي 

ــت. ــور اس کش
ــت و  ــت: مدیری ــار داش ــح اهلل اظه ــدي فت مه
سیاســتگذاري نظــام منــد، حمایــت از ایجــاد 
پیشــرفته،  صنایــع  بنگاه هــاي  توســعه  و 
از  صنایــع  ایــن  فعالیت هــاي  ســازماندهي 
ــازار، یکپارچگــي و انتشــار  ــا ب ــده ت ــه ای مرحل
اطاعــات حــوزه فنــاوري و تقویــت تعامــات 
منطقــه اي و بیــن المللــي در حــوزه صنایــع از 
ــع پیشــرفته اســت. راهکارهــاي توســعه صنای

کاربرد روش های مهندسی صنایع

از  صنایــع،  مهندســی  روش هــای  کاربــرد 
ــاز  ــور آغ ــوژی مح ــادی تکنول ــای اقتص فعالیت ه
ــه  ــاز ب ــه نی ــی ک ــر مکان ــروزه در ه ــی ام ــد ول ش
ارتقــای  و  مدیریــت  و  هدایــت  برنامه ریــزی، 
ــود. ــه می ش ــکار گرفت ــد ب ــته باش ــره وری داش به

ــم.  ــق کنی محق
ــدت  ــه  ش ــع ب ــان صنای ــرد: مهندس ــد ک ــان تأکی وی در پای
ــان  ــه گم ــرا ک ــند؛ چ ــر باش ــث مؤث ــن بح ــد در ای می توانن
ــزار پویایی شناســی سیســتمی   می کنــم تفکــر سیســتمی  و اب
ــد و از دریچــه  ــا کمــک کن ــه م ــتا ب ــن راس ــد در ای می توان
ــات،  ــه تصمیم ــا را ب ــتم ها م ــی سیس ــازی دینامیک مدل س

ــاند.  ــه برس ــات نوآوران ــا و تصمیم راه حل ه
حرکــت در مســیر توســعه پایــدار، مســتلزم یــک 

ــت ــگاه کالن سیستمی اس ن
ــیر  ــت در مس ــرای حرک ــت: ب ــران گف ــگاه ته ــتاد دانش اس
ــم  ــاد کنی ــی ایج ــور می بایســت مرکزیت ــدار کش ــعه پای توس
بخش هــای  داده هــای  و  اطاعــات  آن  به وســیله  کــه 
بخش هــای  همــه  اختیــار  در  لحظــه  در  مختلــف 
تصمیم گیرنــده قــرار گیرنــد و ایــن بخش هــا بــا یــک 

ــوند. ــل ش ــم متص ــه ه ــدل کان ب م
عنــوان  پایــدار  توســعه  دربــاره  قــادری  فریــد  ســید 
کــرد: ســازمان ملــل در حــوزه اهــداف توســعه پایــدار 
ــه  ــا متاســفانه ب ــه ای دارد. در کشــور م شــاخص های 17گان
دلیــل عــدم وجــود ارتباطــات داده ای و عــدم شــفافیت 
داده هــا در بخش هــای مختلــف کمتــر امــکان برنامه ریــزی 
وجــود داشــته و امیدواریــم بــا توســعه در حــوزه فنــاوری بــه 

ایــن شفاف ســازی برســیم.

اســتاد دانشــگاه تهــران بــا بیــان اینکــه نــگاه کان 
ــوع  ــک موض ــدار ی ــعه پای ــب توس ــام جوان ــتمی به تم سیس
ــاوت  ــنگی، ســامت، تف ــر، گرس ــت: فق ــی اســت، گف اساس
و تســاوی جنســیتی، دسترســی بــه آب ســالم، انــرژی، 
زیربناهــای صنعتــی، ترویــج رشــد اقتصــادی، کاهــش 
نابرابــری درون کشــورها، حفاظــت از اقیانوس هــا و دریاهــا، 
ازجملــه شــاخص های   ... تولیــد و مصــرف و  پایــداری 
ــگاه  ــک ن ــا ی ــد ب ــه بای ــت ک ــل اس ــازمان مل ــه س 17گان
ــورت  ــه ص ــات ب ــن موضوع ــه ای ــه هم ــتمی کان ب سیس
ــک  ــداری در ی ــه پای ــا ب ــد صرف ــه شــود و نبای ــان توج توام

ــم.   ــه کنی ــاص توج ــش خ بخ
قــادری ادامــه داد: مهندســی جامعــه یعنــی بــا روابــط 
ــر  ــم. اگ ــف کنی ــا را تعری ــان متغیره ــاط می ــی ارتب ریاض
ــود  ــود، می ش ــف ش ــتی تعری ــا به درس ــان متغیره ــاط می ارتب
ــیاری  ــرد. بس ــتخراج ک ــا اس ــای کان را از دل آنه مدل ه
همیــن  براســاس  کشــورها  کان  برنامه ریزی هــای  از 
مدل هــای ریاضــی تدویــن شــده اســت. مثــا از حــدود 25 
ــک  ــا ی ــکا ب ــرژی در امری ــدل کان ان ــش روی م ــال پی س
ــال  ــه روز در ح ــدل روزب ــن م ــگاه سیســتمی کار شــده و ای ن
پیشــرفت اســت. بنابرایــن اگــر بخواهیــم جامعــه را مهندســی 
کنیــم بایــد بــر پایــه مدل هــای ریاضــی کار کنیــم و بعضــی 

شــاخص های کیفــی را در ایــن مدل هــا بــه کمیــت تبدیــل 
کنیــم.

ــفاف و  ــن و ش ــح، متق ــای صحی ــتن داده ه ــزود: داش وی اف
ــم  ــاوری بســیار مه ــا در عصــر فن ــن داده ه ــاط دادن ای ارتب
ــم کــه به وســیله  ــی ایجــاد کنی ــم مرکزیت اســت. اگــر بتوانی
ــه  ــف در لحظ ــای مختل ــای بخش ه ــات و داده ه آن اطاع
ــرد و  ــرار گی ــده ق ــای تصمیم گیرن ــه بخش ه ــار هم در اختی
ــه همدیگــر متصــل  ــدل کان ب ــک م ــا ی ــا ب ــن بخش ه ای
ــدار کشــور  ــداف توســعه پای ــوزه اه ــم در ح شــوند، می توانی

حرکــت کنیــم.
ــزی کالن  ــگاه و برنامه ری ــک ن ــه ی ــیدن ب رس

ــت ــوآوری اس ــتلزم ن مس
ــه  ــان اینک ــا بی ــترالیا ب ــز اس ــاوت ِول ــگاه نیوس ــتاد دانش اس
ــه پایــداری در صنعــت برســیم تصمیمــات  اگــر بخواهیــم ب
مــا بایــد مبتنــی بــر داده و اطاعــات باشــند، گفــت: 
بــرای برنامه ریزی هــای کان و قرارگیــری تحقیقــات و 
ــوآوری و البتــه  ــه ن پژوهش هــا درراســتای برنامه هــا، نیــاز ب

ــت.  ــی اس ــی و اجتماع ــای سیاس حمایت ه
ــه  ــود ک ــن ب ــر« ای ــرویس »اوب ــده س ــت: ای ــری گف صاب
ــود،  ــه ســمت مقصــد خ ــت ب ــی و حرک ــن رانندگ ــراد حی اف
افــراد دیگــری را هــم ســوار کننــد و عــاوه بــر کمــک بــه 
سیســتم، درآمــدی بــرای خــود ایجــاد کننــد؛ ولــی در ادامــه 
ــده ای  ــوآوری ای ــرای ن ــی ب ــد. گاه ــاد ش ــغل ایج ــا ش عم
ــور  ــا تص ــه م ــه ک ــا آنچ ــه آن ب ــم و نتیج ــرح می کنی مط

متفــاوت می شــود.  می کردیــم 
اســتاد دانشــگاه نیوســاوت ِولــز اســترالیا در بخــش دیگــری 
ــائل در  ــود مس ــه می ش ــرد: گفت ــار ک ــود اظه ــخنان خ از س
کشــورهای توســعه یافته پیچیــده نیســتند؛ چراکــه آنهــا 
مســائل اقتصــادی را حــل کرده انــد و می تواننــد بــه اهــداف 
ــی  ــا اجتماع ــت محیطی ی ــائل زیس ــل مس ــر از آن مث فرات
نــگاه کننــد امــا اگــر نگاهــی بــه یمــن و گرســنگی کــودکان 
ــورهای  ــویم کش ــه می ش ــم متوج ــگاه کنی ــور ن ــن کش ای
ــل  ــود ح ــرای خ ــا ب ــادی را تنه ــائل اقتص ــعه یافته مس توس

کرده انــد. 
وی افــزود: مــن شــخصًا موافــق نیســتم کــه مــا کشــوری 
در حــال توســعه هســتیم و حتــی بعیــد نیســت اصطاحاتــی 
مثــل توســعه یافتگی و پیشــرفتگی نیــز ابتــکار همــان 
کشــورهای باصطــاح توســعه یافته باشــد.  در مباحــث 
مرتبــط بــا علــم ایــران ســرعت زیــادی دارد امــا بایــد بهتــر 
عمــل کــرد. اگــر مــا بتوانیــم مســائلی را کــه برایمــان مهــم 
ــیم. ــی می رس ــای خوب ــه خروجی ه ــم، ب ــل کنی ــت ح اس

ــه  ــر ب ــا منج ــای فناوری ه ــه ارتق ــان اینک ــا بی ــری ب صاب
ــکل  ــت: مش ــت، گف ــده اس ــا ش ــش داده ه ــل و افزای تکام
ــا برخــوردار نیســتیم.  ــا از شــفافیت داده ه ــه م اینجاســت ک
بــرای کار در عرصــه توســعه پایــدار حتمــا نیــاز بــه اطاعات 
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ــی از  ــود دارد. یک ــا وج ــک مولفه ه ــه تک ت ــع ب ــفاف راج ش
مشــکاتی کــه در ایــن رابطــه وجــود دارد ایــن اســت کــه 
اطاعــات و دیتــا در برخــی مواقــع وجــود نــدارد تــا مــا بــه 
آن دسترســی داشــته باشــیم. از هــر پنــج کودکــی کــه بــه 
ــن  ــه همی ــود و ب ــت نمی ش ــورد ثب ــک م ــد، ی ــا می آین دنی
دلیــل نمی تــوان بــه طــور کامــل بــه آمــار مرتبــط بــا فقــر 

دسترســی داشــت. 
اســتاد دانشــگاه نیوســاوت ِولــز اســترالیا اضافــه کــرد: یکــی 
از راه هــای رســیدن بــه برخــی اطاعــات، اســتفاده از گوشــی 
موبایــل افــراد اســت. مثــا بــرای تخمیــن میــزان فقــر بایــد 
ببینیــم افــراد از چــه ســرویس هایی در گوشــی موبایــل 
ــفارش  ــذا س ــدار غ ــه مق ــا چ ــد؛ مث ــتفاده می کنن ــود اس خ
می دهنــد یــا چقــدر پــول جابه جــا می کننــد. اینگونــه 

ــن زد.  ــر را تخمی ــزان فق ــوان می می ت
ــا بیــان اینکــه تصمیمــات مــا بایــد مبتنــی بــر داده و  وی ب
اطاعــات باشــد، خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن اگــر بخواهیــم 
بــه پایایــی و پایــداری در صنعــت برســیم حتمــا بایــد 
ــه  ــه اینک ــته ب ــیم. بس ــوردار باش ــی برخ ــات کاف از اطاع
ــک  ــه ی ــم ب ــد، می توانی ــی باش ــه جنس ــا از چ ــات م اطاع

ــیم. ــم برس تصمی
صابــری ادامــه داد: در چیــن جمعیــت ســالخورده زیــاد شــده 
و بــه خاطــر بحث هــای فرهنگــی ایــن افــراد معمــوال 
تنهــا هســتند و اگــر مشــکلی برایشــان پیــش بیایــد کســی 
متوجــه نمی شــود. بــرای ایــن افــراد کارت هوشــمندی 
ــا  ــوند ی ــوس می ش ــوار اتوب ــی س ــه وقت ــده ک ــی ش طراح
ــا  ــه ی ــی س ــر کس ــود. اگ ــخص می ش ــد، مش ــارک می رون پ
ــات  ــتم اطاع ــد، در سیس ــتفاده نکن ــار روز از کارت اس چه
ــد  ــا ببینن ــد ت ــرد می رون ــراغ ف ــه س ــود و ب ــوم می ش معل
چــه اتفاقــی برایــش افتــاده اســت. یــک کاربــرد دیگــر ایــن 
کارت هوشــمند ایــن اســت کــه نــوع غذایــی کــه مصــرف 
ــود و  ــوم می ش ــد، معل ــه می رون ــی ک ــا جاهای ــد ی می کنن
ــن  ــرای ای ــوان ب ــده می ت ــت  آم ــه  دس ــات ب ــق اطاع مطاب
ــر  ــا ب ــع بن ــرد. در واق ــزی ک ــالخورده برنامه ری ــت س جمعی
ــه  ــد ک ــن ســمت می رون ــه ای ــات ب ــت، تحقیق خواســت دول

ــه یــک هــدف برســند. ب
چنیــن  توانیــم  مــی  نیــز  مــا  کــرد:  تأکیــد  وی 
در  تحقیقــات  دهیــم.  انجــام  کانــی  برنامه ریزی هــای 
ــد براســاس یــک طــرح انجــام شــوند  دانشــگاه های مــا بای
و خروجــی آنهــا معلــوم شــود؛ نــه اینکــه هرکــس راجــع بــه 
هرچیــزی کــه دلخــواه اوســت تحقیــق کنــد. بــرای رســیدن 
ــک  ــه ی ــوآوری و البت ــه ن ــاز ب ــی نی ــگاه کان ــن ن ــه چنی ب

