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سرمقاله
بسمه تعالی

بــه یــاد دارم از همــان دوران دانشــجویی همــواره از اســاتید خــود می شــنیدیم و یــا از کتاب هــا و مقــاالت می خواندیــم کــه مهندســی صنایــع یــک رشــته بیــن  
رشــته ای اســت. در تفســیر آن هــم بــه مــا گفتــه می شــد کــه ایــن رشــته از تلفیــق رشــته های قدیمی تــر مهندســی و علــوم پایــه بــه وجــود آمــده اســت و قصــد 

از ایجــاد آن طراحــی و بهبــود سیســتم های تولیــدی و خدماتــی بــوده اســت.
در روزهــا و ســال های اولیــه، بیــن رشــته ای بــودن بــرای مــا مهندســین صنایــع نوعــی افتخــار و تمایــز نســبت بــه دیگــر رشــته ها شــمرده میشــد و بــا کمــال 
رضایــت آن را بــر ســر هــر کــوی و برزنــی فریــاد می کردیــم و از آنجایــی کــه در صحنــه عمــل، در کارخانجــات و ســازمان هــا، معمــوال موفق تــر از دیگــران بودیــم 

و نتایــج کارمــان بیشــتر از آن هــا بــه کار می آمــد، بخــش قابــل توجهــی از ایــن موفقیت هــا را بــه همیــن "بیــن رشــته ای" بــودن نســبت می دادیــم.
امــا بــا گذشــت زمــان و بــه تدریــج، همیــن بــاور مــا بــه مفهــوم بیــن رشــته ای بــودن رشــته مان، دســتاویزی بــرای دیگــر رشــته ها شــد تــا آرام آرام تکه هایــی از 
رشــته مــا را جــدا کننــد و در مقابــل چشــمان خودمــان بــه نــام خودشــان بــا آن فخــر فروشــی نماینــد. رشــته مهندســی عمــران شــاخه های حمــل و نقــل و مدیریــت 
ــا را  ــرات م ــداری و تعمی ــزی نگه ــاخه برنامه ری ــند ش ــود. س ــد عرضــه نم ــای کارشناسی ارش ــب گرایش ه ــود و در قال ــام خ ــه ن ــا را ب ــت و آن ه ــا گرف ــروژه را از م پ
رشــته مهندســی مکانیــک بــه نــام خــود زد. رشــته مهندســی شــیمی مدعــی شــاخه بهینه ســازی ریاضــی مــا شــده اســت و رشــته ریاضیــات کاربــردی در برخــی از 
دانشــکده ها عمــا همــان امــوری را بــر عهــده گرفتــه اســت کــه تــا پیــش از ایــن مختــص مهندســی صنایــع بــود. داســتان رشــته مدیریــت صنعتــی هــم حکایــت 
جداگانــه ایســت. حتــی در ســطح دروس کارشناســی نیــز بــه تدریــج دروس مهندســی صنایــع نظیــر اقتصــاد مهندســی و تحقیــق در عملیــات وارد مجموعــه دروس 

رشــته هایی همچــون مهندســی بــرق شــده انــد.
ــی نفســه جــذاب و دلگــرم  ــوم می توانســت ف ــع در دیگــر رشــته های مهندســی و عل ــدن کاربردهــای مهندســی صنای ــال دی ــی اســت کــه درشــرایط نرم طبیع
کننــده باشــد، ولــی متاســفانه شــرایط بــرای رشــته مهندســی صنایــع اصــا دلگرم کننــده نیســت و بــه تدریــج شــاهد حل شــدن رشــته خودمــان در دیگــر رشــته ها 
هستیم.شــاید رشــته مهندســی صنایــع در کشــورهای پیشــرفته یــک رشــته بیــن رشــته ای محســوب گــردد، ولــی قبــول کنیــم کــه بــا توجــه بــه توانایی هــای آن در 
ارائــه یــک دیــد جامــع سیســتمی بــه دانش آموختــگان خــود، امــری کــه هیــچ رشــته دیگــری قــادر بــه انجــام آن نمی باشــد، در کشــور مــا مهندســی صنایــع یــک 

ــد. ــا می باش ــطوح و زمینه ه ــام س ــاده در تم ــای فوق الع ــاد بهبوده ــه ایج ــادر ب ــه ق ــد ک ــل می باش ــته اصی رش
پــس لطفــا بــرای صیانــت از رشــته خودمــان و پاســداری و قدرشناســی از آن، دیگــر 
مهندســی صنایــع را یــک رشــته میــان رشــته ای ننامیــم  و آن را چــون یــک گوهــر اصیــل 
ــا هــر چــه  و درخشــان در میــان دیگــر رشــته ها پــاس بداریــم. طبیعتــا وظیفــه ماســت ت
بیشــتر بــا ایده هــای جدیــد از دیگــر رشــته های مهندســی و علــوم جهــت غنابخشــی هــر 
چــه بیشــتر بــه مهندســی صنایــع آشــنا شــویم ولــی اجــازه ندهیــم بنیان هــای اصیــل ایــن 
رشــته و دســتاوردهای برجســته آن کــه حاصــل ســال های طوالنــی خــون دل خوردن هــا 
و تاش هــای شــبانه روزی مهندســین صنایــع کشــورمان هســتند ریشــه کــن شــده و بــه 

تــاراج بــرده شــوند.
موفق باشید 

دکتر احمد ماکویی
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

قریب هب یک سال گذشت ...
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روز )هفته( جهانی کیفیت
World Quality Day

روز جهانی کیفیت )WQD( هر ساله در دومین پنجشنبه در ماه نوامبر جشن گرفته می شود. که امسال November 12 2020  یا همان 10 آبان 99 است.

ــا هــدف منشــور متعالــی از  )The Chartered Quality Institute (CQI : از روز جهانــی کیفیــت بــه عنــوان یــک کمپیــن بــرای ارتقــا مدیریــت کیفیــت )مطابــق ب
ــد. ــه نفــع جامعــه( از طریــق اعضــا و ذینفعــان اســتفاده می کن پیشــرفت مدیریــت کیفیــت ب

همــواره در روز جهانــی کیفیــت یــک موضــوع  ارائــه می شــود کــه بــه انــدازه کافــی گســترده باشــد و بــرای اکثــر ســازمان ها مســئله باشــد، هــدف بــه اهتــزاز درآوردن 
پرچــم بــرای روز جهانــی کیفیــت اســت کــه بــر اســاس آن موضوعــی دســت مایــه تمامــی ذینفعــان کیفیــت بــوده و اخبــار مربــوط بــه آن منتشــر شــود.

ســابق بــر ایــن، مســابقات، جوایــز، کنفرانــس هــا، جلســات  و حتــی ابتــکارات زنجیــره تامیــن را شــاهد بــوده ایــم. کــه البتــه "ســفیران" روز جهانــی کیفیــت می تواننــد 
یــک فــرد، یــک واحــد تجــاری محلــی، یــک تیــم یــا یــک شــرکت کامــل باشــند.

روز جهانــی کیفیــت 2020 یــک فرصــت عالــی بــرای جلــب توجــه افــراد، تیم هــا و ســازمان هایی اســت کــه عمیقــا در ایجــاد و بهبــود ارزش مشــتری ســرمایه گذاری 
می کننــد.

سازمان های متمرکز بر مشتری، فرهنگ ایجاد ارزش برای مشتریان خود را با نوآوری و بهبود محصوالت، خدمات و فرایندها دارند.

در دنیایی که انتظارات مشتری، رقابت و تغییرات تکنولوژیکی روزافزون، کسب وکارها تاش می کنند تا در نزد ذینفعان خود "شریک" شناخته شوند.
ــت  ــگ کیفی ــا فرهن ــد ت ــتیبانی می  کن ــاغل پش ــت از مش ــا کیفی ــه ب ــن حرف ای

ــد: ــک کن ــا کم ــه آن ه ــه ب ــد ک ــعه دهن ــتری مداری را توس مش

تشخیص دهید که کیفیت و معنی آن مشتری است و نه شرکت	 

کیفیت محصول و خدمات را از طریق مشتری درک کنید	 

عملکرد کیفیت را با مشتریان در میان بگذارید	 

بــرای بهبــود کیفیــت محصــول / خدمــات و حــل مشــکات بــا مشــتریان   	 
همــکاری کنیــد.

مضامین سالهای قبلی روز کیفیت:

2019 - 100 سال کیفیت 	 

2018 - کیفیت:  یک سوال از اعتماد	 

2017 - جشن روزمره راهبری	 

2016 - شمارش حکمرانی عملیاتی	 

و شعار امسال : ایجاد ارزش برای  مشتری	 

دکتر امیر عباس شجاعی-ترجمه و تلخیص از سایت:

/https://www.quality.org
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هفته پژوهش مبارک باد
بدون پژوهش و مطالعه تصمیم گیری نکنیم

ــترش  ــور گس ــه منظ ــامي، ب ــاب اس ــروزي انق ــس از پی پ
ــوراي  ــوي »ش  25  ــه، روز آذر از س ــش در جامع ــگ پژوه فرهن
فرهنــگ عمومــي کشــور« بــه نــام روز پژوهــش نام گــذاري شــد. 
 1379 وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوري نیــز از ســال  چهارمیــن 
ــرد و از  ــذاري ک ــة پژوهــش نام گ ــام هفت ــه ن ــاه را ب ــه آذر م هفت
ــر  ــاوري« تغیی ــه پژوهــش و فن ــه »هفت ــام ب ــن ن 1384 ــال ای س

.یافــت

 ارج نهــادن بــه مقــام شــامخ پژوهشــگران و تجلیــل از 
ــاي  ــایي و طــرح مشــکات و چالش ه ــر، شناس پژوهشــگران برت
ــور از  ــاوري در کش ــش و فن ــطح پژوه ــاء س ــش روي و ارتق پی
جملــه اهــداف ایــن اقــدام بــود. در ایــن راســتا هــر ســال مراســم 
هفتــة پژوهــش بــا مشــارکت بیشــتر دســتگاه هاي اجرایــي کشــور 
برگــزار مي شــود. تقدیــر از مقــاالت برتــر، تقدیــر از پژوهشــگران  

ــت. ــش اس ــه پژوه ــاي هفت ــن برنامه ه ــال از مهم تری ــر س ــي در ه ــه پژوهش ــار کارنام ــر و انتش ــاي برت ــر از پروژه ه ــه، تقدی ــق نمون ــر تحقی ــر از مدی ــه، تقدی نمون

انجمــن مهندســی صنایــع ایــران کــه چنــد دوره ای مــی باشــد کــه دارای رتبــه A  در نظــام رتبه بنــدی وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری می باشــد در هفتــه پژوهــش 
ســال جــاری بــا برخــی پژوهشــگران برتــر مهندســی صنایــع گفتگوهایــی داشــته اســت. یکــی از ایــن مــوارد گفتگــو بــا پژوهشــگر برجســته جــوان مهندســی صنایــع، جنــاب 
آقــای دکتــر پیشــوایی بــا موضــوع هدایــت تحقیقــات، ضرورتــي مهــم در نظــام نــوآوری ایــران مــی باشــد. کــه بــه پیوســت شــرح مختصــری از نظــرات ایشــا ارائــه می گــردد.

