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اولین جلسه هیئت مد یره انجمن مهند سی صنایع ایران 
پس از رای گیری و شناخت اعضای هیئت مد یره د ر محل 

د فتر انجمن هاي علمی ایران تشکیل شد .
هفتم  د وشنبه  روز  که  مد یره  هیئت  اول  جلسه  د ر 
مهند س خرازیان،  رستمیان،  مهند س  برگزار شد ،  ماه  آبان 
د کتر ریاحی، د کتر امین ناصری، مهند س کریمی، مهند س 
رامین سمیع زاد ه، د کتر اکبری جوکار و مهند س صمد زاد ه 
و  ناظمی  د کتر  زاد ه،  سمیع  رضا  د کتر  و  جلسه  حاضران 

مهند س د ود انگه غایبان جلسه بود ند . 
اما د ر د ومین جلسه هیئت مد یره که �8 آبان ماه تشکیل 
گیری  رای  از  پس  د ار  و خزانه  رییس  نایب  رییس،  شد ، 
اکبری  د کتر محمد رضا  آقایان  اساس  این  بر  تعیین شد ند . 
به  ناصری  امین  محمد رضا  د کتر  رئیس،  به سمت  جوکار 
سمت نایب رئیس و د کتر رضا سمیع زاد ه به سمت د بیر و 

خزانه د ار انتخاب شد ند .
همچنین د ر این جلسه مقرر شد  جلسات هیئت مد یره 
تا پایان ترم تحصیلی روزهای د وشنبه ساعت 19:30 برگزار 

شود .
د ر این جلسه تمامی اعضا به جز د کتر ناظمی و مهند س 

کریمی حضور د اشتند .
اما جلسه سوم هیئت مد یره روز د وشنبه پنجم آذر ماه 
د ر د فتر ریاست موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی 

تشکیل شد .
د ر این جلسه که تنها غایب آن د کتر ناظمی بود ، د کتر 
سمیع زاد ه به ارائه گزارشی از روند  برگزاری کنفرانس هاي 
پرد اخت. وی همچنین  قبل  د وره هاي  د ر  مهند سی صنایع 
صنایع،  مهند سی  کنفرانس  ششمین  د ر  که  د اد   پیشنهاد  
د ر  الزهرا  د انشگاه  و  باشد   کنفرانس  کنند ه  برگزار  انجمن 

کنار انجمن د ر امور علمی همکاری د اشته باشد .
عاملی،  د کتر جبل  از  ای  نامه  مقرر شد  طی  اد امه  د ر 
د بیر کنفرانس پنجم د عوت گرد د  ضمن حضور د ر جلسه 
انجمن  اختیار  د ر  را  مالی  عملکرد   گزارش  مد یره،  هیئت 
قرار د هد . د ر این جلسه تهیه یک پیش نویس برای برنامه 
ربزی استراتژیک انجمن مهند سی صنایع ایران مطابق برنامه 
ریزی استراتژیک و مستند ات گذشته بر عهد ه د کتر ریاحی 
هیئت  اعضای  از  هریک  شد   مقرر  اد امه  د ر  شد .  گذاشته 
علمی عضو هیئت مد یره انجمن، یک د انشجو را برای انجام 

پروژه هاي انجمن معرفی کنند .
د ر  مد یره،  به د رخواست هیئت  بنا  به ذکر است  الزم 
شماره هاي آتی خبرنامه، گزارش کاملی ازبرگزاری کنفرانس 
مهند سی صنایع گذشته و نحوه برگزاری کنفرانس هاي آتی 

برای اطالع خوانند گان د رج می شود .

پس از تعیین رئیس و نایب رئیس انجمن مهند سی صنایع ایران:

هیئت مد یره جد ید  آغاز به کار کرد 

رئیس  با  ایران  صنایع  مهند  سی  انجمن  مد یره  هیئت 
جد  ید  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن د ید ار کرد .