ســری حمایت هــای سیاســی و اجتماعــی اســت. 
ــوزه  ــه ح ــتمی  ب ــگاه سیس ــک ن ــز ی ــاره ای ج چ
پایــداری نداریــم / اولیــن زیرســاخت ضــروری، 

اندازه گیــری پایــداری
اســتاد دانشــکده مهندســی صنایــع در دانشــگاه علــم و 
صنعــت بــا بیــان اینکــه مــا هیــچ چــاره ای جــز یــک نــگاه 
سیســتمی  بــه حــوزه پایــداری چــه در ســطح بنگاهــی و چــه 
در ســطح فرابنگاهــی نداریــم، گفــت: اولیــن زیرســاختی کــه 
ــداری در کشــور ایجــاد شــود، بحــث  ــا پای ــد دررابطــه ب بای
ــداری اســت کــه مــا در ایــن حــوزه خیلــی  اندازه گیــری پای

ضعیــف هســتیم.
ــد  ــه در رون ــی ک ــاق جالب ــت: اتف ــوایی گف ــامان پیش میرس
توســعه بشــر رخ داد، حاکــم شــدن نگاهــی در علــم و 
صنعــت تحــت عنــوان رنســانس بــود کــه خــط بطانــی بــر 
تفکــر ارســطویی کشــید و گفــت هرچــه کــه روی آن عنــوان 

ــود. ــه ش ــگاه تجزی ــد در آزمایش ــم بای ــم می گذاری عل
ــه  ــزود: در ادام ــع اف ــی صنای ــکده مهندس ــتاد دانش ــن اس ای
ــد  ــب می ش ــر اس ــوار ب ــه س ــری ک ــانس، بش ــر رنس عص
توانســت ســوار ماشــین شــود و احســاس کــرد علــم می تواند 
بســیار جالــب باشــد. کم کــم متوجــه شــدند علی رغــم همــه 
اتفاقــات خــوب، الیــه اوزون در حــال ســوراخ شــدن اســت، 
مقــدار آب در حــال کــم شــدن و شــکاف طبقاتــی در حــال 
افزایــش اســت. جلســه ای در ســازمان ملــل تشــکیل دادنــد 
و همــه گفتنــد انتهــای ایــن مســیر خــوب نیســت؛ بنابرایــن 
ــائل  ــری از مس ــک س ــد و ی ــتباه کرده ان ــه اش ــد ک پذیرفتن
را بازتعریــف کردنــد. مثــا متوجــه شــدند تفکــر ارســطویی 
کل نگــر بــوده و ایــن ُحســن اســت. بعــد بــه تفکــر سیســتمی  
رســیدند کــه بــر ایــن مبنــا بــود کــه پیشــرفت بشــر نبایــد 
ــن نیازهایشــان تحــت  ــی نســل های بعــدی را در تأمی توانای

تاثیــر قــرار دهــد. 

وی خاطرنشــان کــرد: ایــن بازتولیــد در دنیــای علــم صــورت 
ــون  ــد. اکن ــام نش ــا انج ــل کام ــای عم ــا در دنی ــت ام گرف
خیلــی از سیاســتمداران منافــع کوتاه مــدت خــود را بــر 

ــد.  ــح می دهن ــر ترجی ــدت بش ــع بلندم مناف
ــا بیــان اینکــه مــا یــک ســری مســائل محیــط  پیشــوایی ب
زیســتی جــدی داریــم، گفــت: مثــا یکــی از ایــن مســائل 
ــن را  ــن اســت؛ برخــی گازهــا اطــراف زمی گــرم شــدن زمی
ــا  ــا گرم ــود ام ــا رد می ش ــور از آنه ــد و ن ــره کرده ان محاص
ــرم  ــن گ ــل زمی ــن دلی ــه همی ــه ب ــردد ک ــاال بازنمی گ ــه ب ب
شــده و ســطح آب هــا بــاال مــی رود. مــا در صــد ســال اخیــر 
ــه زیســتی را نابــود کرده ایــم. در حــوزه اجتماعــی  چنــد گون
ــتر  ــا بیش ــده در دنی ــروت تولیدش ــوع ث ــه مجم ــا اینک ــز ب نی
شــده، شــکاف طبقاتــی هــم بیشــتر شــده و تعــداد گرســنگان 
ــوم  ــات مفه ــن اتفاق ــع ای ــد. جمی ــش می یاب ــرروز افزای ه
توســعه پایــدار را بــه عنــوان یکپارچه کننــده اجتمــاع، 
ــه  ــرد. البت ــرح ک ــا مط ــرای م ــت ب ــط زیس ــاد و محی اقتص
منظــور از مســائل اجتماعــی، مســائل فرهنگــی هــم هســت.

عضــو هیــأت علمــی دانشــگاه علــم و صنعــت اضافــه کــرد: 
بشــرطی مــرور زمــان متوجــه شــد اگــر بخواهــد در ســطح 
کان و جهانــی توســعه پایــدار داشــته باشــد، بایــد در ســطح 

ســازمانی نیــز آن را داشــته باشــد. 
ــال  ــه س ــران ک ــی ای ــون اساس ــه در قان ــان اینک ــا بی وی ب
ــن  ــدار قوانی ــعه پای ــوزه توس ــا در ح ــده، م ــته ش 1358 نوش
بســیار مترقــی داریــم و ایــن بســیار جالب اســت، خاطرنشــان 
کــرد: توســعه پایــدار دارای چنــد بخــش کمک کننــده اســت 
کــه اســتراتژی، شــفافیت، مدیریــت ریســک و عــدم قطعیــت 

از آن جملــه اســت. 
پیشــوایی در ادامــه گفــت: مــا هیــچ چــاره ای جــز یــک نــگاه 
ــی و  ــطح بنگاه ــه در س ــداری چ ــوزه پای ــه ح ــتمی  ب سیس
ــی  ــش اصل ــن چال ــم و ای ــی نداری ــطح فرابنگاه ــه در س چ

مهندسی صنایع؛ ماهیتی چند بعدی و میان رشته ای

مهندس صنایع؛ تخصص / انتظار

مهندســی صنایــع، بــه طراحــی، بهبــود و 
نصــب سیســتم هــای متشــکل از انســان، 

مــواد، انــرژی و تجهیــزات مــی پــردازد.
ــارت  ــش و مه ــد دان ــع، نیازمن ــدس صنای مهن
ــی، ریاضــی  ــوم اجتماع ــای تخصصــی در عل ه
و فیزیــک بــه همــراه فنــون تحلیــل و طراحــی 
مهندســی اســت تــا بــه بررســی، پیــش بینــی و 
ارزیابــی نتایــج عملکــرد سیســتم هــا بپــردازد.

توجــه محــوری مهندســی صنایع، روی توســعه 
روش هــا و ابــزار هــای ارزیابــی و تصمیــم 
گیــری تحــت شــرایط متفــاوت قطعــی و 

ــت. ــی اس احتمال
ــش  ــب دان ــق مناس ــا تلفی ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
روش ســازی،  و  ســازی  مــدل  در  ریاضــی 
مفاهیــم مدیریــت، ســازمان و اقتصــاد، امــکان 
مــدل کــردن رفتارهــای سیســتمی مســائل در 

ــود. ــم ش ــل فراه ــای عم ــوزه ه ح
ــی،  ــای محیط ــرات و نیازه ــا تغیی ــب ب متناس
ــع  ــی دانــش آموختــگان مهندســی صنای توانای
بایــد معطــوف بــه تجزیــه و تحلیــل و طراحــی 
ــا شــرایط  سیســتم هــای مدیریتــی ســازگار ب
کــه  باشــد  غیرقطعــی  و  پویــا  پیچییــده، 

مولفه هــای اساســی آن عبــارت اســت از
♦ ظهور اقتصاد جهانی

♦ شکل گیری رقابت شدید
♦ تغییر سریع در تقاضا

تخصــص اصلــی مهنــدس صنایــع، حل مســائل 
چندوجهــی یــا چندبعــدی بــا بکارگیــری 
فراینــد مهندســی سیســتم بــه صــورت علمــی 

اســت.
مهنــدس صنایــع بایســتی بتوانــد بــا اســتفاده 
از دانــش و مهــارت هــای سیســتمی خــود کــه 
برگرفتــه از تخصــص هــای طبقــه بنــدی شــده 
در نظریــه عمومــی سیســتم هــا مــی باشــد. بــه 

مهندســی هــر نــوع سیســتمی بپــردازد.
دامنــه عمــل مــورد انتظــار، توســعه روش هــا و 
ــه ای  ــه گون ــری اســت ب ــای تصمیم گی ــزار ه اب
ــا  ــدف ی ــرای ه ــن ارزش ب ــول بهتری ــه حص ک
اهــداف مرحلــه ای در یــک ســازمان بــا لحــاظ 
نمــودن ابعــاد مختلــف ســازمان و شــرایط 

محیطــی میســر گــردد.
کاربــرد نگــرش سیســتمی جهــت حــل مســائل 
مدیریتــی ســازمان، مشــتمل بــر توانمندی هــای 
ــزی  ــری، برنامه ری ــل، طراحــی و تصمیم گی تحلی

ــد. ــرل می باش و کنت
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اخبار
ــد در  ــه بای ــاختی ک ــن زیرس ــن اســت. اولی ــران ای ــا در ای م
حــوزه پایــداری در کشــور ایجــاد شــود، بحــث اندازه گیــری 
ــف  ــی ضعی ــوزه خیل ــن ح ــا در ای ــه م ــت ک ــداری اس پای
ــر محیــط زیســتی و اجتماعــی  هســتیم. مــا بایــد بدانیــم اث

فعالیت هــای صنعتی مــان چقــدر اســت. 
وی بــا بیــان اینکــه مــا نیــاز بــه دانــش اندازه گیــری 
ــود  ــی وج ــوزه روش های ــن ح ــرد: در ای ــوان ک ــم، عن داری
ــط  ــرات محی ــی اث ــی ارزیاب ــات بزرگ ــا مؤسس دارد. در دنی
ــه ایــن  ــد. البت ــرای همــه کاالهــا انجــام داده ان زیســتی را ب
ــای  ــاوت و تکنولوژی ه ــای متف ــرایط و اقلیم ه ــرات در ش اث
ــن  ــر همی ــات ب ــن موسس ــد و ای ــر می کنن ــف تغیی مختل
ــا را  ــط آنه ــد و متوس ــی کرده ان ــرات را ارزیاب ــن اث ــا ای مبن
ــا و  ــه ابزاره ــط ها را ب ــن متوس ــم ای ــده ای ه ــد. ع گرفته ان
ــه  ــع ب ــه مهندســان صنای ــد ک ــل کرده ان ــی تبدی نرم افزارهای
ــط زیســتی  ــی محی ــی ارزیاب ــد به راحت ــا می توانن کمــک آنه
را انجــام دهنــد. بنابرایــن تنهــا کاری کــه الزم اســت 
مهندســان صنایــع انجــام دهنــد ایــن اســت کــه عــاوه بــر 
ــم  ــتی را ه ــط زیس ــی محی ــادی، ارزیاب ــای اقتص ارزیابی ه
ــی  ــزار SimaPro یکــی از نرم افزارهای ــد. نرم اف انجــام دهن

ــت. ــده اس ــتا کمک کنن ــن راس ــه در ای ــت ک اس
اســتاد دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت 
ــداری  ــم مق ــفانه عل ــی متأس ــوزه اجتماع ــرد: در ح ــد ک تأکی

ــت.  ــر اس عقب ت
ــداری و  ــی پای ــای ارزیاب ــه مدل ه ــان اینک ــا بی ــوایی ب پیش
جوایــز پایــداری از کارهایــی اســت کــه در کشــور می تــوان 
ــه آن پرداخــت، گفــت: اگــر یــک مســابقه در ایــن راســتا  ب
می کننــد.  پیــدا  را  خــود  راه  شــرکت ها  شــود،  ایجــاد 
ــرای  ــون ب ــت و قان ــن سیاس ــری و تدوی ــن تنظیم گ همچنی
ــوان  ــه می ت ــی اســت ک ــر اقدامات ــداری از دیگ ــن پای تضمی
در کشــور انجــام داد. مــا گاهــی بایــد اقــدام بــه دادن 
ــدم  ــرای ع ــر ب ــم. اگ ــع کنی ــه صنای ــد ب ــای هدفمن یارانه ه
پایــداری جریمــه و بــرای پایــداری پــاداش تصویــب کنیــم، 
ــوزه  ــدا در ح ــه بع ــود؛ بلک ــه نمی ش ــه دور ریخت ــن هزین ای

ــد.  ــم چی ــه را خواهی ــن هزین ــوه ای ــان، می درم
وی آمایــش صنعتــی پایــدار را از وظایــف جــدی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت دانســت و گفــت: مدیریــت 
ــر  ــز از دیگ ــرژی نی ــرف آب و ان ــت مص ــماند و مدیری پس

ــود.   ــام ش ــور انج ــد در کش ــه بای ــت ک ــی اس اقدامات
ــا در  ــرد: م ــار ک ــود اظه ــخنان خ ــان س ــوایی در پای پیش
تولیــد  ســال 120 میلیــون تــن محصــول کشــاورزی 
ــد  ــا 30 درص ــدود 25 ت ــمی  ح ــار رس ــق آم ــم و طب می کنی
ــا ایــن مقــدار تلف شــده از محصــوالت  آن تلــف می شــود. ب
ــد آن  ــرای تولی ــرد. ب ــیر ک ــر را س ــون نف ــوان 18 میلی می ت
30-25 درصــد محصــول تلف شــده، 9/3 میلیــارد متــر 
ــه  ــی اســت ک ــن در حال ــود و ای ــب آب مصــرف می ش مکع
ــب  ــر مکع ــارد مت ــور 11 میلی ــرب کش ــرف آب ش کل مص
ــزان محصــوالت تلف شــده 4-5  ــا می ــون در دنی اســت. اکن
درصــد اســت. اگــر بتوانیــم حداقــل 10 درصــد از ایــن حجــم 
ــت.  ــم گرف ــی خواهی ــج خوب ــم، نتای ــم کنی ــدگی ک تلف ش
ایجــاد  بــه  اســتارتاپ ها  توجــه  ضــرورت 
ســالمت  حــوزه  در  موبایلــی  اپلیکیشــن های 

پایــدار
عضــو هیــات علمــی  دانشــگاه شــاهد بــا اشــاره بــه 
ــدار  ــاوری در ســامت پای ــای فن ــتفاده از ابزاره ــت اس اهمی
ــای کار دارد،  ــدت ج ــه به ش ــی ک ــی از زمینه های ــت: یک گف
اپلیکیشــن های موبایلــی در حــوزه ســامتی اســت کــه 

ــد. ــژه کنن ــه وی ــه آن توج ــد ب ــتارتاپ ها بای اس
ــرد  ــا رویک ــتم ب ــداری سیس ــاره پای ــیری درب ــدی بش مه
ــات  ــه ســمت تصمیم ــه بیشــتر ب ــا هرچ ــت: م ســامت گف
تاکتیکــی یــا اســتراتژیکی پیــش برویــم، ضــرورت توجــه بــه 
پایــداری بیشــتر می شــود. مــا بــرای دریافــت ســرویس های 
خــوب در حــوزه ســامت، نیــاز بــه پایــداری سیســتم داریــم.