هدايت تحقيقات: ضرورتي مهم در نظام نوآوری ايران

امســال هفتــه در حالــي هفتــه پژوهــش را ســپری 
تصمیــم  پژوهــش  »بــدون  شــعار  کــه  مي کنیــم 
نگیریــد« بــا توجــه بــه پاندمــي کرونــا و عــدم توفیــق 
سیاســت گذاران در مهــار ایــن بحــران در سراســر جهــان 
بیــش از پیــش اهمیــت خــود را نمایان کرده اســت. نقش 
مهندســي صنایــع یــا بهتر بگوییم مهندســین سیســتم در 
حــل مســائل چنــد رشــته ای ماننــد بحــران کرونا نقشــي 
کلیــدی اســت که خیلــي از اوقــات سیاســت گذاران از آن 

غافــل هســتند. اساســاً حــل مســائل واقعــي دارای ابعــاد 
مختلــف اســت و نــگاه تــک رشــته ای بــه آن هــا قطعــًا 
بــه پاســخ های موثــری ختــم نمي شــود. بحرانــي ماننــد 
ــي  ــادی و اجتماع ــیع اقتص ــاد وس ــه دارای ابع ــا ک کرون
اســت نمي توانــد صرفــاً بــا دانــش موجــود در تخصــص 
ــه  ــود. تجرب ــل ش ــوژی ح ــا اپیدمول ــا احیان ــکي ی پزش
ــا نشــان داد کــه چابکــي نظــام پژوهــش  بحــران کرون
کشــور در تولیــد تئــوری و راهــکار ضرورتــي اســت کــه 
ــع  ــد، در مواق ــده باش ــه نش ــه آن پرداخت ــوب ب ــر خ اگ
مــورد نیــاز خروجــي راهگشــایي ارائــه نخواهــد کــرد. در 
واقــع نقــش پژوهــش از یــک کارکــرد پســیني و منفعــل 
ــرای  ــران ب ــال و پیش ــي فع ــک نقش آفرین ــه ی ــد ب بای
ــن  ــه ای ــل ب ــرای نی ــود. ب ــل ش ــت گذاری تبدی سیاس
ــوآوری  ــام ن ــای نظ ــي کارکرده ــت برخ ــاز اس ــم نی مه
کشــور مــورد بازنگــری قــرار گیــرد. یکــي از مهم تریــن 
ایــن کارکردهــا »هدایــت تحقیقــات« اســت کــه 
ــال های  ــه در س ــورت گرفت ــای ص ــم تاش ه علي رغ
ــور  ــي کش ــع علم ــه جام ــن نقش ــد تدوی ــته مانن گذش
همچنــان در عمــل از فقــدان تمرکــز و نقشــه راهبــردی 
رنــج مي بــرد. آمایــش رشــته های دانشــگاهي بــا 

توجــه بــه مزیت هــای منطقــه ای راه حــل مناســبي 
ــات  ــه تحقیق ــي ب ــز و عمق بخش ــش تمرک ــرای افزای ب
ــق  ــری محق ــن ام ــر چنی ــاً اگ در کشــور مي باشــد. قطع
ــودن  ــاهد فعال ب ــران ش ــگاه های ته ــر دانش ــود دیگ ش
ــازی و ...  ــد کشتي س ــا مانن ــا دری ــط ب ــته های مرتب رش
ــه دانشــگاه هایي  ــن رشــته هایي ب ــود و چنی ــم ب نخواهی
ــد  ــل خواهن ــا پتانســیل هســتند منتق ــه در مناطــق ب ک
ــي  ــوزش عال شــد. لکــن مقاومــت موجــود در نظــام آم
ــوده اســت.  ــا کنــون مانــع چنیــن تحوالتــي ب کشــور ت
ــن  ــم  ای ــات، علي رغ ــت تحقیق ــوزه هدای ــه در ح مداخل
ــي  ــد طبیع ــي از آن مي توان ــه بخش ــه البت ــت ک مقاوم
ــه  ــرا ک ــد، چ ــر مي رس ــه نظ ــروری ب ــود، ض ــي ش تلق
انــدک منابــع تخصیــص داده شــده بــه حــوزه پژوهــش 
از تحقیقاتــي نمادیــن و  در غیــر این صــورت ســر 
ــام  ــي نظ ــدم اثربخش ــات ع ــریفاتي درآورده و موجب تش
ــا  ــت ب ــد اس ــي آورد. امی ــم م ــور را فراه ــوآوری کش ن
ــن حــوزه شــاهد  ــع در ای ــي مهندســین صنای نقش آفرین
تدویــن راهبردهــای مناســب در ایــن حــوزه و همچنیــن 
جاری ســازی نظام منــد آن در بخش هــای مختلــف 

ــران باشــیم. ــوآوری ای نظــام ن
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در ســال 1399 و همزمــان بــا شــیوع بیمــاری کویــد19، بــا توجــه بــه محدودیت هــای برگــزاری رویدادهــای مرســوم، انجمــن مهندســی صنایــع ایــران بــا همــکاری 
تیــم اجرایــی انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی صنایــع دانشــگاه یــزد اقــدام بــه برگــزاری یــک مســابقه عکاســی نمــود کــه ایــده اصلــی آن بــه کارگیــری رویکردهــا 
ــود کــه می توانســت در هــر حــوزه ای از زندگــی مــورد تاکیــد قــرار گیــرد. هــدف اصلــی ایــن مســابقه، جلــب توجــه  و ابزارهــای مهندســی صنایــع در زندگــی روزمــره ب
دانشــجویان و دانش آموختــگان رشــته مهندســی صنایــع بــه کاربــرد علــم در عمــل بــوده اســت. پوســترهای فراخــوان شــرکت در ایــن مســابقه از نــوروز 1399 منتشــر شــد 

و عاقه منــدان فرصــت کافــی داشــتند تــا نســبت بــه تهیــه و ارســال آثــار اقــدام نماینــد.

در ادامــه، بــا پیشــنهاد اعضــای هیــات مدیــره و بــا توجــه بــه درخواســت برخــی از 
شــرکت کنندگان، بخــش کلیــپ نیــز بــه مســابقه اضافــه شــد.

ــا مشــارکت تعــدادی از متخصصــان عکاســی و چنــد  تیــم داوری ایــن مســابقه ب
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه های مختلــف تشــکیل شــد و در نهایــت یــک عکــس 
ــب  ــی در قال ــج نهای ــده و نتای ــاب ش ــده انتخ ــار برگزی ــوان آث ــه عن ــپ ب ــک کلی و ی

ــد. ــر گردی ــن، منتش ــانی انجم ــترهای اطاع رس بس

عكس برگزيده
فــرح  الهــه  خانــم  ســرکار   
بخــش: تقــارن بیمــاری و فــوت 
ــد، ازدواج و  ــی در ارش ــادرم، قبول م
ــه  ــگارش پایان نام ــدم، ن ــد فرزن تول
نتوانســت  کار  بــه  اشــتغال  و 
ــرای رســیدن  ــرا ب شــوق آتشــین م
دارم  ســر  در  کــه  اهدافــی  بــه 
فــرو بنشــاند و همگــی مســبب 
سرســختی و قدرتمنــدی مــن در 
ــی  ــای زندگ ــا بحران ه ــه ب مواجه

شــدند.
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كلیپ برگزیده
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مدیــران پــروژه برخــاف مدیــران تجــارِی شــرکت، خــود را فقــط 
محــدود بــه نظــارت بــر یــک جنبــه از عملیــات نمی کننــد؛ نظارتــی 
ــرد.  ــورت می گی ــروژه ص ــت پ ــام مدیری ــه ن ــدی ب ــی فراین ــه ط ک
ــی در  ــان بازبین ــه آخرینش ــی دارد ک ــل مختلف ــروژه مراح ــت پ مدیری
مدیریــت پــروژه میباشــد کــه بــه آن بازنگــری دروازه نیــز میگوینــد.

ــه  ــن مرحل ــام ای ــی از انج ــل مختلف ــه دالی ــوال ب ــکاران معم پیمان
اجتنــاب می کننــد. ممکــن اســت زمــان کافــی بــرای انجــام آن نداشــته 
ــی خــوب پیــش مــی رود و  ــا ممکــن اســت همــه کارهــا خیل باشــند ی
ــا اینکــه شــاید  ــی نیســت ی ــه بازبین ــاز ب ــه نی ــد ک ــا فکــر می کنن آن ه
ــی را  ــد بازبین ــه اســت و آن هــا نمی خواهن ــد پیــش رفت ــی ب ــروژه خیل پ
انجــام دهنــد. یــا حتــی ممکــن اســت فکــر کنند کــه در آینــده پــروژه ای 
شــبیه بــه ایــن پــروژه وجــود نــدارد پــس بنابرایــن دلیلــی بــرای بازبینــی 

وجــود ندارد.امــا تمــام ایــن دالیــل، بــرای پرهیــز از بازبینــی اشــتباه اســت و ایــن بســیار مهــم اســت کــه در پروژه 
خودتــان بازبینــی داشــته باشــید و تجربیــات پــروژه خــود را ثبــت کنیــد. شــاید فکــر کنیــد کــه در آینــده همــه 
اتفاقــات پــروژه خــود را بــه یــاد خواهیــد آورد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه شــما در طــول یــک یــا دو ســال تمــام 

تجربیــات و اتفاقــات پــروژه را فرامــوش خواهیــد کــرد.