مرکز  د ر  آذر  د وازد ه  د وشنبه،  روز  که  د ید ار  این  د ر 
اکبری  د کتر  گرفت،  انجام  مسکن  و  ساختمان  تحقیقات 
مهند س  زاد ه،  سمیع  د کتر  ناصری،  امین  د کتر  جوکار، 
صنایع  مهند سی  انجمن  از  صمد زاد ه  مهند س  و  رستمیان 

ایران و د کتر فاطمی عقد ا، رئیس مرکز حضور د اشتند . 
د کتر  به  تبریک  ضمن  انجمن  مد یره  هیئت  اعضای 
خصوص  د ر  وی،  برای  موفقیت  آرزوی  و  عقد ا  فاطمی 
تاریخچه و فعالیت های انجمن مهند سی صنایع توضیحاتی 
مهند سی  انجمن  اکبری جوکار گفت:  د اد ند . د کتر  ارائه  را 
است  پژوهشی  علمی،  و  غیرانتفاعی  موسسه  یک  صنایع 
ناصری  امین  د کتر  می شود .  اد اره  د اوطلبانه  به صورت  که 
و  ساختمان  تحقیقات  مرکز  که  مطلب  این  بابیان  نیز 
گفت:  بود ه  انجمن  اصلی  حامیان  از  یکی  همواره  مسکن 
انجمن مهند سی صنایع ایران با بهره گیری از تکنیک های 
مهند سی صنایع و برنامه های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی 
و نیز روش های بهینه سازی د ر پی کمک به سازمان ها و 
و  تد اوم  خواستار  همچنین  وی  بود ه.  مختلف  ارگان های 
افزایش همکاری د و جانبه میان انجمن و مرکز تحقیقات 

ساختمان و مسکن شد .
به  توجه  با  د اشت:  اظهار  رستمیان  مهند س  همچنین 
اینکه انجمن مهند سی صنایع یک انجمن علمی و موضوع 
مهند سی صنایع یک علم کاربرد ی است، نجمن د ستاورد های 
علمی خود  را می تواند  د ر اختیار مرکز تحقیقات ساختمان 
آن  های  از حمایت  د یگر  از سوی  و  د اد ه  قرار  مسکن  و 

بهره بگیرد . 
پس از آن د کتر فاطمی عقد ا، ضمن تشکر از اعضای 
حمایت  جهت  را  خود   آماد گی  انجمن،  مد یره  هیئت 
گفت:  وی  کرد .  اعالم  انجمن  های  فعالیت  از  حد اکثری 
تحقیقات  مرکز  محل  د ر  صنایع  مهند سی  انجمن  حضور 
سازی  بهینه  برای  مناسب  فرصتی  مسکن  و  ساختمان 
از  ما  رو  همین  از  است.  مرکز  های  پروژه  و  ها  فعالیت 
انجمن های علمی د یگر نیز د عوت می کنیم تا با حضور د ر 
این مرکز ضمن تباد ل نتیجه د ستاورد های خود ، د ر جهت 
عقد ا  فاطمی  د کتر  برد اریم.  گام  طرف  د و  سازمانی  تعالی 
از تکنولوژی و  بود ن  بسیاری  به وارد اتی  اشاره  با  ضمن 
د انش ها، بومی و کاربرد ی شد ن این د انش و تکنولوژی ها 
را ضروری د انست. وی همچنین به راه اند ازی مرکز تباد ل 
گفت:  و  کر  اشاره  ایران  د ر  آسیا  طبیعی  سوانح  اطالعات 
سوانح  بررسی  های  تکنولوزی  زمینه  د ر  اینکه  رغم  علی 
طبیعی، کشور ژاپن از پیشتازان این رشته است ولی تصمیم 
د ر  طبیعی  سوانح  اطالعات  تباد ل  مرک  که  بود ه  ایمن  بر 

ایران تاسیس شود  و این فرصت مناسبی برای .................
د ر اد امه این جلسه د کتر ............. از حمایت های مرکز 
و  قد رد انی  و  تشکر  انجمن  خبرنامه  چاپ  خصوص  د ر 
اظهار امید واری کرد  همکاری های د و طرف افزایش یابد .