ــه  ــان اینک ــا بی ــاهد ب ــگاه ش ــی  دانش ــات علم ــو هی عض
ــا  ــت ی ــط زیس ــه محی ــه ب ــم توج ــر می کنی ــا فک ــا بعض م
مســئولیت های اجتماعــی وظیفــه دولت هاســت، اظهــار 
ــش  ــکو پی ــاختمان پاس ــرای س ــه ب ــه ای ک ــرد: در حادث ک
ــتند و  ــاگر هس ــط تماش ــد فق ــور می کردن ــردم تص ــد م آم
ــد  ــد بای ــاس نمی کردن ــا احس ــردم اص ــد. م ــی ندارن نقش
ــی اســت کــه اگــر همــه  ــن درحال ــد؛ ای ــی کنن فضــا را خال
مــا در تصمیمــات خــود بــه پایــداری توجــه داشــته باشــیم، 
جامعــه ای پایــدار و برخــوردار از رفــاه اجتماعــی پدیــد 

می آیــد.

وی ضمــن طــرح ایــن ســؤال کــه آیــا دولت هــا دررابطــه بــا 
پایــداری وظیفــه حمایتــی دارنــد، گفــت: پاســخ خیــر اســت. 
ــا  ــند؛ ام ــته باش ــه ای نداش ــا وظیف ــه دولت ه ــه اینک ــه ن البت
ــتای  ــتر و درراس ــی بیش ــاه اجتماع ــرای رف ــا ب ــک م تک ت
حمایــت از حقــوق نســل بعــد، در ایــن رابطــه وظیفــه داریــم. 
بشــیری »هماهنگــی« را موضوعــی مهــم در حــوزه ســامت 
ــار  ــک ب ــا ی ــر م ــرد: اگ ــان ک ــت و خاطرنش ــدار دانس پای
خدمــات درمانــی دریافــت کنیــم، در نوبــت بعــد تمایــل داریم 
ــر  ــد. عــاوه ب ــه کن ــا را معاین ــی م ــرد قبل ــان ف بازهــم هم
ایــن، موضــوع دیگــر در مقولــه هماهنگــی، زمــان دریافــت 
ســرویس اســت؛ افــراد عاقــه دارنــد در یــک فاصلــه زمانــی 
ــنبه ها؛  ــه دوش ــر هفت ــا ه ــی مث ــوند؛ یعن ــت ش ــت ویزی ثاب
ــر  ــار تغیی ــدام دچ ــت م ــار ویزی ــی هرب ــه زمان ــه فاصل اینک
شــود، یــک نــوع ناهماهنگــی اســت. مــورد ســوم در مقولــه 
ــرد  ــه ف ــه ب ــوع سرویســی ک ــه ن ــن اســت ک هماهنگــی ای
ارائــه می شــود، هماهنــگ باشــد؛ یعنــی اینگونــه نباشــد کــه 
یــک بــار بیمــاری فــرد را نــوع A تشــخیص دهنــد و نوبــت 

ــد.    ــوع B تشــخیص دهن بعــد آن را ن
هزینه هــای  خارجــی  کشــورهای  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
ــان  ــای درم ــا هزینه ه ــد ت ــش می دهن ــگیری را افزای پیش

ــد. ــش یاب کاه
ــرد:  ــان ک ــاهد خاطرنش ــگاه ش ــی  دانش ــات علم ــو هی عض
ــت  ــدار اهمی ــامت پای ــوزه س ــه در ح ــری ک ــاله دیگ مس
ــعه دهنده  ــرکت های توس ــت. ش ــان اس ــی آس دارد، دسترس
و  اقتصــادی  اهــداف  بــرای  پایــدار  خدمــات ســامت 
به منظــور عــادت دادن مشــتریان بــه خدمــات، بایــد زمینــه 

ــازند. ــا س ــان را مهی ــی آس دسترس
بشــیری ادامــه داد: مــا بــه سیســتم و اپلیکیشــنی  نیــاز داریــم 
ــد،  ــه کردن ــی مراجع ــز درمان ــه مراک ــاران ب ــر بیم ــه اگ ک
ــنی  ــن اپلیکیش ــا چنی ــود. ب ــت ش ــان در آن ثب ــوابق آن س
ــن  ــوند و درضم ــع می ش ــا جم ــک ج ــات ی ــوع اطاع مجم
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از اطاعــات جمع آوری شــده نمودارهــای کنترلــی رســم 
می شــود کــه براســاس آن می تــوان خطــرات احتمالــی 

ــدس زد.  ــرد را ح ــامتی ف ــا س ــه ب دررابط
وی در ارتبــاط بــا خدمــات در منــزل گفــت: خدمات ســامت 
در منــزل بــه ایــن شــکل اســت کــه پزشــک خانــواده بیمــار 
ــه  ــل ارائ ــی را در مح ــات درمان ــد و خدم ــت می کن را ویزی
ــرل  ــار کنت ــرد بیم ــوابق ف ــام س ــن روش تم ــد. در ای می کن

می شــود.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب عضــو هیــات علمــی  دانشــگاه شــاهد ب
ــه  ــوان لطم ــچ عن ــه هی ــد ب ــدار نبای ــامت پای ــاد س اقتص
بخــورد، گفــت: ایــن موضــوع بــه ایــن دلیــل حائــز اهمیــت 
ــداری، اقتصــاد اســت. همچنیــن  اســت کــه اولیــن بعــد پای
مــورد دیگــری کــه قابــل توجــه اســت، ایــن اســت کــه در 
ســامت پایــدار از ابزارهــای فنــاوری اســتفاده شــود. یکــی از 
ــن های  ــای کار دارد، اپلیکیش ــدت ج ــه به ش ــی ک زمینه های
ــد  ــتارتاپ ها بای ــه اس ــت ک ــامتی اس ــوزه س ــی در ح موبایل

ــه آن توجــه ویــژه کننــد. ب
وی تأکیــد کــرد: در حــوزه ســامت پایــدار ایــن امــر مهــم 
ــا توجــه بــه عدالــت اجتماعــی و  اســت کــه بیمارســتان ها ب
ــا محــل  ــی مناســب ســاخته شــوند. ضمن ــت مکان در موقعی
اســتقرار آمبوالنس هــا و اقداماتــی کــه بایــد درراســتای 
ــام  ــاران انج ــه بیم ــیدگی ب ــال و رس ــا در انتق ــرعت آنه س

ــز اهمیــت اســت. ــز حائ شــود نی
ــادی  ــعه اقتص ــرای توس ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی ــیری ب بش
ــه پایــداری داریــم،  ــاز ب خدمــات درمانــی و هــر صنعتــی نی
ــا  ــه م ــت ک ــن نیس ــای ای ــه معن ــط ب ــداری فق ــت: پای گف
ــک  ــه کم ــه جامع ــتیم و ب ــی هس ــا فرهنگ ــان های ب انس
ــه  ــاز ب ــود نی ــازمان خ ــای س ــرای بق ــا ب ــه م ــم؛ بلک می کنی
ــه  ــد ب ــع می توانن ــان صنای ــم. مهندس ــدار داری ــعه پای توس
حــوزه ســامت پایــدار ورود کننــد و ایــن وظیفــه اجتماعــی 

ــان اســت.  آن
ــرای  ــت ب ــدار، درنهای ــرای توســعه پای ــه ب هزین

ــد ــاد می کن ــود ایج ــرکت ها س ش
رییــس بهره بــرداری پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس 
ــه مســئولیت اجتماعــی  ــگاه اول توجــه ب گفــت: شــاید در ن
یــا ســایر آیتم هــای پایــداری هزینــه بــه نظــر بیایــد امــا در 

ــردد. ــرکت ها برمی گ ــه ش ــود آن ب ــت س نهای
ــظ  ــزوم حف ــه ل ــاره ب ــا اش ــزدی ب ــا ی ــمن فن ــد دش حام
پایــداری در سیســتم های انــرژی اظهــار کــرد: تولیــد 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــت ام ــور اس ــکات کش ــی از مش ــن یک بنزی
آن، مشــکلی دیگــری در ارتبــاط بــا مصــرف میعانــات گازی 
ــارس  ــج ف ــتاره خلی ــت س ــگاه نف ــر پاالیش ــود دارد. اگ وج
نتوانــد ایــن میعانــات را مصــرف کنــد، تولیــد گاز در پــارس 
جنوبــی متوقــف می شــود؛ از ایــن جهــت مــا خیلــی تحــت 
فشــار هســتیم؛ چــون بایــد شــرکت را بــا حداکثــر ظرفیــت و 

ــم.  ــظ کنی ــت حف ــن حال پایدارتری
وی ادامــه داد: در قســمت بهره بــرداری شــرکت نفــت ســتاره 
خلیــج فــارس حــدود 3-2 هــزار نیــروی انســانی روزانــه 12 
ــث  ــن باع ــد؛ ای ــا 6 عصــر کار می کنن ــح ت ــاعت از 6 صب س
ــا  ــی، ب ــای فن ــر بحث ه ــاوه ب ــگاه ع ــا در پاالیش ــده م ش
ــن در  ــیم. همچنی ــر باش ــم درگی ــی ه ــای اجتماع بحث ه
صنایعــی کــه مســتعد آالیندگــی محیــط زیســت اطرافشــان 
هســتند، بحث هــای محیــط زیســتی هــم وجــود دارد. 
بنابرایــن پایــداری سیســتم در همــه جوانبــش بســیار مهــم 

اســت. 

ــط  ــا در بحــث محی ــان اینکــه م ــا بی ــزدی ب ــا ی دشــمن فن
ــه  ــه وظیف ــم ک ــرژی را داری ــت ان ــان مدیری زیســت، دپارتم
ــت،  ــرژی اس ــای ان ــرف و فراینده ــردن مص ــه ک آن بهین
ــه  ــه ب ــی ک ــداوم گازهای ــش م ــن پای ــرد: همچنی ــار ک اظه
محیــط زیســت فرســتاده می شــوند، از دیگــر اقدامــات 
ــه  ــرژی در زمین ــوزه ان ــال در ح ــای فع ــرکت ه ــم ش مه

اســت.  زیســت محیطی 
رییــس بهره بــرداری پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس 
در ادامــه گفــت: در بحــث ایمنــی و حفاظــت از نیــروی کار 
ــی  ــم در شــرکت آموزش های ــه صــورت دائ ــا ب ــط، م و محی
ــل  ــری عوام ــم و اندازه گی ــی داری ــای عملیات ــرای نیروه ب
زیــان آور محیطــی، بهداشــت، آب شــرب و غــذای مصرفــی 

را هــم مدنظــر قــرار مــی دهیــم.