چه زمانی و چگونه، باید عمل بازبینی را انجام دهیم؟

شــما بایــد در طــول اجــرای پــروژه، عمــل مستندســازی تجربیــات را انجــام دهیــد. بــه عبــارت دیگــر 
شــما بایــد اتفاقــات واقعــی پــروژه را کــه شــامل تاریخ هــای شــروع و پایــان واقعــی فعالیت هــا، احجــام اجــرا 
ــای  ــرفت بخش ه ــر پیش ــده، تصاوی ــرات پیش آم ــکات و خط ــا مش ــرای فعالیت ه ــان اج ــدت زم ــده، م ش
مختلــف پــروژه و مــوارد دیگــر را بــه طــور منظــم کنتــرل و ثبــت نماییــد تــا اینکــه در پایــان پــروژه بتوانیــد 

عمــل بازبینــی را انجــام دهیــد.

بازنگری دروازه دو هدف اصلی را محقق میکند.

بررســی های دروازه هنگامــی کــه مســتلزم ســرمایه گذاری و تعهــد بیشــتر باشــد، راهبردهــای خــاص 
ــای  ــروژه ه ــه پ ــبت ب ــده نس ــل ش ــرفت های حاص ــروژه پیش ــت پ ــد. در مدیری ــود را می طلب ــی خ مدیریت
ــک  ــه و ریس ــر دامن ــل تغیی ــه دو عام ــد ب ــت، بای ــر مدیری ــی بهت ــرای کارای ــود. ب ــخص می ش ــی مش قبل

بپردازیــم. تغییــرات رســمی و دامنــه غیــر رســمی و ارزیابی هــای جدیــد و خطــرات بایــد از مباحــث دروازه باشــند. بررســی های دروازه بــه مدیریــت امــکان پیشــرفت پــروژه 
ــا لغــو شــود. ــد ی ــه تاخیــر بیفتــد، تغییــر یاب را می دهــد. در ایــن مرحلــه مدیریــت ممکــن اســت اجــازه دهــد پــروژه قبــل از انجــام کارهــای بیشــتر ادامــه پیــدا کنــد، ب

بازبینــی دروازه همچنیــن می توانــد یــک پــروژه را از بیــن ببــرد! شــرکت کننــدگان در گیــت بــه طــور کلــی مدیــران ارشــد، حامیــان مالــی، ارائــه دهنــدگان منابــع و 
احتمــاال ســایر همتایــان هســتند. پــس از تصمیــم گیــری دروازه، مدیــر پــروژه موظــف اســت کــه بــه تیــم پــروژه نتیجــه نهایــی را گــزارش دهــد.

فرایند مدیریت دروازه

موفقیــت گیــت بســتگی بــه یــک فراینــد تعریــف شــده بــرای بررســی گیــت دارد. تعریــف فراینــد بایــد شــامل مــوارد مشــترک هــر گیــت و مــواردی باشــد کــه مختــص 
هــر گیــت اســت. بــه عنــوان مثــال عناصــر مشــترک ممکــن اســت دعــوت کننــدگان، شــرکت کننــدگان اجبــاری، مــدت زمــان جلســات، کرســی جلســه، فراینــد تصمیــم 
گیــری و... باشــند. عناصــر منحصــر بــه فــرد بــرای گیــت هــای خــاص ممکــن اســت شــامل هــدف گیــت، دعــوت کننــدگان اضافــی و شــرکت کننــدگان اجبــاری، نتایــج 

احتمالــی و موضوعــات ارائــه باشــد.

در ایــن مقالــه بــا مزایــای بازنگــری مدیریــت پــروژه اشــنا شــدیم. مســلما هــر پــروژه اقســام مختلفــی دارد کــه هــر کــدام بــه نوبــه خــود مهــم میباشــند. امــا بازنگــری 
دروازه ایــن امــکان را بــه مــا میدهــد نتیجــه یــک پــروژه را بــه طــور خــاص مــورد بررســی قــرار دهیــم و بــا وارســی جوانــب کار، پایــان پــروژه را بــه نحــو احســن بــه انجــام 
برســانیم. یــک مدیــر توانمنــد کســی اســت کــه در کنــار توجــه بــه مســائل جانبــی، سررشــته اصلــی کار از دســتش در نرفتــه و کار خــود را در مرحلــه نهایــی بــا پایــان برســاند.
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هجدهمین همایش ملی دانشجویی مهندسی صنایع

ــی  ــی مهندس ــش مل ــال همای امس
اتحادیــه  همــت  بــه  صنایــع 
انجمن هــای علمــی دانشــجویی 
مهندســی صنایــع و انجمــن علمــی 
صنایــع  مهندســی  دانشــجویی 
نصیرالدیــن  خواجــه  دانشــگاه 
طوســی، هجدهمیــن دوره خــود را 
تجربــه می کنــد. بــه دلیــل شــیوع 
ــتین  ــرای نخس ــا ب ــروس کرون وی
بــار شــاهد برگــزاری ایــن همایش 
بــه صــورت آنایــن هســتیم و این 
ــه  ــی ک ــود چالش های ــا وج ــر ب ام
ــده  ــی ارزن ــراه دارد، فرصت ــه هم ب
اســت تــا عاقه منــدان از هــر 
ــرکت در  ــکان ش ــور ام ــه کش نقط
ــع  ــی صنای ــی مهندس ــش مل همای

ــند. ــته باش را داش

چالش هــای  رفــع  جهــت 
احتمالــی و جذابیــت هــر چــه 
تــاش  همایــش  ایــن  بیشــتر 
ــی  ــای مختلف ــا از روش ه ــده ت ش
ــش  ــداف همای ــبرد اه ــرای پیش ب
ــتفاده  ــجویان اس ــرفت دانش و پیش
بتوانــد  شــود. روش هایــی کــه 
برگــزاری  مزیت هــای  فقــدان 
ــه صــورت حضــوری را  همایــش ب
پوشــش دهــد. لــذا هجدهیــن دوره 
ــع  ــی صنای ــی مهندس ــش مل همای

ــا و  ــرکت در پنل ه ــا ش ــد ب ــما می توانی ــت. ش ــاوره اس ــگ و مش ــا، منتورین ــا و پنل ه ــون کارگاه ه ــی همچ ــای گوناگون ــامل بخش  ه ش
کارگاه هــای همایــش از تجربیــات کارشناســان و اســاتید برجســته حــوزه مهندســی صنایــع و علــوم شــناور مرتبــط بــا آن بهره منــد شــده و 
آموزش هایــی متنــوع و کاربــردی بــا موضوعــات جــذاب پیرامــون مهندســی صنایــع را فراگیریــد. بــا ثبــت نــام در بخــش منتورینــگ نیــز 

امــکان دریافــت مشــاوره از کارشناســان مختلــف در حــوزه دلخواهتــان فراهــم خواهــد شــد.

هجدهمیــن همایــش ملــی مهندســی صنایــع در دو روز و در تاریــخ 4 و 5 دی مــاه 1399 از ســاعت 9 صبــح تــا 20 برگــزار می گــردد. شــما 
می توانیــد جهــت ثبــت نــام در همایــش بــه قســمت ثبــت نــام وبســایت مراجعــه نماییــد.
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گزارش جلسات هم آموزي انجمن

دهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
پنجشنبه 1399/07/10 ساعت 16 الی 17

موضوعجلسه:
جایگاه مهندسی صنایع در حل مسائل سازمانی

سخنران:
دکتر حمید اسماعیلی، عضو هیات علمی و مدیر کل 
توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه 

آزاد اسالمی 

شرحجلسه:
مهندســی صنایــع یکــی از شــاخه های مهندســی اســت کــه تلفیقــی از دروس مدیریــت، ریاضیــات، اقتصــاد و 
مهندســی را اســتفاده می  کنــد تــا کارایــی یــک سیســتم یــا یــک واحــد خدماتــی را افزایــش دهــد. اگــر مــا بــه 
ایــن تعریــف ویکی پدیایــی بــه عنــوان یــک تعریــف مرجــع نــگاه کنیــم، متوجــه می شــویم کــه هــدف اصلــی 
ــی،  ــته های مهندس ــایر رش ــی صنایع و س ــن مهندس ــی بی ــاوت اساس ــی تف ــت ول ــازی اس ــین، بهینه س مهندس

تفکــر سیســتمی نقــش بســته در یــک مهنــدس صنایــع اســت کــه بــا آن پــرورش می یابــد. 

عمــال حــل مســئله وظیفــه تمــام مهندســان اســت و مهندســی صنایــع تفاوتــش بــا ســایر رشــته ها ایــن اســت 
ــه  ــد مســئله را ب ــد بلکــه بای ــدی ببینن ــت تک بع ــک مســئله و فعالی ــد مســئله را ی ــع نبای کــه مهندســین صنای

صــورت سیســتمی تحلیــل کننــد و آنــگاه بــه ســمت بهبــود مســئله حرکــت کننــد.

ــه دو واژه »مســئله« و »مشــکل« برخــورد می کنیــم. در ادبیــات موضوعــی  در مــرور ادبیــات حــل مســئله ها ب
تعریــف مشــکل نمــود مســئله اســت. یعنــی مســئله ای رخ داده و آثــار مخربــش بــه صــورت مشــکل نمــود پیــدا 

کرده اســت.