د ر د ید ار روسای د و طرف انجام گرفت:

توافق های انجمن مهند سی صنایع ایران و مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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انجمن  گرد همایی  هفتمین  و  سی 
مهند سی صنایع ایران با موضوع »مهند سی 
صنایع و آیند ه شغلی آن« با همکاری مرکز 
رشد  و توسعه کارآفرینی فناوری هاي نوین 
منطقه � شهرد اری تهران د ر سالن همایش 

این مرکز برپا کرد .
د ر این نشست که با حضور د انشجویان 
انجام  صنایع  مهند سی  رشته  ومهند سین 
شد ، مهند س محمد  رضا صمد  زاد ه، مد یر 
به  ایران  صنایع  مهند سی  انجمن  د اخلی 
معرفی تشریح فعالیت ها و عملکرد  انجمن 
را  همایش ها  برگزاری  اهد اف  و  پرد اخت 
آشنایی بیشتر د انشجویان با رشته مهند سی 
صنایع و اعطای گواهینامه هاي معتبر انجمن 
مبنی بر فعالیت هاي اعضای آن عنوان کرد .

مهند س صمد  زاد ه د ر این جلسه با توجه 
صنایع  مهند سین  شغلی  آیند ه  محوریت  به 
التحصیالن  فارغ  گرایش  یا  بیکاری  د الئل 
این رشته به مشاغلی غیر مربوط را بر شمرد  
که  د انشجویانی  انتظار  کرد   نشان  خاطر  و 
رشته مهند سی صنایع را برای اد امه تحصیل 
انتخاب می کنند  از محیط د انشگاه، استاد ان 
و آیند ه شغلی این رشته همان چیزی نیست 
که با آن روبه رو می شوند ، چون قبل از ورود  
به د انشگاه و انتخاب رشته آگاهی کافی د ر 
و چگونگی  کاربرد   آموزشی،  فضای  مورد  
ههد اف  وی  ند ارند .  شته  این  د ر  تحصیل 
مهند سی صنایع را به د و بخش اهد اف د هه 
کرد  و گفت:  بند ی  تقسیم  امروز  و  هشتاد  
پایین و  باال، هزینه  د ر د هه هشتاد ، کیفیت 
کارایی باال مد  نظر بود ، د ر حالی که امروزه 
ایجاد  ارزش، مشتری مد اری، سیستم بد ون 
خطا و ضایعات و سیستم های هوشمند  از 
جمله اهد اف اصلی مهند سی صنایع است. 

تشریح  به  اد امه  د ر  صمد زاد ه  مهند س 
مهند سی  انجمن  اهد اف  و  ها  فعالیت  اهم 
و  توسعه  وی  پرد اخت.  ایران  صنایع 
ایران،  د ر  مهند سی صنایع  کاربرد   گسترش 
ارتقای د انش این رشته، توسعه کمی و کیفی 
متخصص، بهبود  بخشید ن به امور آموزشی 
و پژوهشی مهند سی صنایع د ر سطح کشور 
با توجه به ویژگی های کشور را از اصلی 

ترین اهد اف انجمن عنوان کرد .
حسن  د کتر  همایی  گرد ه  اد امه  د ر 
فرید اعلم، عضو هیئت علمی د انشکد ه صنایع 
د انشگاه صنعتی امیرکبیر، د ر خصوص آیند ه 

شغلی مهند سین صنایع و معضالت بیکاری 
فارغ التحصیالن سخنرانی کرد .

د کتر اعلم با بیان تاریخچه ای از رشته 
مهند سی صنایع و ورود  آن به ایران به عنوان 
یک رشته د انشگاهی گفت: عمر این رشته 
د ر ایران به سی سال هم نمی رسد . وی این 
ناشناخته خواند   پا و  نو  رشته را رشته ای 
انجمن  این که علی رغم فعالیت هاي  از  و 
با  بیشتر جوانان  آشنا ساختن  با  ارتباط  د ر 
این رشته، برگزاری همایش ها و سمینارها، 
همکاری با کارخانه هاي مرتبط و همچنین 
چاپ مجالت و خبرنامه هایی که فعالیتهای 
مهند سی  رشته  به  مربوط  اخبار  و  انجمن 
کارخانه ها  مد یران  د ارد ،  بر  د ر  را  صنایع 
همچنان با بی اطالعی د چار اشتباه شد ه و 
کاربرد   و  د انش  از  گیری  کار  به  جای  به 
فارغ التحصیالن این رشته باز هم به د نبال 
استخد ام مهند سان مکانیک و شیمی هستند ، 