ــوارد  ــر از م ــی دیگ ــرد: یک ــه ک ــزدی اضاف ــا ی ــمن فن دش
مهــم در حــوزه ایمنــی، ریســک های فعالیــت در زمــان 
راه انــدازی و تســت و ســاخت تجهیــزات اســت کــه بیشــترین 
حــوادث طــی آن زمــان رخ می دهــد. بــه عنــوان مثــال مــا 
ــم  ــدازی داری ــش از راه ان ــی پی ــرای ایمن ــت هایی ب چک لیس
کــه در آن تمــام مــوارد ایمنــی کنتــرل می شــوند تــا حیــن 
ــود  ــبب می ش ــن س ــد و ای ــرار گیرن ــر ق ــام کار مدنظ انج

ــود. ــم ش ــی ک ــل توجه ــد قاب ــا ح ــا ت حادثه ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هرچــه شــرکت ها بزرگ تــر 
می شــوند، تاثیــر بیشــتری در اجتمــاع خواهنــد داشــت، 
خاطرنشــان کــرد: شــاید یــک شــرکت بــا 15 نیــروی 
انســانی اثــر چندانــی نداشــته باشــد امــا دررابطــه بــا شــرکتی 
ــاس دارد،  ــل بندرعب ــه ای مث ــرو در منطق ــزار نی ــه 3-2 ه ک

ــد.  ــان می دهن ــود را نش ــی خ ــی خیل ــرات اجتماع اث
رییــس بهره بــرداری پاالیشــگاه نفــت ســتاره خلیــج فــارس 
مســئولیت پذیری  در  شــرکت ها  ارتقــای  کــرد:  تأکیــد 
ــل  ــود تبدی ــه خ ــود در مجموع ــث می ش ــان باع اجتماعی ش
ــرکت کار  ــه در آن ش ــانی ک ــوند و کس ــد ش ــک برن ــه ی ب
را عنــوان کننــد.  ایــن مطلــب  افتخــار  بــا  می کننــد، 
ــا  ــدگاری نیروه ــه مان ــش ب ــن بخ ــا در ای ــن ارتق همچنی
ــرد.  ــد ک ــک خواه ــرمایه گذاران کم ــتر س ــت بیش و رضای
بنابرایــن شــاید در نــگاه اول توجــه بــه مســئولیت اجتماعــی 
یــا ســایر آیتم هــای پایــداری هزینــه بــه نظــر بیایــد امــا در 

نهایــت ســود آن بــه شــرکت ها برمی گــردد. 
دشــمن فنــا یــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتفاده حداکثــری 
از نیروهــای بومــی  از فاکتورهــای مهــم درراســتای توســعه 
پایــدار اســت، گفــت: ایــن کار باعــث توانمندســازی نیروهــا 

ــود.  ــه می ش ــک منطق در ی
ــان  ــط می ــک خ ــبب ایجــاد ی ــازی س ــزود: شهرک س وی اف
ــده  ــود و پراکن ــه می ش ــردم منطق ــرکت و م ــای ش نیروه
ــل  ــود تعام ــث می ش ــردم باع ــان م ــا در می ــدن نیروه ش
فرهنگــی بیشــتری بیــن نیروهــای شــرکت و مــردم منطقــه 

ایجــاد شــود.

رویداد های مورد حمایت انجمن

حضور برخی اعضای انجمن در

برنامه تور تعالی بازدید از سایپا یدک
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فرهنگ در تعالی سازمانی
افزایــش شــناخت فرهنــگ صنعتــی جامعــه و توســعه 
ــاء  ــث ارتق ــا، باع ــور و بنگاه ه ــگ در کش ــن فرهن ای
ســازمان ها و در نتیجــه توســعه صنعتــی خواهــد شــد. 
لیکــن ایــن موضــوع در کشــور مــا مــورد غفلــت قــرار 
ــذا مرکــز تعالــی  گرفتــه و متولــی مشــخصی نــدارد. ل
ســازمانی ســازمان مدیریــت صنعتــی در راســتای 
و  فرهنــگ صنعتــی  هم اندیشــی،  خــود،  رســالت 
ــان  ــر می ــادل نظ ــدف تب ــا ه ــازمانی را ب ــی س تعال
ــز  ــوع و نی ــا موض ــط ب ــای مرتب ــکل ها و حوزه ه تش
ــزار  ــی برگ ــگ صنعت ــورای فرهن ــکیل ش ــی تش بررس

ــت. ــده اس ــه آم ــزارش آن در ادام ــه گ ــرد ک ک
ــازمانی  ــی س ــز تعال ــت مرک ــجاعی سرپرس ــا ش ــید علیرض س
تعالــی  و  صنعتــی  فرهنــگ  هم اندیشــی  نشســت  در 

بــر  بــا  تأکیــد  ســازمانی 
ــی  ــازمان های متعال ــه س اینک
می تواننــد پایه هــای اصلــی 
رشــد و توســعه در فرهنــگ 
ــدل  ــت: م ــند، گف ــور باش کش
مدلــی  ســازمانی  تعالــی 
ــت و  ــگ اس ــر فرهن ــی ب مبتن
ــیر  ــه در مس ــازمان هایی ک س
بــی پایــان تعالــی قــرار دارنــد 
فرهنــگ  بــر  تواننــد  مــی 
فنــاوری کشــور  و  صنعتــی 

تاثیرگــذار بــوده و ترویــج دهنــده ایــن نــوع فرهنــگ باشــند. 
وی ادامــه داد: در میــان ارزش هایــی کــه بــه عنــوان مفاهیــم 
بنیادیــن در مــدل تعالــی ســازمانی داریــم 4 تــا 5 ارزش 
ــاق  ــم از اخ ــی اع ــای فرهنگ ــر بحث ه ــی ب ــخصا مبتن مش
ــت و  ــارکت و ... اس ــی، مش ــئولیت های اجتماع ــداری، مس م

ــد.  ــی دارن ــه فرهنگ ــز پای ــه نی بقی
ــی  ــگ در الگــوی تعال ــه فرهن ــن ســوال ک ــا طــرح ای  وی ب
ــر اســت، اظهــار کــرد:  ســازمانی در چــه مــواردی پررنــگ ت
ــوزه  ــتر در ح ــازمانی بیش ــی س ــدل تعال ــگ در م واژه فرهن
توانمندســازها بــه کار رفتــه و در هفــت بنــد بصــورت مســتقیم 
بــه فرهنــگ اشــاره شــده اســت. در ایــن مــدل ذیــل معیــار 
ــم؛  ــوان فرهنــگ رهبــری داری "رهبــری"، بخشــی تحــت عن
ــران در ســازمان های  ــوان شــده کــه رهب در ایــن مبحــث عن
درون  همکاری هــای  بــه  را  افــراد  می تواننــد  متعالــی 
ــترک را  ــری مش ــگ رهب ــرده و فرهن ــب ک ــازمانی ترغی س

ــد.  ایجــاد کنن
ــزود:  ــران، اف ــع ای ــی صنای ــن مهندس ــس انجم ــب رئی نای
ــران در  ــه رهب ــده ک ــاره ش ــن در بخــش دیگــری اش همچنی
مشــترک،  ارزش هــای  می تواننــد  متعالــی  ســازمان های 
اخاق مــداری، پاســخگویی، شــفافیت و فرهنــگ اعتمــاد 
ــاره  ــن اش ــد. همچنی ــره ارزش ایجــاد کنن را در سراســر زنجی
شــده کــه رهبــران می تواننــد فرهنــگ تعالــی را بــا همراهــی 
کارکنــان تقویــت کننــد. در ذیــل ایــن بخــش واژه فرهنــگ 
همــکاری بــه کار رفتــه اســت. همچنیــن در ایــن بخــش بــه 
ترویــج فرهنــگ نــوآوری اشــاره شــده اســت کــه بایــد دیــد 
ــاد  ــازمان ها ایج ــا را در س ــن فرهنگ ه ــوان ای ــه می ت چگون

ــود. ــی نم ــرد، توســعه داد و ارزیاب ک
ــی  ــار "اســتراتژی"، در مــدل تعال ــه معی ــا اشــاره ب شــجاعی ب
ســازمانی، گفــت: در ایــن بخــش واژه فرهنــگ فقــط در یــک 
ــاره شــده  ــار اش ــن معی ــل ای ــه اســت. در ذی ــه کار رفت ــا ب ج
ــط کان ســازمان  ــد محی ــی می توانن ــه ســازمان های متعال ک

شــامل تحــوالت و روندهــای سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی و 
فنــاوری را تحلیــل، درک و پیــش بینــی کننــد. ســازمان های 
متعالــی کارکنــان خــود را ارج می نهنــد و فرهنگــی را ایجــاد 
ــن از  ــع طرفی ــه مناف ــتیابی ب ــاس آن دس ــه براس ــد ک می کنن

طریــق همســویی اهــداف فــردی و ســازمانی میســر شــود. 
سرپرســت مرکــز تعالــی ســازمانی ســازمان مدیریــت صنعتــی 
ــا اشــاره بــه بخــش دیگــر الگــوی تعالــی ســازمانی تحــت  ب
عنــوان معیــار "کارکنــان" اظهــار کــرد: در ایــن بخــش اشــاره 
ترویــج  را  فرهنگــی  متعالــی،  ســازمان های  کــه  شــده 
می دهنــد کــه اطمینــان یابنــد کارکنــان بــر اســاس آن 
دارای مــدل ذهنــی بــاز بــوده و از کار تیمــی و خاقیــت بــرای 
ــه چالش هــا اســتفاده می کننــد. عــاوه  پاســخگویی ســریع ب
ــو در سراســر  ــل و گفتگ ــگ تعام ــج فرهن ــه تروی ــن، ب ــر ای ب
ــی و  ــتیبانی، قدردان ــگ پش ــن فرهن ــره ارزش و همچنی زنجی

ــز اشــاره شــده اســت. ــل نی توجــه متقاب
ــی  ــوی تعال ــای الگ ــایر معیاره ــرد: در س ــه ک ــجاعی اضاف ش
ســازمانی و در بخــش نتایــج آن بــه طــور مســتقیم واژه 
ــد  ــا بای ــه م ــل ک ــن دلی ــه ای ــم. شــاید ب ــگ را نمی بینی فرهن
نتایــج فرهنگ ســازی و به کارگیــری فرهنــگ را بایــد در 
ــم.  ــاهده کنی ــه مش ــازمان و جامع ــتریان، س ــان، مش کارکن

شورای فرهنگ صنعتی و فناوری تشکیل می شود 
ــرایط  ــی در ش ــگ صنعت ــت فرهن ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
ــر افزایــش بهــره وری، ارتقــای  ــرات آن ب کنونــی کشــور و اث
کیفیــت، بهبــود کار، بهینــه ســازی مصــرف و بیــان پیشــینه 
آن در کشــور،  تأکیــد کــرد: قصــد مرکــز تعالــی ســازمانی در 
ــورای  ــک ش ــه ی ــت ک ــن اس ــی ای ــت صنعت ــازمان مدیری س
فرهنــگ صنعتــی و فنــاوری بــا ترکیبــی از تشــکل ها، بخــش 
ــورا  ــن ش ــه ای ــد. البت ــاد کن ــی ایج خصوصــی و بخــش دولت

ــد.  ــر بمان ــا پایدارت ــت دولتــی خــارج شــود ت ــد از حال بای
سرپرســت مرکــز تعالــی ســازمانی ســازمان مدیریــت صنعتــی 
همچنیــن بــا اشــاره بــه تفاهــم نامــه ای کــه میــان ســازمان 
ــده،  ــا ش ــو امض ــی اک ــه فرهنگ ــی و  مؤسس ــت صنعت مدیری
گفــت: مــا بــه  مؤسســه فرهنگــی اکــو پیشــنهاد کردیــم بحث 
ــود و  ــال ش ــه دنب ــن تفاهم نام ــب ای ــی در قال ــگ صنعت فرهن
قــرار شــده  مؤسســه فرهنگــی اکــو از تــوان کشــورهای عضــو 
ــر ایــن اســاس بتوانیــم یــک  اســتفاده کنــد و امیــد داریــم ب

ــم. ــی کنی ــی طراح ــش بین الملل همای
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه ارائــه پیشــنهادی 
درخصــوص جوایــز تعالــی ســازمانی پرداخــت و گفــت: 
ــم دو  ــازمانی می توانی ــی س ــز تعال ــای جوای ــا اعط ــه ب دررابط
ــر ایــن اســاس افــرادی کــه می خواهنــد  فراخــوان بدهیــم. ب
در پروژه هــای بهبــود کمــک کننــد و مشــاوره دهنــد، لیســتی 
ــه  ــه ایــن صــورت از تجرب ــان داشــته باشــند؛ ب جــدا از ارزیاب
ــد اســتفاده  ــالیان کســب کرده ان ــراد طــی س ــن اف ــه ای ای ک
می شــود و ضمنــًا ماحظــه ســازمان در مــورد اینکــه ارزیابــان 
ــد در  ــد، نبای ــام می دهن ــدی را انج ــه کار رتبه بن ــانی ک و کس
بحــث پروژه هــای بهبــود مشــاوره دهنــد، برطــرف می شــود.