ــم  ــه بی راهــه می روی ــی ب ــد باعــث افزایــش ســرعتمان شــود ول ــف مشــکل می توان ــوان گفــت کــه تعری می ت
امــا بــا تعریــف مســئله ریــل اصلــی آن را می تــوان یافــت. مســائل بــه ســه دســته تقســیم می شــوند:

مسائلی که زود به آن رسیدگی شده و هنوز بغرنج نشده اند و فقط یک علت دارند.1. 
ــد. حجــم 	.  ــت« می گوین ــائل »جاســت دو ای ــا مس ــه آن ه ــند ب ــف باش ــل مختل ــائل حاصــل عل ــر مس اگ

ــن جنــس هســتند. ــه رو هســتیم از ای ــا آن هــا روب ــادی از مســائلی کــه ب زی
مســائلی کــه از نظــر زمانــی و ریالــی بســیار حجیم انــد و مثــال بایــد تکنولــوژی یــا چیدمــان یــا حتــی خــط 3. 

تولیــد را عــوض کــرد را مســائل »آپدیــت« گوینــد.
گام های حل مسئله

شناسایی مسئله و تعریف آن1. 
شناســایی علــل ایجــاد مســئله. علــل بــه ســه دســته ی علــل بالقــوه، علــل بالفعــل و علــل ریشــه ای تقســیم 	. 

ــوند. می ش
در ایــن گام ابتــدا بایــد بــدون توجــه بــه مســئله علــل مختلــف را ارزیابــی کــرده و از خــود بپرســیم اگــر هــر 
علــت رخ دهــد آنــگاه آن مســئله اتفــاق می افتــد یــا نــه؟ در ایــن مرحلــه بایــد ابتــدا علــل بالقــوه را فیلتــر کنیــم 

تــا بــه علــل بالفعــل و ســپس علــل بالفعــل را فیلتــر کــرده تــا بــه علــل ریشــه ای برســیم.

بهبود علل ریشه ای 1. 
اجرای روش های بهبود	. 

فــاز نهایــی تمــام حــل مســئله ها، کنتــرل دائمــی آن اســت. کنتــرل مســئله و علــل بهبودیافتــه چهــار حالــت 
دارنــد:

هم مسئله و هم علل بهبودیافته در حالت پایدار و کنترل شده باشند.1. 
ــر تحــت 	.  ــل دیگ ــت عل ــن حال ــند. در ای ــارج شده باش ــده خ ــت کنترل ش ــل از حال ــی عل ــدار ول ــئله پای مس

ــداده اســت یعنــی ایــن علــل دیگــر اهمیــت پیشــین را ندارنــد. کنتــرل نیســتند ولــی مســئله رخ ن
ــه 3.  ــدی ک ــل جدی ــت عل ــن حال ــند. در ای ــارج شده باش ــرل خ ــت کنت ــئله از حال ــی مس ــدار ول ــا پای علت ه

ــد رخ داده اســت. ــل پیشــین دارن ــه عل ــذاری بیشــتری نســبت ب اثرگ
هــم مســئله و هــم علت هــای بهبودیافتــه از حالــت کنتــرل خــارج شده باشــند. در ایــن حالــت بایــد دوبــاره  	. 

علت هــا را تحــت کنتــرل قــرار داد تــا مســئله نیــز پایــدار شــود.

88
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دوازدهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
پنجشنبه 1399/08/01 ساعت 19 الی 0	

موضوعجلسه:
چیستی TRIZ و نوآوری نظام یافته

سخنران:
مهنــدس محمــود کریمــی، نماینــده TRIZ Center در 

ایران،عضــو هیــات رئیســه باشــگاه نــوآوری ایــران

يازدهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
چهارشنبه 1399/07/16 ساعت 13 الی 	1

موضوعجلسه:
کاربردهای نانو در زمینه های مختلف 

سخنران:
دکتر زهرا خلج، دکتری نانو فیزیک، عضو هیات علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی، رئیس باشگاه پژوهشگران و 
نخبگان شهر قدس 

شرحجلسه:
 رشــته نانــو را می تــوان بــه فیزیــک نســبت داد. کلمــه نانــو اولیــن بــار در دهــه 1950 توســط ریچــارد فایمــن 
ــری تقســیم بشــوند،  ــی ریزت ــای خیل ــه مقیاس ه ــز بشــوند و ب ــواد ری ــر م ــرد اگ ــا ک مطــرح شــد. فایمــن ادع

مــوادی تشــکیل می شــود کــه دارای خــواص ویــژه ای هســتند. 

ــته های  ــا رش ــه ت ــی گرفت ــته ها ازمهندس ــه رش ــت و هم ــاص نیس ــته خ ــک رش ــه ی ــوط ب ــا مرب ــو صرف نان
پزشــکی از آن اســتفاده می کننــد. دســتاوردهای نانویــی در ســطح خیلــی عظیمــی تولیــد و اســتفاده می شــود. 

ــه درجــه باالیــی می رســاند.  ــوم را ب ــوم اســت کــه عل ــی بیــن عل ــه یــک ارتبــاط نامرئ ــو شــبیه ب نان

ــی  ــته های مختلف ــع و رش ــرد و در صنای ــا را در برمی گی ــی م ــترده ای از زندگ ــف گس ــو طی ــاوری نان   فن
ــه، فنــی مهندســی، علوم پزشــکی و داروســازی  ــه رشــته های علوم پای ــو در کلی ــی نان ــه طــور کل ــرد دارد. ب کارب
و رشــته های علــوم انســانی از جملــه رشــته های مدیریــت کاربــرد دارد. یکــی از کابردهــای نانــو در مهندســی 
عمــران و معمــاری اســت. مــواد نانوکمپوزیــت و نانوســیلیس آمــورف و نانولوله هــا از دســته محصوالتی انــد کــه 

در معمــاری و ساختمان ســازی ها کمــک می کنــد.

ــی  ــه راحت ــار آنهــا ب ــی وجــود دارد کــه از کن ــا چیزهای ــادی دارد و در اطــراف م ــو کاربردهــای زی ــم نان   عل
ــام  ــه به ن ــت ک ــی اس ــا گیاه ــن نمونه ه ــی از ای ــد. یک ــول کنن ــر را متح ــی بش ــد زندگ ــه می توان ــم ک می گذری
ــره  وار،  ــی اســت. بیشــتر گونه هــای آن دارای برگ هــای دای ــر آب ــه آن نیلوف لوتــوس می شناســند و اســم عامیان
ــری  ــی زب ــد.  به خاطــر ســاختارش وقت ــدی دارن ــوده کــه دم برگ هــای بلن ــدود و شــناور در ســطح آب ب موم ان
ــاه می دهــد کــه هیــچ  ــه گی ــر قرارگیــری پرزهــای نانویــی اســت خاصیتــی ب ســطح تغییــر می کنــد کــه در اث
چیــزی روی خــود نگــه نمــی دارد؛ بــه طــور مثــال وقتــی روی آن آب بریزیــم و بعــد گل  را برعکــس کنیــم 

ــود. ــدا می ش ــطح آن ج ــام آب از س ــم تم می بین

شرحجلسه:
ــی  ــت معن ــوآوری و خالقی ــودن در ن ــد ب ــر نظام من ــه مگ ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــی ک ــئله بزرگ مس

ــت. ــی اس ــوای قدیم ــک دع ــن ی ــد؟ ای می ده

ــاره توانایــی فــردی حــرف می زنیــم؛ خالقیــت یعنــی اتفــاق افتــادن  وقتــی از خالقیــت حــرف می زنیــم درب
ایــده ای در مغــز مــا و بــروز پیداکــردن آن در اثــر پــردازش ذهنــی مــا، حتــی وقتــی از ابزارهــا و تکنیک هــای 
ــک  ــه ی ــده خــام ب ــک ای ــاره تبدیل شــدن ی ــوآوری درب ــه ن ــی ک ــم. در حال ــت اســتفاده می کنی ــف خالقی مختل

خروجــی قابــل لمــس اســت.

وقتــی از نــوآوری حــرف می زنیــم منظــور نــوآوری در فرآینــد و خدمــت یــا ســرویس و کاال و مــدل کســب وکار 
اســت کــه امــروز بــا حضــور اثرگــذار اســتارتاپ هــا موضــوع جــدی در کل دنیاســت. تعریــف ســاده دیگــری از 

نــوآوری وجــود دارد کــه می گویــد نــوآوری حاصــل ضــرب ســه چیــز اســت:

ایده  1. 
دانشی که می خواهد ایده را اجرایی کند	. 
اجرا کردن همان ایده3. 

کــه نوســان ایــن ســه عــدد و حاصــل آن هــا بــه مــا می گویــد کــه وقتــی شــرکتی ایــده ای ســاده دارد ولــی 
ــد برعکــس  ــن می توان ــق دارد. حاصلضــرب عــدد بزرگــی می شــود؛ همچنی ــه اجــرا، دانشــی عمی ــل آن ب تبدی
باشــد، یعنــی کارگاهــی بــا اینکــه ایــده خیلــی خوبــی دارد و تــوان تبدیــل آن بــه اجــرای خوبــی هــم دارد امــا 

ــد کــه حاصلضــرب عــدد کوچکــی می شــود. ــد محصــول خــود را عرضــه کن نمی توان

وقتــی راجــع بــه دانــش حــرف می زنیــم لزومــًا منظــور تعــدادی فــوق تخصــص مکانیــک یــا فیزیــک نیســت 
بلکــه منظــور آن خبرگــی و دانــش الزم در ســازمان اســت.
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ــزار و روش را  ــا آن اب ــه«. اگــر م ــوان گفــت: »بل ــد می شــود؟« می ت ــوآوری نظام من ــا ن در جــواب ســوال »آی
در اختیــار داشــته باشــیم می توانیــم بجــای انتظــار بــرای جرقــه در ذهــن جهت منــد بــه ســراغ ســواالت رفتــه 

ــم. ــن راه، جواب هــای خودمــان را بیابی ــا از بهتری ــم ت ــن بگردی ــال ای به دنب

ترجمه TRIZ به فارسی می شود تئوری حل مسئله های ابداعی.

مسائل دونوع اند:

ــی 1.  ــم، یادگرفتن ــان می دهی ــم، امتح ــدرک می گیری ــا م ــا آن ه ــه ب ــتاندارد« ک ــراری و اس ــائل تک »مس
ــویم. ــرو می ش ــا روب ــتری از آن ه ــداد بیش ــا تع ــن ب ــن س ــاال رفت ــا ب ــده اند و ب ــوده ش ــتند، آزم هس

»مســائل ابداعــی« کــه در ابتــدای روبرویــی باعــث تحیــر و گیجــی مــا می شــوند و مــا بایــد ابتــدا آن هــا 	. 
را واکاوی کنیم و سپس به دنبال حل مسئله برویم.  