اظهار تاسف کرد .
نیاز  عد م  به  همچنین  اعلم  فرید   د کتر 
د انشگاه  التحصیالن  فارغ  مورد   د ر  سنجی 
د نبال  به  توجهی  بی  این  که  مشکالتی  و 
خواهد  د اشت اشاره کرد  و تاکید  کرد : اگر 
بد انیم د ر سال به چند  مهند س به طور مثال 
د ر رشته مهند سی صنایع نیاز د اریم می توانیم 
استفاد ه  آنها  از  مناسب  جای  د ر  آیند ه  د ر 
نخواهیم  مواجه  مهند س  کثرت  با  و  کنیم 
شد  که از این تعد اد  یا بیکارند  یا د ر شغل 
ارتباط با  هایی جذب کار می شوند  که بی 
رشته آنهاست. وی اظهار د اشت: قسمتی از 
آنچه که امروزه د ر د انشگاه ها به د انشجویان 
آموزش می د هند  د ر بازار کار کاربرد  ند ارد  
و د ر حقیقت د انشجو با ناگفته هاي د انشگاه 
با  باید   را  مسائل  برخی  و  می شود   مواجه 
و  تالش  با  د انشجو  د ریابد .  تجربه  کسب 
جد یت د روس را خواند ه و با نمرات خوب 
کاربرد   اما  می گذراند ،  را  د رسی  واحد  هاي 
الزم که باید  با تفکر و خالقیت ایجاد  شود  
جوانان  به  باید   استاد ان  شود .  نمی  لحاظ 
د رس هاي  کنند ه  القا  فقط  و  کنند   کمک 

تئوری نباشند .
د کتر فرید اعلم د ر اد امه، رشته مهند سی 
صنایع را ترکیبی از رشته اقتصاد  و مد یریت 
خواند  و افزود : باید  د ر د انشجو ایجاد  تفکر 
کرد  و بعد  اجازه بد هیم خالقیتی که به د نبال 
فکر به وجود  آمد ه رشد  کند  و این خالقیت 

د انشجو  شود .  گرفته  کار  به  کار  بازار  د ر 
باید  بد اند  کجا و چه طور از آموخته هایش 
استفاد ه کند ؛ چرا که نوآوریها د ر د انشگاه ها 
و صنعت و عمد تا توسط نیروی ذهن خالق 

و جوان شکل می گیرد .
مهند سی  رشته  گفت:  همچنین  وی 
صنایع از رشته هایی است که کمتر به آن 
کمتر  کاربرد آن  مورد   د ر  و  شد ه  پرد اخته 
تبلیغ شد ه اما می د انیم که بیشتر از رشته هاي 
من  توصیه  د ارد .  کارآیی  صنعت  د ر  د یگر 
تحصیل  رشته  این  د ر  که  د انشجویانی  به 
علمی  زمینه  هر  د ر  است:  این  می کنند  
و  افکار  آشکار شد ن  با  و  کنند   کنجکاوی 
استمرار  و  جد یت  خالقیت  کارگیری  به 
د اشته باشند  تا به ارتقا د رجات علمی د ست 

یابند .
د کتر فرید اعلم مشکل عمد ه آیند ه شغلی 
رشته مهند سی صنایع را عد م برنامه ریزی د ر 

د انشگاه ها د انست. 
با  حاضر  حال  د ر  اگر  گفت:  وی 
به  بیشتر  که  هستیم  مواجه  مهند سانی 
این  د ر  و  آورد ه  روی  مد یریتی  کارهای 
مسئولیت نیز بسیار موفق عمل می کنند ، به 
د لیل توانایی ها و کاربرد  این رشته د ر امور 
د ر  حتی  و  صنایع  بخش  د ر  ریزی  برنامه 

بخش خد ماتی است.
کارخانه ها  مشکالت  فرید اعلم  د کتر 
از  گیری  کار  به  عد م  و  ابتکار  ند اشتن  را 
اد امه  وی  کرد .  ذکر  صنایع  مهند سی  علم 
د اد : به نظر من باید  برای برخی از مد یران 
د وره هاي فشرد ه و کوتاه مد ت از مهند سی 
رشته  این  اطالعات  تا  کرد   برگزار  صنایع 
نگهد اری،  انبار،  ریزی،  برنامه  زمینه  د ر 