ــازمانی  ــی س ــرای تعال ــدل بومی ب ــک م ــد ی بای
ــم  ــاد کنی ایج

ســعید امامــی، نایــب رئیــس انجمــن علمــی  اســتاندارد ایــران 
 در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه مــدل EFQM گفــت: اعطــای 
اکثــر جوایــز بــر اســاس ایــن مــدل اســت. مــا از ایــن مــدل 
اســتفاده می کنیــم و متوجــه هســتیم کــه یــک دســت 
ــم بنیادیــن ســبب شــکل گیــری ایــن مــدل شــده اند. مفاهی

رویدادهای برگزارشده توسط انجمن
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الگوواره کسب و کار جدید برای مهندسین صنایع

گردهمایی 51
مهندسی صنایع، استاندارد و توسعه صادرات

گردهمایی 52
مهندسی صنایع و صنعت برق

گردهمایی 53
پایداری سیستم
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ــد  ــد فرهنــگ کســانی کــه ایــن مــدل را ســاخته ان ــد دی بای
ــود را  ــکار خ ــدل اف ــن م ــازندگان ای ــت. س ــوده اس ــه ب چ
ــا  ــد ت ــری کرده ان ــی و اندازه گی ــه یــک مــدل ارزیاب ــل ب تبدی

ــرد.  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــت تعال در جه
وی ادامــه داد: مــا بایــد بــه جــای اینکــه صددرصــد بــر مــدل 
EFQM تکیــه کنیــم بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه شــاید 

ایــن مــدل بــرای فرهنــگ 
مــا مناســب نباشــد. مــا 
بایــد بــه دنبــال ایجــاد 
ــرای  ــی  ب ــدل بوم ــک م ی
ــی ســازمانی در کشــور  تعال
موضــوع  ایــن  و  باشــیم 
ــف  ــی از وظای ــد یک می توان
ــی  ــگ صنعت ــورای فرهن ش
اســت  قــرار  باشــد کــه 

ــود. ــکیل ش تش
ــه 28  ــک ب ــور نزدی ــون در کش ــه اکن ــان اینک ــا بی ــی  ب امام
ــار  ــود، اظه ــا می ش ــدل EFQM اعط ــاس م ــر اس ــزه ب جای
داشــت: اکثــر ایــن جوایــز یــک ویژگــی مشــترک دارنــد. وی 
ادامــه داد: بــرای اعطــای ایــن جوایــز فرآینــد بایــد اینگونــه 
باشــد کــه در ابتــدا داوطلبــان ثبــت نــام کننــد، بعــد بــر مبنای 
مــدل در واحدهــای درخواســت کننــده سیســتم اســتقرار یابــد 
ــورد  ــان بازخ ــپس ارزیاب ــود، س ــای الزم داده ش و آموزش ه
ــای  ــا پروژه ه ــد براســاس بازخورده ــد، بع ــه دهن ــود را ارائ خ
ــوند و در نتیجــه  ــی ش ــگاه عملیات ــده و آن ــف ش ــود تعری بهب
ــورد  ــد. در م ــد کنن ــازمان ها رش ــا، س ــدن آن ه ــی ش عملیات
ــه  ــی ب ــه ارزیاب ــا مرحل ــد ت ــن فراین ــز ای ــر جوای ــای اکث اعط
ــی  ــه ارزیاب ــس از مرحل ــا پ ــود ام ــی می ش ــان ط ــور یکس ط
ــود و عملیاتــی کــردن آنهــا  مراحــل تعریــف پروژه هــای بهب
ــی  ــه نظارت ــا ک ــود و از آنج ــذار می ش ــازمان ها واگ ــه س ب
روی ایــن کار نیســت، عمــًا فراینــد تعالــی ســازمانی ناتمــام 
ــگاه فکــر می کنیــم کــه ایــن کار هیــچ تاثیــری  ــد؛ آن می مان

نداشــته اســت.
ــئله  ــرد: مس ــوان ک ــود عن ــخنان خ ــدی س ــش بع وی در بخ
ــی ســازمانی مطــرح اســت،  ــا تعال ــاط ب دیگــری کــه در ارتب
ــی  ــرای ارزیاب ــه ب ــانی ک ــت. کس ــی اس ــای اعتباربخش فض
ــد.  انتخــاب می شــوند بایــد از جایــی مــورد تاییــد قــرار گیرن
حــدود یــک ســال پیــش قانــون توســعه و تقویــت اســتاندارد 
در مجلــس تصویــب شــد کــه بــر مبنــای یکــی از بندهــای 
ــد  ــی تأیی ــز مل ــور مرک ــی کش ــع اعتباربخش ــا مرج آن تنه
صاحیــت ســازمان اســتاندارد اســت؛ امــا یــک مرجــع 
ــدرت داشــته باشــد کــه در هــر  ــدر ق ــد آنق اعتباربخشــی بای

ــد. ــی کن ــد اعتباربخش ــوزه ای بتوان ح

لــزوم ارائــه یــک مــدل مطلــوب فرهنــگ صنعتــی 
بــرای ایــران 

ــار  ــت، اظه ــن نشس ــخنران ای ــر س ــوقتی دیگ ــن خوش آرمی
کــرد: اگــر صنعــت را متــرادف بــا نــوآوری ببینیــم و فرهنــگ 
را بــر مبنای ســه محــور ارزش هــا، باورهــا و هنجارهــا ببینیم، 
فرهنــگ صنعتــی یعنــی ارزش هــا، باورهــا و هنجارهایــی کــه 

در عرصــه نــوآوری و خاقیــت داریــم.
ــه  ــه اینک ــاور ب ــا ب ــازمان های م ــر در س ــه داد: اگ وی ادام
ســاختن، خاقیــت و نــوآوری منجــر بــه ارزش افــزوده 
ــگ  ــا فرهن ــه م ــی اینک ــد، یعن ــته باش ــود داش ــود، وج می ش
ــته  ــود نداش ــاور وج ــن ب ــر ای ــم و اگ ــی داری ــی متعال صنعت

ــم.  ــی نداری ــی متعال ــگ صنعت ــا فرهن ــی م ــد، یعن باش
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن مدیریــت منابــع انســانی ایــران، 
فرهنــگ را دارای دو ویژگــی دانســت و گفــت: یــک ویژگــی 
فرهنــگ گســتره آن اســت کــه شــامل تعــداد افــرادی 
ــی دوم  ــد. ویژگ ــول دارن ــگ را قب ــک فرهن ــه ی ــود ک می ش

ــی  ــدت زمان ــای م ــه معن ــه ب ــت ک ــق آن اس ــگ عم فرهن
ــه  ــا ارزش ب ــرای م ــت ب ــل صنع ــز مث ــک چی ــه ی ــت ک اس
ــم  ــه می توانی ــم ک ــاور نداری ــا ب ــن م ــر م ــراه دارد. از نظ هم

ــم. ــاد کنی ــزوده ایج ارزش اف
توجــه دولــت بــه عوامــل بــرون ســازمانی، بخــش 
خصوصــی را تبدیــل بــه درختــی پربــازده می کنــد 
ــد  ــان می خواهن ــب کارکن ــم اغل ــور می کن ــزود: تص وی اف

الگــوی  یــک  مــا 
فرهنــگ ســازمانی بــه 
ــا از  ــم ت ــه کنی ــان ارائ آن
مــا  کننــد.  تبعیــت  آن 
بیشــتر  ســازمان ها  در 
ــران انتظــار داریــم  از رهب
برنامه ریــزی  چنیــن 
انجــام دهنــد و بیــرون 
از ســازمان ها از زعمــا و 
ــن انتظــاری  ــزرگان چنی ب

ــل  ــه عوام ــت ب ــر دول ــرد: اگ ــح ک ــم. خوشــوختی تصری داری
ــه  ــل ب ــی تبدی ــش خصوص ــد، بخ ــه کن ــم توج ــی ه بیرون
درختــی پربــازده می شــود کــه مرتبــًا اشــتغال و ثــروت 

می کنــد.  ایجــاد 
ــرمایه  ــی س ــا نوع ــمی در بنگاه ه ــط غیررس رواب

اجتماعــی اســت
علــی اصغــر ســعیدی دبیــر گــروه جامعــه شناســی اقتصــادی 
ــا  ــت ب ــن نشس ــز در ای ــران نی ــی ای ــه شناس ــن جامع انجم
ــک مســئله  ــت: ی ــه شناســی اقتصــادی گف ــه جامع ــاره ب اش
ــه  ــط غیررسمی اســت کــه کســی ب مهــم در ســازمان ها رواب
آن توجــه نمی کنــد. بــه نظــر می رســد ایــن روابــط در چشــم 
مدیــران محــو اســت. در ادبیــات ســازمانی تنهــا در خصــوص 
روابــط رســمی بحث می کننــد امــا اخــاق ســازمانی ایجــاب 
می کنــد روابــط غیررســمی را هــم بــه ســازمان بیاوریــم؛ نــه 

اینکــه حذفــش کنیــم.
دبیــر گــروه جامعه شناســی 
اقتصــادی انجمــن جامعــه 
شناســی ایــران افــزود: باالی 
90 درصــد بنگاه هــای ایــران 
خانوادگــی هســتند و از ایــن 
ــت  ــوان در جه ــط می ت رواب

بهبــود اســتفاده کــرد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــعیدی ب س
ــت باشــد  ــه موق ــری ک مدی
اصــًا مدیــر نیســت، اظهــار 

ــران  ــران شــرکتی صحبــت کــرده ام؛ مدی ــا مدی کــرد: مــن ب
ــن  ــزرگ تری ــان ب ــهمی ندارند و خودش ــرکت س ــن ش در ای
منتقــدان شــرکت محســوب می شــوند. در ایــن شــرکت 

ــت. ــده اس ــاد ش ــت ایج ــت از مدیری ــی مالکی ــی جدای نوع
ــگاه  ــی دانش ــوم اجتماع ــکده عل ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
تهــران یــادآوری کــرد: وقتــی مدیریــت دائمــًا عــوض 
ایجــاد  بنگاه هــا  در  ای  شــبکه  تدریــج  بــه  می شــود 
می شــود. ایــن شــبکه ها بــه محــض اینکــه می بیننــد مدیــر 
ــام  ــی انج ــه او اقدامات ــد علی ــذف می کن ــا را ح ــع آنه مناف
می دهنــد. گمــان می کنــم در بنگاه هــای ایــران چنیــن 
ــن  ــه ای ــق ب ــک تحقی ــد. در ی ــترش یافته ان ــبکه هایی گس ش
موضــوع اشــاره شــده کــه بحــث حقوق هــای نجومــی  هــم 

ــود.  ــدا می ش ــا پی ــن ج از همی

استخدام و کارآموزی

استخدام کارشناس مهندس صنایع 
یــک شــرکت معدنــی نیازمنــد یــک مهنــدس 
ــال  ــل ۲ س ــا حداق ــران ب ــاکن ته ــع س صنای
زیــر  ویژگی هــای  دارای  و  کار  ســابقه 

: شــد می با
Excel مسلط به ♦

♦ تسلط به نرم افزارهای مهندسی
♦ خاق

ــای  ــگاه ه ــه دانش ــش آموخت ــا دان ♦ ترجیح
ــی دولت

♦ واجدیــن شــرایط الزم اســت رزومــه خــود را 
بــا درج عنــوان "کارشــناس مهنــدس صنایــع" 

بــه پســت الکترونیکــی زیــر ارســال نمایند:
♦ حقوق درخواستی قید شود.

hrrima@hotmail.com

فرصت ورود به بازار کار حوزه سالمت
♦ یــک شــرکت مشــاور در زمینــه مهندســی 
و  دانشــجویان  از  ســامت  هــای  سیســتم 
ــی  ــای مهندس ــته ه ــگان رش ــش آموخت دان
مهندســی  هــا(،  گرایــش  )کلیــه  صنایــع 
ســامت،  سیســتم های  گرایــش  صنایــع- 
مهندســی کامپیوتــر و برنامــه نویســان موبایــل 
ــال( و  ــامت دیجیت ــوزه س ــه ح ــد ب )عاقمن
ــراه،  ــامت هم ــوزه س ــده در ح ــان ای صاحب

ــت. ــوده اس ــکاری نم ــه هم ــوت ب دع
♦ عاقمنــدان مــی تواننــد رزومــه خــود را بــه 

پســت الکترونیکــی زیــر ارســال نماینــد:

estekhdam6019 gmail.com@

اخبار
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واقعیتی که نباید از آن غافل شد

سه رهنمود جهت طراحی سیستم

♦ سیســتم مدیریــت کیفیــت ابــزاری اســت 
کــه کمــک مــی کنــد تــا از آنچــه در اختیــار 

داریــم بیشــترین بهــره را ببریــم.
ــه از  ــتفاده بهین ــتم، اس ــن سیس ــر ای ♦ هن
داشــته هاســت، نــه خلــق یــک چیــز خــارق 

ــاده از نداشــته هــا. الع
♦ ابــزار QMS علیرغــم تمامــی قابلیــت هــا 
و ویژگــی هــای مثبتــی کــه دارد، حتــی اگــر 
ــه  ــادر ب ــود، ق ــازی ش ــاده س ــی پی ــه خوب ب

معجــزه نیســت.
ــود  ــه خ ــتعداد مجموع ــوان و اس ــد ت ♦ بای
آن  بــا  را  انتظــارات خــود  و  را شــناخت 

همســطح کــرد.

♦ در مهندســی صنایــع بــه طراحــی، بهبود 
و پیــاده ســازی سیســتم هــای ادغــام شــده 
از عوامــل تولیــد )6M( پرداختــه مــی 

شــود.
ــود  ــد ۳ رهنم ــع بای ــدس صنای ــر مهن ♦ ه
ســاده زیــر را در طراحــی سیســتم بــه 

ــد: ــته باش ــر داش خاط
ــر  ــذاری ب ــرمایه گ ــرای س ــی ب ۱( تصمیم
ــده  ــاح ش ــا اص ــد ی ــزات جدی روی تجهی
ــای  ــن پیامده ــدون تعیی ــد(، ب ــزار تولی )اب

کار   جریــان  در  آن 
کار  ســازماندهی  و 

ــرد. نگی
ــه  ــرد بهین ۲( عملک
تنهــا  سیســتم ها 
ــی حاصــل  در صورت

ــی  ــان آزادی کاف ــه کارکن ــد ک ــد ش خواه
بــرای تصمیــم گیــری و اقــدام داشــته 
ــد  ــه ح ــه ب ــوند ک ــه ش ــند و برانگیخت باش

ــد. ــتفاده کنن ــن آزادی اس ــت از ای کفای
۳( هرچــه تقســیم کار کمتــر باشــد، بهتــر 

اســت.