بســیاری از محدودیــت  هایــی کــه مــا در زندگــی بــا آن هــا روبــه رو هســتیم بــا ایــن مــدل فکــر کــردن تغییــر 
می کنــد.

دانش تریز نکاتی را که می آموزد:

کشف کردن درست مسئله ها1. 
در تولید راه حل های متعدد	. 

مدل قیف در تریز:

ــگ  ــئله تن ــرای مس ــه را ب ــه عرص ــه لحظ ــه ب ــا لحظ ــیم ت ــوب می پرس ــت و خ ــوال ها را درس ــوری س ج
ــه از مســئله ســوال درســت  ــد ک ــط ســعی کنی ــت شــما فق ــه پاســخ درســت برســیم. در حقیق ــا ب ــم ت می کنی
ــد  ــه جــواب خواهیدرســید. مانن ــه خــود ب ــرای مســئله تنــگ می شــود کــه خــود ب ــدر عرصــه ب بپرســید  و آنق

ــود. ــر می ش ــا تنگ ت ــم فض ــر می روی ــه پایین ت ــر چ ــه ه ــف ک ــک قی ی

مدل تپه در تریز:

ــد.  ــگاه می کنی ــئله را ن ــتری مس ــراف بیش ــا اش ــد،  ب ــر می روی ــه باالت ــه از تپ ــه لحظ ــه ب ــما لحظ ــی ش وقت
درواقــع ســعی می کنیــم بــا هــر پلــه باالتــر مســائل را بــه صــورت کل  تــر و بــا دیــد وســیع تر نــگاه کنیــم بدیــن 
معنــا کــه اگــر مــا در نــوک تپــه بایســتیم بــه ابعــاد مختلــف از مســئله طــرح شــده اشــراف داریــم. یادگیــری 
تریــز نیــاز بــه تمریــن و ممارســت دارد. بهتــر ایــن اســت کــه اول بفهمیــم تریــز چیســت و بعــد کارکــرد هــای 

آن را در نظــر بگیریــم.

منابع اولیه تریز:

چهل اصل شاه کلید تریز برای نو اوری1. 
کتاب نواوری و کارآفرینی که در پایه یازدهم تالیف شده	. 
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سيزدهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
جمعه 1399/08/09ساعت 11 الی 	1

موضوعجلسه:
آشنایی با طراحی بدیهه گرا

سخنران:
جناب مهندس بهروز فرهنگ مهر فارغ التحصیل 

لیسانس و فوق لیسانس مهندسی صنایع 

شرحجلسه:
ــود  ــی وج ــه المان های ــرا، چ ــاخت و اج ــد از س ــود؟ بع ــه می ش ــا شکســت مواج ــا ب ــرا بعضــی از طراحی ه چ
دارد کــه یــک طراحــی موفــق را از طراحــی ناموفــق متمایــز می کنــد؟ آیــا اساســا امــکان ایــن هســت کــه مــا 
یــک طراحــی خــوب را قبــل از اجــرا  تشــخیص دهیــم؟ تعریــف یــک طراحــی خــوب چیســت؟ ایــن پرســش ها 
مبنــای یــک پژوهــش بســیار بــزرگ شــد و هــزاران طراحــی مــورد بررســی قــرار گرفــت و در نهایــت روشــی 
بــه نــام axiomatic design پیشــنهاد داده شــد. اگــر بــه صــورت سیســتماتیک ایــن طراحــی اجــرا شــود، 

می تــوان انتظــار داشــت کــه طراحــی، یــک طراحــی خــوب باشــد. 

طــراح بدیهه گــرا تــالش می کنــد کــه ســاختار و الگوریتــم منظمــی بــرای طراحــی ایجــاد کنــد. قبــل از ایــن 
روش طراحــی نیــاز بــه نبــوغ مهندســی  داشــت و یــک فــرد نابغــه نیــاز بــود تــا ابداعــات را انجــام دهــد امــا ایــن 
ــه صــورت سیســتماتیک و ســاختاریافته پروســه طراحــی را انجــام می دهــد. ایــن روش امکاناتــی را در  روش ب
ــر را نشــان می دهــد. یــک امــکان دیگــر طراحــی بدیهه گــرا  ــار طــراح قــرار می دهــد کــه نقــاط بحرانی ت اختی

کنتــرل کیفیــت طراحیســت.

در ابتــدا بایــد تمــام نیازمندی هــای مشــتری را مشــخص کنیــم ســپس طــی یــک فراینــد نگاشــت  بــر اســاس 
هــر کــدام از نیازمندی هــای مشــتری نیازمندی هــای عملکــردی متناظــر را شناســایی کنیــم و همیــن فراینــد را 
ادامــه دهیــم پارامترهــای طراحــی را مشــخص می کنیــم و ســپس متغیرهــای فراینــدی را مشــخص می کنیــم. 

نیازهــای عملکــردی همــان نیازهــای مشــتری هســتند کــه بــه بیــان علمــی و فنــی مطــرح می شــوند. 

ــت  ــال موفقی ــه احتم ــر طراحــی ک ــت ه ــوان گف ــاده می ت ــور س ــه ط ــات اســت. ب اصــل دوم، اصــل اطالع
ــه عبــارت دیگــر بایــد طرحــی را انتخــاب کنیــم کــه ســاده تر اســت.  بیشــتری دارد طراحــی بهتــری اســت. ب
زیــرا طرح هــای ســاده تر احتمــال موفقیــت بیشــتری دارنــد و اگــر احتمــال موفقیــت طرحــی پاییــن باشــد، آن 
طــرح را پیچیــده گوییــم. بــه طــور کلــی هنگامــی کــه تمامــی احتمــاالت برابــر بــا 1 باشــد، مقــدار اطالعــات 
ــدار اطالعــات بی نهایــت  ــر باشــد، مق ــا اگــر حداقــل یکــی از احتمــاالت صف ــن طــرح( ام ــر اســت )بهتری صف

اســت )طــرح غیــر ممکــن(. 

ــرد مناســب  ــرای کار و عملک ــات بیشــتری ب ــه اطالع ــر ب ــه سیســتم های پیچیده ت ــت ک ــوان گف ــال می ت ح
نیــاز دارنــد و در ضمــن بایــد بــه یــاد داشــته باشــیم بــا افزایــش تعــداد قطعــات تشــکیل دهنده یــک سیســتم، 
پیچیدگــی آن افزایــش می یابــد؛ زیــرا بــا افزایــش تعــداد قطعــات، احتمــال آن کــه یکــی از خواســته های مــا را 

ــد.  ــد، افزایــش می یاب ــت نکن اجاب

حــال اگــر بخواهیــم پیچیدگــی را از دیــدگاه طراحــی بدیهه گــرا توصیــف کنیــم، می تــوان گفــت کــه طراحــی 
عبــارت اســت از اندازه گیــری عــدم قطعیــت در دســتیابی بــه ملزومــات عملکــردی مشــخص. می تــوان گفــت 
پیچیدگــی شــامل چهــار نــوع می شــود: »پیچیدگــی واقعــی مســتقل از زمــان«، »پیچیدگــی موهومــی مســتقل 

از زمــان«، »پیچیدگــی ترکیبــی وابســته بــه زمــان«، »پیچیدگــی دوره ای«.

ــش و  ــدان دان ــل فق ــه دلی ــتیم ب ــه رو هس ــا آن رو ب ــا ب ــه م ــی ک ــیاری از پیچیدگی های ــت بس ــوان گف می ت
ــه ایــن پیچیدگی هــا پیچیدگی هــای موهومــی گفتــه می شــود؛ امــا  علــم طــراح اســت، کــه در ایــن صــورت ب
پیچیدگی هایــی نیــز وجــود دارنــد کــه کــه بــه طــور حقیقــی پیچیــده بــوده کــه بــه آن هــا پیچیدگــی واقعــی 

می گوینــد. 

در تعریــف معمــاری ســازمانی می تــوان گفــت کــه معمــاری ســازمانی ســاختار الیــه و هرمــی شــکل دارد کــه 
در راس هــرم معمــاری ســازمانی، کســب وکار را داریــم. بــه عبــارت دیگــر نیازمندی هــای کســب وکار را داریــم و 
اهــداف اســتراتژیک ســازمان در آن تعریــف می شــود. الیــه دوم الیــه اطالعــات اســت کــه فرآیندهــا و گــردش 
ــان را  ــردی خودم ــای کارب ــازمانی، برنامه ه ــاری س ــوم معم ــه س ــم و در الی ــخص می کنی ــان را مش اطالعاتم
ــم  ــت ه ــاز اســت در نهای ــازمان نی ــی در س ــه برنامه های ــات چ ــردش اطالع ــرای گ ــه ب ــم ک مشــخص می کنی
زیرســاخت تکنولــوژی کــه بایــد برنامه هــای کاربــردی را ســاپورت بکننــد، در آخریــن الیــه معمــاری ســازمانی 

ــرد. ــرار می گی ق
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چهاردهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
جمعه 1399/08/16 ساعت 11 الی 	1

موضوعجلسه:
کاربردهای مهندسی صنایع در بهبود عملکرد انبار 

سخنران:
مهندس علیرضا مقدمی مدیر اجرایی سابق انجمن 

لجستیک ایران

شرحجلسه:
ــع  ــگاه مهندســی صنای ــده می شــود و ن ــع تعــداد بســیاری از دروس خوان می دانیــم در رشــته مهندســی صنای
ــن  ــع در ای ــی صنای ــجویان مهندس ــد. دانش ــازی کن ــد و بهینه س ــود ده ــتم ها را بهب ــه سیس ــت ک ــه اس اینگون
ــه  ــا توجــه ب ــد ب ــی آشــنا می شــوند کــه می توانن ــون، نمودارهــا و روش های ــا تکنیک هــا، فن مجموعــه دروس ب

ــد. ــود دهن ــا سیســتم ها را بهب آنه

ــن  ــی از ای ــه یک ــردد ک ــاز می گ ــی ب ــای مختلف ــه حوزه ه ــع ب ــی صنای ــم مهندس ــه می دانی ــور ک همانط
حوزه هــا، لجســتیک و زنجیــره تامیــن می باشــد. زنجیــره تامیــن را می تــوان بــه زبــان ســاده اینگونــه توضیــح 
ــره تامیــن کــه شــکل  ــره تامیــن وجــود دارد و ایــن زنجی ــه می شــود زنجی ــی کــه ارائ داد: پشــت هــر محصول
گرفتــه از ســه شــبکه اصلــی تامیــن، تولیــد، و توزیــع اســت وظیفــه تولیــد و ارســال ایــن کاال و تحویــل دادن بــه 
ــن لجســتیک اســت و یکــی از ســرویس ها و  ــره تامی ــی زنجی ــی را دارد. زیرســاخت عملیات ــده نهای مصرف کنن
امکانــات لجســتیک، انبــار می باشــد. انبــار کمــک می کنــد کــه فراینــد انتقــال مــواد و قطعــات از نقطــه شــروع 

زنجیــره تامیــن تــا نقطــه انتهایــی آن بــه نحــو احســن اتفــاق بیفتــد.