فرصتی برای تعامل جامعه مهندسی صنایع با ارکان توسعه استان ها

ـــن  ـــس بی ـــن کنفران ـــر پانزدهمی ـــی دبی ـــدی لطف ـــد مه ـــر محم دکت
المللـــی مهندســـی صنایـــع دربـــاره ی اهـــداف و برنامه هـــای 
و  قبلـــی  دوره هـــای  بـــه  نســـبت  آن  مزایـــای  کنفرانـــس، 

ــرد. ــان کـ ــی را بیـ ــتاوردهای آن نکاتـ دسـ
ـــس  ـــزاری کنفران ـــوال، برگ ـــتین س ـــوان نخس ـــه عن ب
ــور  ــه طـ ــتان ها و بـ ــع در شهرسـ ــی صنایـ مهندسـ
ـــزد  ـــگاه ی ـــی دانش ـــه میزبان ـــزد ب ـــهر ی ـــاص در ش خ
را چگونـــه ارزیابـــی می کنیـــد؟ ایـــن موضـــوع چـــه 
ـــان  ـــناخت مخاطب ـــق ش ـــترش و تعمی ـــر گس ـــری ب تاثی

از ایـــن رشـــته دارد؟
رســـالت اصلـــی انجمـــن 
ــران  ــع ایـ ــی صنایـ مهندسـ
بنیانگـــذار  عنـــوان  بـــه 
ایـــن  اصلـــی  متولـــی  و 
کنفرانـــس شـــامل: توســـعه، 
ـــی و  ـــق کم ـــترش و تعمی گس
ـــای  ـــش و کاربرده ـــی دان کیف
ـــور  ـــع در کش ـــی صنای مهندس
ـــد  ـــم میطلب ـــن مه ـــت و ای اس
ــزاری  ــئولیت برگـ ــه مسـ کـ
سراســـر  در  کنفرانـــس 
ـــن  ـــود. از ای ـــع ش ـــور توزی کش

ـــرار  ـــم ق ـــار ه ـــور در کن ـــر کش ـــع سراس ـــین صنای ـــق، مهندس طری
ــر  ــی هـــم را بهتـ می گیرنـــد؛ یکدیگـــر و زمینه هـــای تخصصـ
می شناســـند و شـــبکه دانـــش شـــکل می گیـــرد. همچنیـــن هـــر 
ـــت را  ـــن فرص ـــور ای ـــع در کش ـــی صنای ـــکده مهندس ـــا دانش ـــروه ی گ
ــای  ــا و قابلیت هـ ــن نمایـــش ظرفیت هـ ــا ضمـ ــد تـ ــدا می کنـ پیـ
ـــع  ـــی صنای ـــه مهندس ـــا جامع ـــترده ب ـــی گس ـــارکت علم ـــود، مش خ
ــا و  ــم، روش هـ ــش، مفاهیـ ــادل دانـ ــد. تبـ ــته باشـ ــور داشـ کشـ
روندهـــای جدیـــد مهندســـی صنایـــع در سراســـر کشـــور یکـــی 
ـــس در  ـــزاری کنفران ـــر، برگ ـــوی دیگ ـــت. از س ـــر از دستاوردهاس دیگ
ـــیوه  ـــت در ش ـــور خاقی ـــروز و ظه ـــکان ب ـــف ام ـــگاه های مختل دانش
ـــا  ـــد. نهایت ـــم می کن ـــس را فراه ـــار کنفران ـــای اعتب ـــزاری و ارتق برگ
ـــرای  ـــت ب ـــی اس ـــتان فرصت ـــر اس ـــس در ه ـــزاری کنفران ـــه برگ اینک
تعامـــل دوطرفـــه جامعـــه مهندســـی صنایـــع بـــا ارکان توســـعه 
آن اســـتان در بخش هـــای مختلـــف بهویـــژه در بخش هـــای 
ـــازمان ها  ـــع و س ـــه صنای ـــی ک ـــاوری. فرصت ـــات و فن ـــت، خدم صنع
دغدغه هـــا، مســـائل و چالش هـــای خـــود را طـــرح کننـــد و 
ـــن  ـــار آخری ـــن انتش ـــع ضم ـــی صنای ـــن مهندس ـــاتید و متخصصی اس
ـــی  ـــات عین ـــوان موضوع ـــه عن ـــائل را ب ـــن مس ـــود، ای ـــای خ یافته ه

ــد. ــود کننـ ــی خـ ــی آتـ ــی و پژوهشـ ــای آموزشـ وارد فعالیت هـ
بـــا توجـــه وضعیـــت مطلـــوب اســـتان یـــزد در شـــاخص توســـعه 
انســـانی، ایـــن اســـتان در چنـــد صنعـــت مهـــم کشـــور ماننـــد 
ــگاه  ــدن کاری جایـ ــوالد و معـ ــرامیک، فـ ــی و سـ ــاجی، کاشـ نسـ
ــای  ــوم داده از ظرفیت هـ ــات و علـ ــاوری اطاعـ ــی دارد؛ فنـ مهمـ
ـــان،  ـــت و درم ـــامت و بهداش ـــای س ـــت؛ بخش ه ـــتان اس ـــم اس مه
گردشـــگری و انرژی هـــای تجدیدپذیـــر نیـــز از قابلیت هـــای 
ـــای آب  ـــی تنگناه ـــت. از طرف ـــات اس ـــش خدم ـــتان در بخ ـــم اس مه
و محیط زیســـت در اســـتان یـــزد بحرانـــی اســـت. این هـــا همـــه 
موضوعاتـــی اســـت کـــه جامعـــه مهندســـی صنایـــع بـــه تدریـــج 
ــر روی  ــدی بـ ــی جـ ــی و پژوهشـ ــای آموزشـ ــال فعالیت هـ در حـ
ـــس  ـــن کنفران ـــد؛ ای ـــه ش ـــه گفت ـــور ک ـــن، همانط ـــت. بنابرای آن هاس
می توانـــد فرصتـــی بـــرای تعامـــل دوطرفـــه بیـــن متولیـــان ایـــن 

حوزه هـــا بـــا جامعـــه مهندســـی صنایـــع کشـــور باشـــد.
آیـــا ایـــن دوره از کنفرانـــس وجـــه تمایـــز خاصـــی 

نســـبت بـــه دوره هـــای گذشـــته دارد؟
ـــوان  ـــه عن ـــفافیت ب ـــه ش ـــت ک ـــن اس ـــر ای ـــاش ب ـــه اول ت در وهل
ــن دوره از  ــع در ایـ ــی صنایـ ــدی مهندسـ ــی کلیـ ــول و مبانـ اصـ

کنفرانـــس کامـــا مشـــهود باشـــد.

ـــه،  ـــع، در عمـــل جامع ـــدس صنای ـــک مهن ـــه آزمایشـــگاه ی از آنجـــا ک
ســـازمان ها، صنایـــع و ســـایر سیســـتم های خـــرد و کان اســـت؛ 
فکـــر می کنیـــم ارتبـــاط جامعـــه مهندســـی صنایـــع بـــا جامعـــه 
و صنعـــت بایســـتی بســـیار نزدیـــک باشـــد. بنابرایـــن، امیدواریـــم 
ـــگاه  ـــتر دانش ـــه بیش ـــد هرچ ـــاهد پیون ـــس ش ـــن دوره از کنفران در ای
و جامعـــه در حیطـــه مهندســـی صنایـــع باشـــیم و قصـــد داریـــم 
ــی  ــور صنعتـ ــم. تـ ــی کنیـ ــتا طراحـ ــن راسـ ــی در ایـ برنامه هایـ

هدفمنـــد یکـــی از ایـــن دســـت برنامه هاســـت.
ـــی  ـــاالت یک ـــه مق ـــرای ارائ ـــی ب ـــن خارج ـــر محققی ـــور پررنگ ت حض
ــت  ــی اسـ ــر از اهدافـ دیگـ
ــس  ــن کنفرانـ ــه در ایـ کـ

دنبـــال می کنیـــم.
کنفرانـــس  نمایه ســـازی 
ـــر  ـــع معتب ـــی از مراج در یک
بین المللـــی گـــر چـــه بـــا 
زیـــادی  دشـــواری های 
ــرایط  ــت و شـ ــراه اسـ همـ
می طلبـــد؛  خاصـــی 
از  دیگـــر  یکـــی  امـــا 
ــه  ــت کـ ــی اسـ برنامه هایـ

ــم. داریـ
ــزاری  ــه برگـ ــا اینکـ نهایتـ
ـــات  ـــا موضوع ـــدی ب ـــخنرانی های کلی ـــی و س ـــای تخصص کارگاه ه
ـــت  ـــا جدی ـــز ب ـــال نی ـــع امس ـــی صنای ـــی مهندس ـــای آت روز و رونده

بیشـــتری در دســـتور کار خواهـــد بـــود.
در ایـــن دوره از کنفرانـــس ماننـــد دوره هـــای قبـــل 
ـــی از  ـــوان یک ـــه عن ـــال ب ـــعار س ـــر روی ش ـــم ب ـــاز ه ب
ـــه  ـــل توج ـــت. دلی ـــده اس ـــد ش ـــی تاکی ـــات اصل موضوع

ـــت؟ ـــاله چیس ـــن مس ـــه ای ب
تـــا جایـــی کـــه می دانـــم بســـیاری از کشـــورهای توســـعه یافته 
ــرای  ــری را بـ ــدی و مؤثـ ــت های جـ ــعه، سیاسـ ــال توسـ و در حـ
حمایـــت از کاالی داخلـــی خـــود برنامه ریـــزی و اجـــرا می کننـــد 
ــژه ای  ــیت ویـ ــوع جدیـــت و حساسـ ــن موضـ ــرای ایـ ــا بـ و اتفاقـ
هـــم دارنـــد. در ایـــران، از طرفـــی اختاف نظرهـــای جـــدی 
ــل  ــه در اصـ ــعار )نـ ــن شـ ــرای ایـ ــیوه های اجـ ــا و شـ در روش هـ
موضـــوع( وجـــود دارد و از طرفـــی متأســـفانه هـــر ســـال شـــاهد 
ایـــن هســـتیم کـــه برخوردهـــای شـــعاری، احساســـی و ســـطحی 
ـــن  ـــه ای ـــس ب ـــزاری کنفران ـــه برگ ـــود. کمیت ـــال می ش ـــعار س ـــا ش ب
ـــش  ـــر دان ـــگاه مؤث ـــش و جای ـــه نق ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــید ک ـــه رس نتیج
مهندســـی صنایـــع در اجرایـــی کـــردن اصولـــی و زیربنایـــی ایـــن 
ـــته  ـــد داش ـــس می توان ـــن کنفران ـــه ای ـــالتی ک ـــش و رس ـــعار و نق ش
ـــای  ـــی از محوره ـــام یک ـــا اع ـــه ب ـــت ک ـــوب اس ـــا خ ـــد؛ اتفاق باش
ـــای  ـــاالت و پژوهش ه ـــه مق ـــال، ب ـــعار س ـــه ش ـــس در زمین کنفران
ــر  ــم و اگـ ــامد بگوییـ ــه خوشـ ــن زمینـ ــه ای در ایـ ــی و حرفـ علمـ
بتوانیـــم حاصـــل آن را در قالـــب یـــک متـــن پایانـــی در دو 
ـــر  ـــده منتش ـــائل آین ـــرح مس ـــا و 2( ط ـــا و نبایده ـــش 1( بایده بخ
کنیـــم. قطعـــا حضـــور متخصصیـــن فعـــال در بخش هـــای غیـــر 
ـــدف  ـــن ه ـــه ای ـــتیابی ب ـــد در دس ـــس می توان ـــگاهی در کنفران دانش

ـــد. ـــر باش ـــیار مؤث بس
ـــی  ـــن کنفرانس ـــزاری چنی ـــرات برگ ـــتاوردها و تاثی دس
ــن  ــت؟ همچنیـ ــع چیسـ ــی صنایـ ــوزه مهندسـ در حـ
ــرای  ــس بـ ــن کنفرانـ ــزاری ایـ ــتاوردهای برگـ دسـ

دانشـــگاه یـــزد چـــه خواهـــد بـــود؟
ــی  ــن مهندسـ ــبکه متخصصیـ ــق شـ ــترش و تعمیـ ــعه، گسـ توسـ
صنایـــع در کشـــور، آگاهـــی از آخریـــن یافته هـــای علمـــی و 
ـــتر  ـــه بیش ـــر چ ـــی ه ـــور، معرف ـــارج از کش ـــل و خ ـــه ای در داخ حرف
مهندســـی صنایـــع در کشـــور و برخـــی بازنگری هـــای احتمالـــی 
در برنامه هـــا و شـــیوه های مـــورد اســـتفاده در جامعـــه مهندســـی 
ــن  ــم ایـ ــتاوردهای مهـ ــزو دسـ ــوان جـ ــور را می تـ ــع کشـ صنایـ
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ــی  ــکده مهندسـ ــزد و دانشـ ــگاه یـ ــت. دانشـ ــس دانسـ کنفرانـ
ــا ضمـــن  ــد یافـــت تـ ــز ایـــن فرصـــت را خواهنـ ــع نیـ صنایـ
ــن  ــری در ایـ ــش فعال تـ ــود، نقـ ــای خـ ــی توانمندی هـ معرفـ
ـــا  ـــع ب ـــی صنای ـــد مهندس ـــه پیون ـــن اینک ـــد. ضم ـــا کنن ـــه ایف زمین
ـــز  ـــزد را نی ـــتان ی ـــژه در اس ـــه وی ـــه ای ب ـــعه منطق ـــه و توس جامع

ــرد. ــذاری کـ ــوان هدفگـ می تـ
ــاس  ــع را در مقیـ ــی صنایـ ــده مهندسـ ــق آینـ افـ
بین المللـــی و در مقیـــاس ملـــی چگونـــه ارزیابـــی 