در مرحلــه انبــارداری کاال در حالــت رکــود و ســرعت صفــر قــرار می گیــرد. ایــن حالــت در فرهنــگ شــرقی 
مــودا نامیــده می شــود. یعنــی شــما کاری را انجــام می دهیــد کــه عمــال هیــچ ارزش افــزوده ای را بــه محصــول 
اضافــه نمی کنــد. در واقــع مــودا فعالیتــی اســت کــه مــا ناچــار بــه انجــام آن هســتیم امــا هیــچ ارزش افــزوده ای 
ــی الزم  ــار هنگام ــود انب ــت وج ــود؟ در حقیق ــار الزم می ش ــود انب ــرا وج ــا چ ــدارد. ام ــال ن ــه دنب ــا ب ــرای م ب
ــت از  ــار هیچ وق ــل انب ــن دلی ــه همی ــتیم. ب ــا هس ــه و تقاض ــت در عرض ــدم قطعی ــار ع ــا دچ ــه م ــود ک می ش

ــود. ــذف نمی ش ــد ح ــگ کاری تولی فرهن

از منظر جایگاه انبار در حوزه زنجیره ی تامین می توانیم انبارها را به دو دسته کلی تقسیم کنیم:

انبارهایی که در شبکه تولید فعالیت می کنند.1. 
انبارهایی که در شبکه توزیع قرار دارند.	. 

در شــبکه تولیــد تقاضــا تقریبــا مشــخص اســت یعنــی شــما می دانیــد کــه قطعــات انبــار چگونــه و چــه زمانــی 
ــد. پــس فراینــد انبــارداری در ایــن انبارهــا ســاده اســت. امــا در شــبکه  قــرار اســت مــورد اســتفاده قــرار گیرن
ــرای  ــه ب ــت ک ــاالت گف ــار و احتم ــا آم ــوان ب ــه می ت ــت بلک ــی نیس ــل پیش بین ــات قاب ــا و اتفاق ــع، نیازه توزی
مثــال چــه زمانــی کاال دچــار خرابــی می شــود. مهم تریــن مؤلفــه در ایــن انبــار هــا نحــوه نگهــداری از اقــالم 

و قطعــات اســت.

انبــار مــواد اولیــه نوعــی انبــار اســت کــه در شــبکه تولیــد قــرار دارد. بدیــن گونــه کــه اقــالم وارد می شــوند،  
مدتــی بــه حالــت انتظــار در انبــار می ماننــد تــا موعــد ســفارش گذاری آنهــا فــرا برســد و بــه خــط تولیــد اعــزام 
ــاده  ــالم آن آم ــا و اق ــه کااله ــد ک ــت می کن ــد فعالی ــز در حــوزه شــبکه تولی ــی نی ــار محصــول نهای شــوند. انب
ارســال بــه شــبکه توزیــع می باشــند. ماهیــت عملکــردی ایــن انبــار کمــی بــا ماهیــت عملکــردی انبــار مــواد 
اولیــه متفــاوت اســت. همچنیــن ممکــن اســت بعضــا انبارهایــی بــا نــام انبــار محصــول میانــی وجــود داشــته 
ــد.  ــرار بگیرن ــردازش ق ــه مــورد پ ــد مرحل ــد در چن ــی نگهــداری می شــوند کــه بای باشــند کــه در آن محصوالت
ــردازش دوم ارســال  ــرای پ ــا ب ــار می شــوند ت ــا وارد انب ــه موقت ــردازش اولی ــن محصــوالت پــس از پ ــع ای درواق

شــوند.

شــناخت صحیــح نــوع انبــار در بهبــود عملکــرد کمــک می کنــد. یعنــی مــا اگــر بدانیــم بــا چــه نــوع انبــاری 
طــرف هســتیم در عمــل کمــک خوبــی بــرای انتخــاب روش صحیــح اســت. گاهــی اوقــات الزم نیســت کــه 

جــواب را بدانیــم بلکــه پرســیدن ســوال خــوب موجــب شــناخت صحیــح از مســئله می شــود.

ایجاد پروسه بهبود:

اولیــن گام در ایجــاد پروســه بهبــود یــا بهینه ســازی، شــناخت وضعیــت موجــود اســت. درواقــع مــا بایــد آن 
چیــزی کــه هســت را بــه طــور کامــل و واضــح مــورد شناســایی قــرار بدهیــم و تمــام ابعــاد آن را بســنجیم.

بهبودها در دو دسته اتفاق می افتند: 1-بهبودهای با ریشه بیرونی 	-بهبودهای با ریشه  درونی. 
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تاریخجلسه:
جمعه 3	/1399/9 ساعت 11 الی 	1

موضوعجلسه:
انقالب صنعتي چهارم و تحوالت زنجیره تامین

سخنران:
:دکتر مهدی فتح اله، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد 
اسالمی واحد کرج و رئیس انجمن مهندسی صنایع 

ایران 

شرحجلسه:
معرفی زنجیره تامین و لجستیک: 

ــه  ــات از مرحل ــا و خدم ــه کااله ــان و مبادل ــا جری ــط ب ــای مرتب ــی فعالیت ه ــامل تمام ــن ش ــره تامی زنجی
مــاده خــام تــا مرحلــه محصــول نهایــی اســت. مدیریــت زنجیــره تامیــن ایجــاد هماهنگــی در تولیــد موجــودی 
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــه ب ــت ک ــن اس ــره تامی ــک زنجی ــرکت کنندگان در ی ــن ش ــل بی ــی و حمل ونق مکان یاب

ــرد.  ــورت می گی ــازار ص ــت در ب ــرای موفقی ــی ب ــخ گویی و کارای ــب پاس ــن ترکی بهتری

انواع انقالب صنعتی:

نخســتین انقــالب صنعتــی از اواســط ســده هجدهــم )حــدود 1760 میــالدی( تــا نوزدهــم در اروپــا و آمریــکا 
ــه جوامــع صنعتــی و شــهری شــدند.  ــًا کشــاورزی و روســتایی تبدیــل ب رخ داد. طــی ایــن دوره، جوامــع عمدت

صنعــت نســاجی و آهــن بــه همــراه ماشــین بخــار نقــش محــوری در ایــن انقــالب صنعتــی ایفــا کــرد.

دومیــن انقــالب صنعتــی بیــن ســال های 1870 و 	197 تــا اســتانه جنــگ جهانــی اول رخ داد. در ایــن دوره 
صنعــت فــوالد و نفــت و بــرق پدیــدار گردیــد و بــا اســتفاده از نیــروی بــرق فراینــد تولیــد انبــوه شــکل گرفــت. 

مهم تریــن اختراعــات ایــن دوره عبارتنــد از تلفــن، چــراغ بــرق، ضبــط صــوت، و موتــور احتــراق درون ســوز. 

ــی و  ــای الکتریک ــول فناوری ه ــه تح ــوط ب ــال، مرب ــالب دیجیت ــه انق ــوم ب ــی موس ــالب صنعت ــومین انق س
ــا  ــی دوم ب ــگ جهان ــد از جن ــن انقــالب از بع ــاز ای ــال می شــود. اغ ــه فناوری هــای دیجیت ــوگ ب مکانیکــی آنال
ــرفت های  ــد. پیش ــد رخ می ده ــه بع ــه 1980 ب ــی از ده ــول اساس ــا تح ــود. ام ــروع می ش ــتور ش ــداع ترانزیس اب

ــاوا(. ــات )ف ــات و ارتباط ــای اطالع ــت و فناوری ه ــه شــخصی، اینترن ــد از رایان ــال عبارتن ــالب دیجیت انق

ــاعه  ــا اش ــن دوره ب ــت. ای ــی اس ــالب صنعت ــدو انق ــی از ب ــن دوره اصل ــارم چهارمی ــی چه ــالب صنعت انق
ــد،  ــذف می کنن ــا ح ــگ ی ــتی را کمرن ــی و زیس ــی، رایانش ــپهرهای فیزیک ــان س ــه می ــه فاصل ــی ک فناوری های
ــی،  ــوش مصنوع ــک، ه ــوزه رباتی ــد ح ــن در چن ــای نوی ــور فناوری ه ــا ظه ــن دوره ب ــود. ای ــخص می ش مش
ــت اشــیا و خودروهــای خــودران  ــاوری، اینترن ــردازش کوانتومــی، زیســت فن ــوژی، پ ــره بلوکــی، نانوتکنول زنجی
همــراه اســت. ایــن انقــالب، کل نظــام تولیــد، مدیریــت و حکمرانــی را در هــر صنعــت و هــر کشــوری متحــول 

می کنــد.