مـــی کنیـــد؟
ـــور 1(  ـــان در دو مح ـــع همچن ـــی صنای ـــم مهندس ـــور می کن تص
ـــد  ـــعه خواه ـــا توس ـــد و 2( کاربرده ـــای جدی ـــا و تکنیک ه ابزاره
یافـــت. در بحـــث کاربردهـــا، بـــه نظـــر می رســـد مهندســـی 
صنایـــع ســـنتی کـــه عمدتـــا شـــامل تکنیک هایـــی بـــود کـــه 
ـــه  ـــی نهادین ـــد کاف ـــه ح ـــد؛ ب ـــه می ش ـــه کار گرفت ـــت ب در صنع
شـــده و چنـــدان شـــاهد توســـعه ابزارهـــا و تکنیک هـــای 
جدیـــدی در ایـــن زمینه هـــا نباشـــیم. گرچـــه ایـــن تکنیک هـــا 
ــا  ــوند امـ ــا هنـــوز هـــم جـــدی گرفتـــه نمی شـ ــور مـ در کشـ
ـــی  ـــه خوب ـــا را ب ـــد آنه ـــدا کنن ـــال پی ـــر مج ـــع اگ ـــین صنای مهندس

ــد. ــرا می کننـ اجـ
امـــا کاربردهـــای مهندســـی صنایـــع در خدمـــات، در کان 
در  اجتماعـــی  و  اقتصـــادی  سیســـتم های  در  و  سیســـتم ها 
ابتـــدای راه و بـــه شـــدت رو بـــه گســـترش اســـت. همچنیـــن 
ـــا  ـــور م ـــوز در کش ـــه هن ـــت ک ـــم صنع ـــارم و پنج ـــل های چه نس
ـــع  ـــین صنای ـــدی مهندس ـــل ج ـــد تعام ـــدارد، نیازمن ـــای بحـــث ن ج
ـــه  ـــت. گرچ ـــات اس ـــات و ارتباط ـــاوری اطاع ـــن فن ـــا متخصصی ب
آمـــاری در ایـــن زمینـــه نـــدارم امـــا تعـــداد قابـــل توجهـــی از 
پایان نامه هـــا و رســـاله های مهندســـی صنایـــع بـــه ایـــن 

ســـمت ها گرایـــش یافتـــه اســـت.
بـــه نظـــر می رســـد توســـعه ابزارهـــا و تکنیک هـــا نیـــز 
در خدمـــت توســـعه کاربردهـــای جدیـــد قـــرار گرفتـــه اســـت. 
ــای  ــترش تکنیک هـ ــاهد گسـ ــدت شـ ــه شـ ــال بـ ــرای مثـ بـ
ــازی  ــوم داده، مدل سـ ــث داده کاوی و علـ ــتیم. مباحـ ــرم هسـ نـ
ــات  ــق در عملیـ ــأله محور، تحقیـ ــای مسـ ــه جـ ــور بـ داده محـ
پویایی شناســـی  واقعـــی،  زمـــان  بهینه ســـازی  اجتماعـــی، 
سیســـتم و ... بـــه ســـرعت در حـــال گســـترش و اســـتفاده هســـتند. 
یکـــی از ویژگی هـــای تکنیک هـــای جدیـــد مهندســـی صنایـــع 
ـــتند  ـــته ای هس ـــن رش ـــل بی ـــتر از قب ـــیار بیش ـــه بس ـــت ک ـــن اس ای

و نیازمنـــد تعامـــل بـــا ســـایر زمینه هـــای تخصصـــی.
ـــا و  ـــه پایگاه ه ـــریع ب ـــی س ـــل دسترس ـــه دلی ـــی، ب ـــطح مل در س
ـــا  ـــد تقریب ـــای جدی ـــا و تکنیک ه ـــعه ابزاره ـــی، در توس ـــع علم مناب

دوشـــادوش دانشـــگاه های تـــراز بین المللـــی در حـــال حرکـــت 
هســـتیم امـــا در بحـــث کاربردهـــا عمدتـــا بـــه دلیـــل مســـأله 
قدیمـــی و مزمـــن ارتبـــاط ضعیـــف دانشـــگاه و جامعـــه، بـــه 

ــم. شـــدت عقـــب مانده ایـ
در حاشـــیه کنفرانـــس چـــه برنامه هـــای دیگـــری 
بـــرای شـــرکتکنندگان پیش بینـــی شـــده اســـت؟

ــی  ــای جنبـ ــش برنامه هـ ــیه کنفرانـ ــت در حاشـ ــن اسـ ممکـ
ـــای  ـــابقه و رویداده ـــردی، مس ـــور یزدگ ـــی، ت ـــور صنعت ـــد ت مانن
فناورانـــه در کنـــار کنفرانـــس برنامه ریـــزی شـــود کـــه بســـته 
ــد از کنفرانـــس در  ــا روز بعـ ــان یـ ــرایط قبـــل، همزمـ ــه شـ بـ
جریـــان خواهنـــد بـــود. ایـــن برنامه هـــای جنبـــی بافاصلـــه 
بـــا قطعـــی شـــدن در وب ســـایت کنفرانـــس اطـــاع رســـانی 

خواهنـــد شـــد.
چـــه توصیـــه و نـــکات خاصـــی از نظـــر شـــما بـــرای 
شـــرکت کنندگان در ایـــن کنفرانـــس می توانـــد قابـــل توجـــه 

ــد؟ ــت باشـ و اهمیـ
ـــتمر  ـــا مس ـــس کام ـــن کنفران ـــانی در ای ـــده اطـــاع رس ـــعی ش س
ـــع  ـــه مهندســـی صنای ـــن، جامع ـــرد. بنابرای و در لحظـــه صـــورت گی
ــه  ــم را بافاصلـ ــکات مهـ ــا و نـ ــام اطاعیه هـ ــد تمـ می تواننـ
در وب ســـایت کنفرانـــس و شـــبکه های اجتماعـــی کنفرانـــس 

ـــد. ـــاهده کنن ـــده مش ـــام ش اع
سخن آخر؟

ـــس  ـــر کنفران ـــال های اخی ـــفانه در س ـــه متأس ـــر اینک ـــخن آخ س
مهندســـی صنایـــع بـــه عنـــوان بزرگتریـــن رویـــداد مهندســـی 
ـــرای  ـــدادی ب ـــطح روی ـــه س ـــادی ب ـــدود زی ـــا ح ـــور ت ـــع کش صنای
ارســـال مقـــاالت دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی و کســـب 
ــاع تنـــزل یافتـــه و باعـــث شـــده  ــاز بـــرای جلســـه دفـ امتیـ
ـــوند.  ـــیده ش ـــش کش ـــه چال ـــس ب ـــن کنفران ـــزاری ای ـــداف برگ اه
ـــه  ـــب تجرب ـــرای کس ـــس ب ـــن کنفران ـــجویان در ای ـــور دانش حض
و توســـعه شـــبکه ارتبـــاط علمی شـــان ضـــروری اســـت امـــا 
ـــع  ـــی صنای ـــکاران مهندس ـــاتید و هم ـــور اس ـــده حض ـــاور بن ـــه ب ب
ـــق  ـــکان تحق ـــده ام ـــیم ش ـــداف ترس ـــا اه ـــت ت ـــور الزم اس کش

ـــند. ـــته باش داش
ـــی  ـــی مهندس ـــس بین الملل ـــن کنفران ـــری پانزدهمی ـــورای راهب ش
ــارکت  ــر مشـ ــب حداکثـ ــرای جلـ ــاش بـ ــن تـ ــع ضمـ صنایـ
ـــن  ـــرای ای ـــزی و اج ـــیر برنامه ری ـــور در مس ـــر کش ـــاتید سراس اس
ـــود در  ـــمند خ ـــا دارد بـــا حضـــور ارزش ـــروژه، صمیمانـــه تقاض پ
ـــد  ـــن امی ـــه ای ـــد. ب ـــار آن بیفزاین ـــه اعتب ـــی ب ـــداد علم ـــن روی ای
ـــی  ـــی جهان ـــهر تاریخ ـــرکت کنندگان در ش ـــه ش ـــت کلی ـــه اقام ک

ـــد. ـــی باش ـــاد ماندن ـــه ی ـــزد ب ـــگاه ی ـــزد و دانش ی

دعوت به همکاری در خبرنامه
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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 

استخدام و کارآموزی

جذب کارآموز بازار پژوهی
ــد  ــه تولی ــال در زمین ــرکت فع ــک ش ی
تجهیــزات هوشــمند، تعــداد محــدودی 
و  کارشناســی  مقطــع  دانشــجوی 
کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی 
صنایــع را در قالــب فعالیــت کارآمــوزی 
ــت و  ــل فرص ــت تحلی ــا کارورزی جه ی

ــد. ــی کن ــرش م ــازار پذی ب
متقاضیــان همــکاری، الزم اســت رزومه  
خــود را بــا عنــوان Industrial به پســت 

الکترونیکــی زیــر ارســال نمایند:
EngLotusinfo@gmail.com

استخدام کارشناس طرح های سرمایه گذاری
یــک نهــاد تامیــن مالــی خصوصــی، مهنــدس 
ــی  ــوزه ارزیاب ــت در ح ــت فعالی ــع جه صنای
ــد. ــی کن ــا جــذب م ــروژه ه ــی پ ــی و مال فن

در  اســت  الزم  همــکاری  عاقمنــدان 
ــر دارای مهــارت و شــرایط الزم  حوزه هــای زی

باشــند:
۱( مطالعــه بــازار و امــکان ســنجی طرح هــای 

ســرمایه گذاری
۲( آشــنا بــه مفاهیــم، مدل هــا و ارزش گــذاری 

فناوری
۳( آشنایی با مفاهیم و اسناد صادراتی

۴( تسلط کافی به زبان انگلیسی
اعــام آمادگــی از طریــق ارســال رزومــه 
زیــر  الکترونیکــی  پســت  بــه  عکــس دار 

می باشــد: امکان پذیــر 
hire .97 gmail.com@

مدت )روز(نام دوره آموزشیردیف

19001:2015 ISO 1سمینار آشنایی با استاندارد

2مبانی، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم2

3APQP 2طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول

4FMEA 2تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

5MSA  2تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

6SPC 2کنرتل فرآیند آماری

7
مبانی و ترشیح الزامات سیستم مديريت انرژی مبتنی بر 

50001:2011 ISO استاندارد
2

814001:2015 ISO 3مبانی، ترشیح الزامات و مستندسازی

918001:2007 OHSAS 3مبانی، ترشیح الزامات و مستندسازی

10
مبانی، ترشيح الزامات و ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت 

IMS یکپارچه
3

11HSE 2مبانی، ترشيح الزامات و مميزیداخلی

12COQ  2هزینه های کیفیت

13DOE  2طراحی آزمایش ها

14
 ISO/IECممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر

ISO19011:2011 27001:2013 و
3

15TRIZ 2آشنایی و کاربرد عملی

16CME 2کالیرباسیون عمومی

1717025 ISO/ IEC 2مبانی و مستندسازی

18:17020 ISO 2ترشيح الزامات استاندارد

19
مميزي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر 

22000:2005 ISO استاندارد
2

1اصول و مباين GMP در صنايع غذايي20

21Risk Analysis   2تجزیه و تحلیل ریسک

22EFQM 2ترشيح معيارهاي مدل رسآمدي

23CSR   1مسئولیت اجتاعی سازمان

24
 ISO برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزشی بر استاندارد

10015
2

255S1نظام آراستگی با

26
مسئولیت پذیری اجتاعی مبتنی بر استانداردهای بین املللی 

26000 ISO و SA8000
3

27
سنجش رضایت مشرتی در بخش خدمات بر اساس مدل 

SERVQUAL
2

28CRM 1مدیریت ارتباط با مشرتی
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دوره های آموزشی انجمن مهندسی صنایع ایران 
کمیتــه آمــوزش، پژوهــش و خدمــات مهندســی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران در راســتای انجــام رســالت خــود مبنــی بــر ارتقــای ســطح علمــی و مهارتــی مدیــران و کارشناســان 

ــا مهندســی صنایــع را تعریــف و اجــرا می نمایــد. ــردی در حوزه هــای مرتبــط ب ــاه مــدت کارب ســازمان های دولتــی و خصوصــی کشــور، دوره هــای تخصصــی و کارگاه هــای کوت
♦ برگزاری دوره ها منوط به رسیدن به حد نصاب و ثبت نام قطعی متقاضیان خواهد بود.

♦ برای ثبت نام با شماره تلفن 81032318 تماس بگیرید.
♦ برای اعضای انجمن 20 درصد تخفیف و دانشجویان 30 درصد تخفیف ویژه در هزینه ثبت نام در نظر گرفته شده است.

♦ زمان و مکان دقیق برگزاری تا یک هفته قبل از برگزاری اطاع رسانی خواهد شد.
♦ برای شرکت کنندگان گواهینامه رسمی توسط انجمن مهندسی صنایع ایران صادر می گردد.

 اگر متقاضی شرکت در دوره های آموزشی انجمن هستید درخواست خود را به ایمیل training@iiie.ir ارسال نمایید. 