تاثیر انقالب صنعتی چهارم بر زنجیره تامین و لجستیک:

ــار از  ــت سرش ــن صنع ــده ی ای ــت. آین ــریع اس ــوالت س ــر و تح ــور از تغیی ــال عب ــتیک در ح ــت لجس صنع
ــای  ــا هواپیماه ــال ب ــیاء، ارس ــت اش ــدی، اینترن ــای 3 بع ــه پرینتره ــوژی اســت. از هنگامی ک ــت و تکنول خالقی
ــی از داســتان های علمــی تخیلــی محســوب می شــد،  ــدون راننــده تنهــا جزئ ــدون سرنشــین و ماشــین های ب ب
ــد  ــا بتوان زمــان زیــادی نگذشــته اســت؛ امــا امــروزه صنعــت لجســتیک از ایــن فناوری هــا اســتفاده می کنــد ت
ــی  ــا یعن ــتریان آن ه ــه مش ــد. البت ــه کن ــتریان عرض ــه مش ــر ب ــریع تر و قابل اطمینان ت ــر، س ــی ارزان ت سرویس
ــن کار را  ــریع تر ای ــه س ــا هرچ ــد ت ــار می آورن ــتیک فش ــرکت های لجس ــه ش ــندگان ب ــدگان و فروش تولیدکنن

انجــام دهنــد. 

ــازی  ــک و خودکارس ــیون رباتی ــوع اتوماس ــه موض ــارم ب ــی چه ــالب صنعت ــای انق ــه مثال ه ــه  ب در ادام
ــره  ــت در طــول زنجی ــرای مدیری ــودکار ب ــا و سیســتم های خ ــتفاده از ربات ه ــا و اس ــرد ربات ه ــیم. کارب می رس

ــد محصــول اســت. ــا تولی ــن ت از نقطــه ی تامی

یکــي از ایــن مثال هــاIOT یــا اینترنــت اشــیا اســت کــه ســال 000	 مطــرح شــد در IOT  بــه اشــیا اجــازه 
داده می شــود کــه یــک جــور هویــت دیجیتالــی پیــدا کننــد و بتواننــد از ایــن طریــق ارتبــاط برقــرار کننــد. یکــی 
ــل  ــق موبای ــم از طری ــن اســت کــه می توانی ــه آن اشــاره کــرد ای ــه ب ــن زمین ــوان در ای ــی کــه می ت از مثال های
کولــر را خامــوش یــا روشــن کنیــم. ایــن تکنولــوژی کاربردهــای بســیاری در صنعــت و موضوعــات مربــوط بــه 

زنجیــره ی تامیــن دارد.
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خبرنامه مهندسی صنایع

سال بيست ودوم - شماره 98 - پایيز 1399

شانزدهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
جمعه 1399/08/30 ساعت 11 الی 	1

موضوعجلسه:
کاربردهاي مهندسي صنایع در بهبود عملکرد انبار

سخنران:
مهندس علیرضا مقدمي شاد، مدیر اجرایي سابق انجمن 

لجستیک ایران

شرحجلسه:
بعــد از مــرور کلــی مجموعــه انبــار و فعالیت هــای آن ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه ابزارهــا را بایــد کجــا و 
چگونــه اســتفاده کنیــم تــا انبــارداری بهبــود یابــد؟ قبــل از جــواب دادن بــه ایــن ســوال بایــد بدانیــم کــه ، انبــار 
از نظــر عملکــردی بــه پارامترهــای مختلفــی نیــاز دارد. مــا بایــد بدانیــم کــه کــدام ابزارهــای مهندســی صنایــع 

می توانــد بــه مــا کمــک بکنــد کــه عملکــرد انبــار را بــه بهتریــن نحــو ممکــن بهبــود بدهیــم.

دو نوع ابزار داریم:

ابزارهای عمومی  1. 
ابزارهای تخصصی	. 

زیــرا انبــار کارکردهــای مختلــف دارد، نمی تــوان در عملکــرد انبــار از ابزارهــای عمومــی اســتفاده کنیــم. بایــد 
از ابزارهــای تخصصی تــری اســتفاده کنیــم.

مهندسی صنایع دو نوع مولف مهم دارد:

ــي،  ــات مهندس ــی از موضوع ــی ها ترکیب ــایر مهندس ــالف س ــر خ ــع ب ــی صنای ــانی: مهندس ــه انس مولف
محصــول و کاال و مــواد و قطعــات و نیــز نیــروی انســانی اســت. نیــروی انســانی مهم تریــن و اثــر بخش تریــن 

ــد. ــمت می باش قس

ــع درصــدد  ــزار مهندســی صنای ــتفاده اب ــا اس ــع محــدود و ب ــودی مناب ــی موج ــازی: یعن ــه بهینه س مولف
هســتیم کــه بهبــود بدهیــم و بــه حــد بهینــه برســانیم. بهینه ســازی یعنــی بهتریــن حالــت و ترکیــب مناســب 

جهــت اســتفاده از آن موضــوع.

ــدارد  ــدن را ن ــر ش ــت بهت ــئله ظرفی ــال مس ــه عم ــیم ک ــی می رس ــه جای ــازی ب ــازی بهینه س ــد از پیاده س بع
بنابرایــن در اینجــا مهندســی صنایــع بــه تکنیــک TRIZ  وصــل شــده و بــا ارتقــا ســطح پارامتــری مســئله بــا 

ــد. ــر می کن ــئله بزرگ ت ــای مس ــم TRIZ  فض ــوآوری و الگوریت ــاوری و ن ــتفاده از فن اس

انبارداری دو مرحله دارد:

ــود 	.  ــا خ ــی از انباره ــه بعض ــن مرحل ــد. در ای ــت کاال می گوین ــه دریاف ــران مرحل ــه در ای ورود کاال: ک
ــود.  ــار می ش ــای انب ــده وارد فض ــول ش ــه قب ــی ک ــد و محصول ــام می دهن ــری را انج ــه نمونه گی مرحل

ــی 	.  ــد یعن ــد. فراین ــگاه می کن ــد ن ــد فراین ــه دی ــوع از زاوی ــر موض ــه ه ــرا ب ــدگاه فرایندگ ــد: دی فرآین
ــک  ــه ی ــد ک ــازی می کن ــتمانیک مدل س ــورت سیس ــه ص ــوع ب ــک موض ــردازش ی ــوه ی روش و پ نح

ــد. ــرل می باش ــاخص کنت ــدف آن ش ــدف دارد و ه ه

هــر موضوعــی کــه اتفــاق می افتــد یــه ســری ورودی دارد و یــک ســری خروجــی دارد، بــا اســتفاده از منابــع 
ــرل می شــود شــاخص های  ــد یــک هــدف دارد و یــک ســری شــاخص کنت کــه در دســترس اســت هــر فراین

ــد پاالیــش بشــود. کــه کنتــرل می شــود باعــث می شــود عملکــرد فراین

مــا در کشــور چیــزی کــم داریــم کــه ســتون فقــرات سیســتم انبــارداری اســت. WMS  سیســتم مرکــزی 
اســت کــه تمــام اطالعــات انبــارداری یکپارچــه را متمرکــز می کنــد و خــود متکــی بــه سیســتم نظــام کدینــگ 
می باشــد، یعنــی هــر کاالیــی در انبــار بایــد یــه کــد یونیــک اســتاندارد کــه بهتــر اســت 10 رقمــی باشــد بایــد 

داشــته باشــد. ولــی بــا ایــن کــد نمی شــود موقعیــت  انبــار را تعریــف کــرد.

ــره ی  ــل از کار کــردن زنجی ــن اســت. قب ــره تامی ــرات زنجی ــا نظــام کدینــگ ســتون فق سیســتم کدینــگ ی
ــد. اگــر سیســتم کدینــگ خــوب طراحــی و اجــرا شــود  ــاق می افت ــن یــک سیســتم یونیــک کدینــگ اتف تامی
عمــال محصولــی کــه در کل زنجیــره تامیــن حرکــت می کنــد، اصالــت و هویتــش را حفــظ می نمایــد. بنابرایــن 
جریــان زنجیــره تامیــن بــه بهتریــن نحــو ممکــن تســهیل و اجــرا می شــود. کدینــگ در انبــارداری هــم کاربــرد 

ــع می باشــد. ــرا از مهندســی صنای مهمــی دارد کــه اکث
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خبرنامه مهندسی صنایع

سال بيست ودوم - شماره 98-پایيز 1399

هفدهمينجلسههمآموزی

تاریخجلسه:
جمعه 1399/09/07 ساعت 11 الی 	1

موضوعجلسه:
آشنایی با اجزای ماتریس برنامه ریزی زنجیره تامین

سخنران:
دکتر مهدی سیف برقی، عضو هیات علمی دانشگاه 

الزهرا )س(

شرحجلسه:
جامع تریــن ماتریــس را در ایــن زمینــه آقــای اســتدلر در ســال 005	 تعریــف کــرده اســت. افــق زمانــی ایــن 
ــره تأمیــن تعریــف می کنــد:  ــرای زنجی ــد را ب ماتریــس کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت اســت. چهــار فراین

تأمیــن، تولیــد، توزیــع و فــروش. 

برنامه ریــزی بلندمــدت فــروش: در ایــن برنامه ریــزی بایــد بازارهــا، محیــط اطــراف، دوره عمــر مفیــد 
ــرای تمــام محصــوالت  ــا هــم تداخــل داشــته باشــند. اگــر ب ــد ایــن چرخه هــا ب محصــوالت توجــه شــود. نبای

ــود. ــاظ ش ــی لح ــی و تجمیع ــای ادغام ــد پیش بینی ه ــم بای ــزی می کنی ــازمان برنامه ری س

برنامه ریــزی بلندمــدت توزیــع: بــا توجــه بــه روش توزیــع مســتقیم یــا مویرگــی بایــد نــکات مختلــف 
لحــاظ شــود. بایــد ســطح خدمــت بــه مشــتریان در نظــر گرفتــه شــود. متأثــر از اســتراتژی فــروش بلندمــدت 

اســت.