مدت )روز(نام دوره آموزشیردیف

19001:2015 ISO 1سمینار آشنایی با استاندارد

2مبانی، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم2

3APQP 2طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول

4FMEA 2تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن

5MSA  2تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

6SPC 2کنرتل فرآیند آماری

7
مبانی و ترشیح الزامات سیستم مديريت انرژی مبتنی بر 

50001:2011 ISO استاندارد
2

814001:2015 ISO 3مبانی، ترشیح الزامات و مستندسازی

918001:2007 OHSAS 3مبانی، ترشیح الزامات و مستندسازی

10
مبانی، ترشيح الزامات و ممیزی داخلی سیستم هاي مدیریت 

IMS یکپارچه
3

11HSE 2مبانی، ترشيح الزامات و مميزیداخلی

12COQ  2هزینه های کیفیت

13DOE  2طراحی آزمایش ها

14
 ISO/IECممیزی سیستم مدیریت امنیت اطالعات مبتنی بر

ISO19011:2011 27001:2013 و
3

15TRIZ 2آشنایی و کاربرد عملی

16CME 2کالیرباسیون عمومی

1717025 ISO/ IEC 2مبانی و مستندسازی

18:17020 ISO 2ترشيح الزامات استاندارد

19
مميزي سيستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر 

22000:2005 ISO استاندارد
2

1اصول و مباين GMP در صنايع غذايي20

21Risk Analysis   2تجزیه و تحلیل ریسک

22EFQM 2ترشيح معيارهاي مدل رسآمدي

23CSR   1مسئولیت اجتاعی سازمان

24
 ISO برنامه ریزی و سنجش اثربخشی آموزشی بر استاندارد

10015
2

255S1نظام آراستگی با

26
مسئولیت پذیری اجتاعی مبتنی بر استانداردهای بین املللی 

26000 ISO و SA8000
3

27
سنجش رضایت مشرتی در بخش خدمات بر اساس مدل 

SERVQUAL
2

28CRM 1مدیریت ارتباط با مشرتی

29
مبانی، ترشیح الزامات مدیریت دارا یهای فیزیکی مبتنی بر 

55001:2014 ISO استاندارد
2

30PMBOK 2مبانی دانش مدیریت پروژه

31Vensim 2تفکر سیستمی با نرم افزار

1مدیریت بحران32

1خالقیت و تکنیک های حل مساله33

2ناب سازی )اصول و مبانی کاربردی(34

2دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار)مقدماتی(35

1روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی در مهندسی صنایع36

2اصول و مبانی طراحی محصول37

2دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار )پیرشفته(38

2اسرتاتژی و مزیت آفرینی39

2کاربردهای نوین لجستیک و زنجیره تامین40

1کارگاه دستیار اجرایی  موفق41

1تصمیم گیری ناب42

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

خبرنامــه انجمــن در هــر شــماره بــراي قریــب ۱0000 مخاطــب 
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 های مشــاوره 
مهندســی صنایــع بــه وجــود مــي آورد. متقاضیــان بــراي اطــاع 
رســانی محصــوالت و خدمــات خــود در خبرنامه مهندســی صنایع 

مــی تواننــد بــا شــماره ۸۸۹۶۲0۷۶ تمــاس حاصــل نماینــد. 

با صدور گواهینامه رسمی توسط انجمن مهندسی صنایع ایران
 تلفن اطاعات: ۸۱0۳۲۳۱۸

 ۲0% تخفیف برای اعضای انجمن
۳0% تخفیف برای دانشجویان
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بــه اعضــای حقیقــی کارت عضویــت اعطــا می شــود و در صــورت درخواســت بــا پرداخــت وجــه جداگانــه لــوح نفیــس بــرای آن هــا صــادر 
می شــود.

ــگاه جهــت  ــد و آن ــه پســت الکترونیکــی  iiieform@gmail.com ارســال نمایی ــط، آن هــا را ب ــدارک مرتب ــرم و م ــل ف ــس از تکمی  پ
ــد. ــه نمایی ــه نشــانی iiie.ir/payment مراجع ــت ب پرداخــت الکترونیکــی حــق عضوی

• در صورتی که از روش پرداخت الکترونیکی استفاده نمی کنید الزم است رسید پرداخت به همراه مدارک دیگر ارسال شود.

مزایای عضویت در انجمن مهندسی 
صنایع ایران

1. دریافت خربنامه چاپی

2. اطالع رسانی در خصوص دوره های آموزشی انجمن

3. ارســال نرشیــه علمــی پژوهشــی مهندســی صنایــع و 

)JISE( سیســتم ها 

صــورت  بــه  صنایــع  مهندســی  روز  اخبــار  دریافــت   .4

پیامــک و  اینرتنتــی 

5. ارائه گواهی عضویت در صورت نیاز

6. دریافت مقاالت آموزشی

از  اســتفاده  و  انجمــن  ســایت  در  عضویــت  امــکان   .7

انجمــن ســایت  خدمــات 

8. برخــورداری از خدمــات برگــزاری دوره هــا و کارگاه هــای 

آموزشــی در محــل بــا توجــه بــه نیــاز اعــالم شــده از طــرف 

اعضــا

کــه  و هایش هایــی  منایشــگاه ها  در  اعضــا  معرفــی   .9

انجمــن حضــور دارد

ــای  ــت ه ــا و فعالی ــی، برنامه ه ــای حقوق ــی اعض 10. معرف

رشکــت در ســایت انجمــن

انجمــن  محصــوالت  خریــد  تخفیــف  از  اســتفاده   .11

)... و  رســانه ای  چنــد  CDهــای  مقــاالت،  )مجموعــه 

12. حایــت از چــاپ و انتشــار کتــب و مقــاالت در صــورت 

تاییــد هیــات مدیــره

13. امــکان حضــور بــا تخفیــف و بــا توجــه بــه نــوع 

همــکاری در کنفرانســها، هایش هــا و میزگردهایــی کــه 

ــردد. ــی گ ــزار م ــن برگ ــط انجم توس

ــی اعضــا در کنفرانس هــا،  ــه مــوارد مطالعات 14. امــکان ارائ

ــن ــای انجم ــا و میزگرده هایش ه

15. برخــورداری از اولویــت اعطــای غرفــه در منایشــگاه های 

مرتبــط بــا کنفرانس هــا، ســمینارها و هایش هــای انجمــن

ــوی انجمــن در ســایت رشکــت  ــکان اســتفاده از لوگ 16. ام

ــس از احــراز صالحیــت پ

17. چــاپ ســاالنه یــک مقالــه در خصــوص معرفــی اعضــا در 

خربنامــه پــس از تاییــد هیــات مدیــره

18. امــکان رشکــت اعضــای پیوســته در مجمــع، داشــن حــق 

رای و نامــزد شــدن بــرای عضویــت هیــات مدیــره

19. معرفــی مجریــان خدمــات آموزشــی و یــا پژوهشــی 

ــن ــای انجم ــان اعض ــا از می ــاز اعض ــا نی ــب ب متناس

20. معرفی فراخوان های پژوهشی به اعضا

ــه  ــع ب ــی صنای ــا مهندس ــط ب ــات مرتب ــی مناقص  21. معرف

اعضــا

22. معرفی کارآموزان و کارورزان صنایع مورد نیاز اعضا

23. معرفی نیروی کار مهندسی صنایع مورد نیاز اعضا

24. معرفــی توامننــدی هــا و قابلیت هــای ارائــه خدمــات در 

بانــک اطالعاتــی اعضــا پــس از احــراز صالحیــت

25. اولویــت در انعقــاد قــرارداد در خصــوص بــرون ســپاری 

فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی و اجرایــی انجمــن

ــمینارها و  ــی در س ــای تخصص ــزاری پانل ه ــکان برگ 26. ام

کنفرانس هــا

ــرای  ــی ب ــای آموزش ــا و کارگاه ه ــزاری توره ــکان برگ 27. ام

ــن ــان انجم مخاطب

28. بهره مندی از نتایج طرح های پژوهشی انجمن

چهره خندان و دوست داشتنی او
رو به آسمان کرد و برفت

درگذشــت عضــو پیوســته انجمــن مهندســی صنایــع ایــران و اســتاد 
ــی  ــن مهندس ــود. انجم ــی ش ــرض م ــلیت ع ــر تس ــگاه امیرکبی دانش
ــی از درگاه  ــل قائم ــر ابوالفض ــواده دکت ــرای خان ــران ب ــع ای صنای

ــئلت دارد. ــکیبایی مس ــر و ش ــان صب ــد من خداون
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زمینه فعالیت:
ـــع  ـــن مناب ـــت، تامی ـــي، مديري  طراح
ـــرداري و  ـــره ب ـــداث، به ـــي، اح مال
ـــات  ـــگاه میعان ـــداري از پااليش نگه

گازي 
 تلفن:   07631310000
 فکس: 07631313131

www.pgsoc.ir

کیلومتــر 13 محــور بندرعبــاس، بنــدر 
خمیــر، پااليشــگاه میعانــات گازی ســتاره 

ــارس   ــج ف خلی

زمینه فعالیت:
بـــرداری  بهـــره  و  انـــدازی  راه   
واحدهـــای عظیـــم صنعـــت نفـــت 

و گاز کشـــور 
 تلفن:   02196623636
 فکس: 02188782615
www.oico.ir

تهــران ،  خیابــان نلســون مانــدال )آفريقــا(، 
خیابــان قباديــان شــرقی، پــاک 11

زمینه فعالیت:
 تولیـــد کننـــده کاتالیســـت هـــای 

ــتراتژيک صنعـــت نفـــت  اسـ
  

  تلفن:   44909063
 فکس: 44909070

www.exirnovinco.com

کیلومتــر 10 جــاده مخصــوص کــرج، 
جــال،  خیابــان  اســتقال،  شــهرک 

2 پــاک  يکــم،  شــهريور  کوچــه 

شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس

شرکت راه اندازی و 
بهره برداری صنایع نفت )ُایکو(

شرکت اکسیر نوین 
فرآیند آسیا
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لیست اعضای حقوقی انجمن مهندسی صنایع ایران عضویت در انجمن مهندسی صنایع ایران

انواع عضویت
ــی  ــکده های مهندس ــی دانش ــای علم ــای هیات ه ــته: اعض ــت پیوس عضوی
صنایــع کشــور و تمامــی افــرادی کــه حداقــل دارای درجــه کارشناســی ارشــد 
ــه  ــد ب ــند، می توانن ــع باش ــی صنای ــته مهندس ــای رش ــی از گرایش ه در یک

عضویــت پیوســته انجمــن درآینــد.
عضویــت وابســته: کســانی کــه حداقــل دارای درجــه کارشناســی در رشــته 
ــع و رشــته های مرتبــط باشــند و کارشناســانی کــه مــدت ۵  مهندســی صنای

ســال بــه نحــوی در یکــی از زمینه هــای مهندســی صنایــع شــاغل باشــند.
عضویــت دانشــجویی: دانشــجویانی کــه در مقطــع کارشناســی رشــته های 

مهندســی صنایــع بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد.
ــی  ــام علم ــه مق ــی ک ــی و خارج ــخصیت های ایران ــاری: ش ــت افتخ عضوی
آنــان در زمینــه هــای مدیریــت حایــز اهمیــت خــاص باشــد، یــا در پیشــبرد 

ــند. ــوده باش ــده ای نم ــای ارزن ــن کمک ه ــداف انجم اه
ــی  ــی و پژوهش ــای علم ــه ه ــه در زمین ــازمان هایی ک ــی: س ــت حقوق عضوی

ــد. ــن درآین ــت انجم ــه عضوی ــد ب ــد، می توانن ــت دارن ــط فعالی مرتب
از  یکــی  در  دارای درجــه کارشناســی  ای کــه  وابســته  تبصره۱:اعضــای 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــاس آیین نام ــر اس ــتند ب ــع هس ــی صنای ــای مهندس گرایش ه
ــن  ــته انجم ــت پیوس ــه عضوی ــد ب ــد، میتوانن ــره می رس ــات مدی ــب هی تصوی

ــد. درآین
ــوب  ــن محس ــته انجم ــو پیوس ــه، عض ــه مثاب ــی ب ــای حقوق ــره ۲: اعض تبص

می شــوند.
مــاده ۷: هــر یــک از اعضــا، ســاالنه مبلغــی را کــه میــزان آن توســط مجمــع 
عمومــی تعییــن می گــردد، بــه عنــوان حــق عضویــت پرداخــت خواهــد کــرد. 
ــا یکدیگــر از نظــر میــزان حــق  حــق عضویــت اعضــای حقوقــی و حقیقــی ب
عضویــت متفــاوت اســت و توســط هیات مدیــره بــه مجمــع عمومــی پیشــنهاد 

می شــود.
ــه  ــبت ب ــی نس ــق و ادعای ــه ح ــت هیچ گون ــق عضوی ــت ح ــره ۱: پرداخ تبص

ــد. ــاد نمی کن ــو ایج ــرای عض ــن ب ــی انجم دارای
تبصره ۲: اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستند.

ــی  ــت حقوق ــه عضوی ــن نام ــا آیی ــق ب ــن مطاب ــی در انجم ــت حقوق  * عضوی
انجمــن انجــام مــی پذیــرد. بــرای ایــن منظــور ســازمان هــا مــی تواننــد آییــن 
ــن   ــر انجم ــا دفت ــل ب ــورت تمای ــه و در ص ــی را مطالع ــت حقوق ــه عضوی نام

ــد. تمــاس بگیرن
ــه شــرح  ــواع عضویــت حقیقــی در انجمــن ب ــرای ان ــت ســالیانه ب حــق عضوی

ذیــل مــی باشــد.

نوع عضویت میزان حق عضویت سالیانه

2.000.000 ریال اعضاء پیوسته )آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد صنایع(

اعضاء وابسته )آخرین مدرک تحصیلی کارشناسی( 1.000.000 ریال

اعضاء دانشجویی )دانشجوی کارشناسی( 500.000 ریال

واحــد عضویــت انجمــن پــس از دریافــت مــدارک، عضویــت متقاضی را بررســی 
و تاییــد نمــوده و ســپس کارت عضویــت صــادر و بــرای او ارســال مــی نمایــد.
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