ــدت  ــروش بلندم ــر از ف ــه هــم متأث ــن برنام ــه: ای ــکان کارخان ــد و م ــدت تولی ــزی بلندم برنامه ری
ــواد در  ــه و طراحــی جریان هــای م ــکان کارخان ــد، م ــت تولی ــش ظرفی ــا، افزای اســت. به روزرســانی تکنولوژی ه
چیدمــان کارخانــه نیــز بایــد در نظــر گرفتــه شــود. ایــن کار را بــا مدل هــای ریاضــی انجــام می دهنــد کــه بــه 

ــده شــده اند. ــراً در هــم تنی ــدا نیســتند و اکث ــای ج صــورت ماژول ه

برنامه ریــزی بلندمــدت تأمیــن: مــواد اولیــه بــه کار رفتــه یــک ضریبــی از محصــوالت نهایــی هســتند 
و بایــد بــرای بلندمــدت تأمیــن شــوند و ممکــن اســت توجــه بــه همیــن موضــوع باعــث تغییــر ســبک زنجیــره 
ــه  ــه پرداخت ــواد اولی ــر م ــه تغیی ــث ب ــن بح ــت. در ای ــی ارزش اس ــر مهندس ــم دیگ ــئله مه ــود. مس ــن ش تأمی

ــه می شــود.  ــا در نظــر گرفت ــه آن ه ــت دسترســی ب ــت و قابلی ــل قیمــت، کیفی ــی مث می شــود و فاکتورهای

ــته  ــود داش ــازار خ ــروش ب ــا و ف ــی از تقاض ــی خوب ــد پیش بین ــروش: بای ــدت ف ــزی میان م برنامه ری
ــر اســاس اطالعــات گذشــته فــروش  باشــید. یکــی از معروف تریــن مدل هــا مــدل ســری زمانــی اســت کــه ب
ــد. ــزی می کنن ــه طــور ســاالنه برنامه ری ــراً ب ــه اکث ــاه اســت ک ــا 18 م ــاه ت ــن 6 م ــه بی ــن برنام ــد. ای کار می کن

ــائلی  ــا مس ــی تقاض ــدت و پیش بین ــروش میان م ــاس ف ــر اس ــع: ب ــدت توزی ــزی میان م برنامه ری
ــم. ــن می کنی ــاز و ... را تعیی ــودی موردنی ــطوح موج ــا، س ــن انباره ــوالت بی ــل محص ــزان حمل ونق ــون می همچ

ــر اســاس برنامــه میان مــدت توزیــع و فــروش، مشــخص می شــود  ــد: ب برنامه ریــزی میان مــدت تولی
کــه در کارخانــه از ظرفیت هــا و منابــع تولیدمثــل ماشــین آالت و منابــع انســانی چگونــه اســتفاده شــود. در ایــن 
ــا هــم  ــد بتوانیــم چندیــن محصــول را ب ــز برنامه ریــزی ادغامــی نقشــی مهــم ایفــا می کنــد کــه بای برنامــه نی

ترکیــب نمــوده و ظرفیــت و موجــودی را در نظــر بگیریــم.

برنامه ریــزی میان مــدت تأمیــن: در ایــن بخــش توجــه ویــژه ای بــه منابــع انســانی می شــود. بحــث 
ــه در  ــود. البت ــام می ش ــاله انج ــرارداد یک س ــا ق ــا تأمین کننده ه ــراً ب ــت. اکث ــاد قراردادهاس ــر انعق ــم دیگ مه

ــردد. ــاد می گ ــاله انعق ــای پنج س ــوارد تفاهم نامه ه ــی م بعض

ــام  ــروش انج ــد ف ــتقیم در واح ــواًل مس ــزی معم ــن برنامه ری ــروش: ای ــدت ف ــزی کوتاه م برنامه ری
ــای مشــخص مشــتری ســروکار  ــا تقاضاه ــه نیســتیم و ب ــدت مواج ــای بلندم ــا برنامه ریزی ه ــا ب ــرد و م می گی

داریــم.

برنامه ریــزی کوتاه مــدت توزیــع: در ایــن بخــش بــرای تقاضــای مشــخص مشــتری برنامــه جزئــی 
پخــش و توزیــع ماننــد مســیریابی و وســائل نقلیــه الزم و ... طراحــی می شــود. 

ــه روز و  ــا توجــه ب ــد: در نهایــت می خواهیــم در ایــن بحــث تولیــد را ب برنامه ریــزی کوتاه مــدت تولی
یــا شــیفت کاری، نیــروی انســانی، ماشــین آالت مناســب، توالــی عملیــات و ... برنامه ریــزی کنیــم.

ــن  ــه تأمی ــی برنام ــه و هفتگ ــای روزان ــش در افق ه ــن بخ ــن: در ای ــدت تأمی ــزی کوتاه م برنامه ری
ــود. ــه می ش ــانی ریخت ــروی انس ــه و نی ــواد اولی م
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شرحجلسه:
ــان  ــال 009	 همزم ــه در س ــت ک ــال اس ــدود 11 س ــری ح ــا عم ــا ب ــن و نوپ ــاوری نوی ــک فن ــن ی بالکچی
ــر  ــال حاض ــد. در ح ــود آم ــه وج ــت ب ــاخه های آن اس ــی از زیرش ــه یک ــن ک ــت کوی ــدن بی ــود آم ــه وج ــا ب ب
بالکچیــن بیشــتر در بازارهــای مالــی کاربــرد دارد بــه طــوری کــه حــدود 80 درصــد بانک هــای دنیــا در ایــن 
ــه توســعه می باشــد. در دو ســال اخیــر  ــرد آن رو ب ــا گذشــت زمــان کارب ــد، امــا ب حــوزه ســرمایه گذاری کرده ان

ــم. ــاوری را شــاهد بودی ــن فن بیشــترین شــکوفایی ای

ــن مفهــوم  ــم«. ای ــع اســت. »اعتمــاد را دموکراســی پذیر کنی ــن یــک مفهــوم ســهل و ممتن مفهــوم بالکچی
ــوار و  ــیار دش ــازی آن بس ــا پیاده س ــد ام ــر برس ــه نظ ــاده ب ــاید س ــه ش ــی ک ــن اســت، مفهوم خالصــه بالکچی

ــت. ــر اس هزینه ب

اصــواًل وظیفــه حاکمیت هــا ایجــاد امنیــت و اعتمــاد در جامعــه اســت کــه همــواره بــا چالش هــای متفاوتــی 
روبــرو بــوده اســت کــه ایــن دو عامــل را بــا بــه وجــود آوردن نهادهــای مختلــف انجــام می دهنــد. بــرای مثــال 
ــد ثبت احــوال،  ــی مانن ــاد توســط نهادهای ــی و ایجــاد اعتم ــروی انتظام ــت توســط نی ــا ایجــاد امنی در کشــور م
ــه نشــأت  ــن رابطــه وجــود داشــته اســت ک ــی در ای ــواره چالش های ــد. هم ــاق می افت ــا، گمــرک و... اتف بانک ه
ــرد و  ــذف ک ــا را ح ــن نهاده ــوان ای ــا می ت ــال آی ــت. ح ــف اس ــای مختل ــاد در نهاده ــود فس ــه از وج گرفت
اعتمادســازی را بــه مــردم ســپرد؟ یــا چگونــه می تــوان بــدون وجــود نهــاد ثالثــی شــفافیت ایجــاد کــرد؟ توســط 

ــود. ــی نم ــات را شــفاف و همگان ــوان اطالع ــن می ت بالکچی

ــا ایــن کار اطالعــات نــزد  بالکچیــن می خواهــد تمرکــز زدایــی اتفــاق بیفتــد و واســطه گری حــذف شــود. ب
همــه افــراد وجــود خواهــد داشــت و شــفافیت بــه وجــود خواهــد آمــد و امــکان از بیــن بــردن اطالعــات وجــود 
نخواهــد داشــت. در حــال حاضــر می تــوان از بالکچیــن در نهادهــای مختلــف و حتــی در نهادهــای واســطه گر 

اســتفاده نمــود و به تدریــج آن هــا را حــذف کــرد.

ــت،  ــفافیت، امنی ــرد: ش ــه ک ــوان خالص ــت عن ــن را در هف ــای بالکچی ــوان مزیت ه ــی می ت ــور کل ــه ط ب
خودکارســازی، کارایــی، قراردادهــا، ردیابــی، مالکیتــی کــه اکثــر آن هــا در بحــث زنجیــره تأمیــن حائــز اهمیــت 

ــرد: ــر را بررســی ک ــال زی ــوان مث ــرارداد و شــفافیت می ت ــال در بحــث ق ــرای مث هســتند. ب

زنجیــره تأمیــن خــودرو: فــرض کنیــد یــک شــرکت لیزینــگ کل محصــوالت یــک شــرکت خودروســازی را 
ــه مشــتری های گوناگــون می فروشــد. در ایــن پروســه تعــداد کثیــری قــرارداد  ــد می کنــد و آنهــا را ب پیش خری
وجــود دارد کــه می توانــد چالش هــای فــراوان بــه وجــود بیــاورد. بــا بالکچیــن می تــوان تمــام ایــن قراردادهــا 
را تبدیــل بــه یــک قــرارداد جامــع و شــفاف نمــود و بــا توجــه بــه دسترســی و جایــگاه افــراد آنهــا بتواننــد بــه 

اطالعــات دسترســی پیــدا کننــد.

خبرنامه سال بیست و دوم،  شماره 98، پاييز سال 1399

صاحب امتیاز: 
انجمن مهندسی صنایع ایران

مدیرمسئول:
دکتر مهدی فتح اله

سردبیر:
دکتر عمران محمدی   

طراح و صفحه آرا: 
فاطمه انوار

بهناز جهانگیر

ويراستار:
آتوسا نظری

مجری خبرنامه:
نشــریه ســامانه نــو )دانشــگاه علــم و صنعــت 

ایــران( 
آدرس پستی: 

تهران/ صندوق پستی: 14665-435

تلفکس: 021-81032317

info@iiie.ir :نشانی پست الکترونیکی

www.iiie.ir :وب سایت

چهاردهمیــن شــماره نشــریه ســامانه نو، نشــریه علمــی تخصصــی 

دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه علم وصنعــت ایــران، تحــت 

ــز 1399 منتشــر شــد. ــردی در پايي ــوان توســعه ف عن

بــرای تهیــه نســخه دیجیتــال بــه ســایت نشــریه ســامانه نو بــه آدرس 

زيــر مراجعــه کنیــد.
 h t t p : // n e w s a m a n e h . i u st . a c . i r 

1616