تعمیرات و OR را د اشته باشند .
صنعتی  د انشگاه  علمی  هیئت  عضو 
آستانه  د ر  اکنون  ما  کشور  امیرکبیرافزود : 
وارد   برای  و  است  جهانی  بازار  به  ورود  
شد ن و پاید اری د ر آن باید  اقالم صاد راتی 
را از نظر ساخت، بسته بند ی، کنترل کیفیت 
با استاند ارد  جهانی مطابقت د اد . اگر امروزه 
بود ه  موفق  امر  این  د ر  ژاپن  مثل  کشوری 
استاند ارد  جهانی  با  این است که  به خاطر 
مطابقت د اشته یا کشور اسپانیا که رقیب ما 
د ر صاد رات زعفران است با این که کمتر از 
کشور ما سرمایه گذاری کرد ه با فروش خوب 
و سود ی بیشتر از ما رو به رو است چون 

استفاد ه  سازی  استاند ارد   و  بند ی  بسته  از 
کرد ه است، بنابر این یکی از کارهای مهم 
د ر رشته مهند سی صنایع استاند ارد  سازی و 

شناخت استاند ارد  جهانی است.
جذب  د الئل  از  یکی  فرید اعلم  د کتر 
رشته هاي  التحصیالن  فارغ  موفقیت  و 
مهند سی به خصوص رشته مهند سی صنایع 
د ر خارج از کشور را این طور قلمد اد  کرد : 
فارغ  آموخته هاي  یافته  توسعه  کشورهای 
به  آنها  از  و  کرد ه  تقویت  را  التحصیالن 
متاسفانه  امر  این  و  می کنند   استفاد ه  خوبی 
و  کشور  از  ما  جوانان  خروج  اش  نتیجه 
استفاد ه از توانایی و خالقیت نیروی جوان 
آنها د ر جهت پیشبرد  اهد اف خود  با حد اکثر 

سود  آوری می باشد .
صنایع  مهند سی  گفت:  خاتمه  د ر  وی 
صنعت  د ر  می تواند   د یگر  رشته هاي  مانند  
به عنوان  باشد .  د اشته  کاربرد   بهره وری  و 
مثال اگر یک تولید  کنند ه یا مد یر کارخانه 
زمان  طبق  باید   که  است  ای  پروژه  د ارای 
مشخصی به بهره برد اری برسد  واین پروژه 
بینی شد ه طول بکشد   از زمان پیش  بیشتر 
د چار بحران و مشکل خواهد  شد . چاره این 
مشکل استفاد ه از یک مهند س صنایع است. 
زمان  این  به  ما  کشور  صنایع  د ر  متاسفانه 
بند ی وبرنامه ریزی اهمیت د اد ه نمی شود . 
از  نیز  آالت  ماشین  نگهد اری  و  تعمیرات 
جمله موارد ی است که کمتربه آن توجه شد ه 
است. چنانکه د ر بعضی کارخانه ها  هنوز از 
ماشین آالت قد یمی استفاد ه می شود ؛ بد ون 
اتمام  به  آن ها  مفید   عمر  که  این  به  توجه 
رسید ه ونه تنها باید  برای بهره وری بیشتر از 
ابزار آالت با طول عمر کم استفاد ه کرد  بلکه 
باید  از ابزار استاند ارد سازی و کنترل کیفیت 
نیز بهره گرفت. این اشکاالت رفع نخواهد  
شد  مگر با حضور مهند سان رشته صنایع د ر 
کارخانه ها. اگر یک مهند س صنایع بتواند  
کاربری رشته اش را به مد یر کارخانه تفهیم 
کند  با حضور خود  این رشته را ترویج کرد ه 
و تولید  کنند ه ها را به استخد ام مهند سین این 

رشته تشویق خواهد  کرد .
د ر پایان د کتر فرید اعلم به پرسش هاي 
حاضرین پاسخ د اد  و آرزو کرد  با اطالعات 
بیشتر و تحول د ر صنعت ایران، جوانان و 

آیند ه کشور به پویایی بیشتر برسند . 

د ر سی و هفتمین گرد همایی انجمن مهند سی صنایع ایران بررسی شد :
آیند ه شغلی مهند سان صنایع
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مبارک  ای  د غد غه  اکنون  ایران  د ر  فکر  اصحاب  میان 
ظاهر شد ه است که برمبنای آن فرایند  تولید  علم د ر کشور 
ضرورت یافته است. برای این مقصود ، کانون ها و محافلی 
نیز تد ارک د ید ه شد ه است که »د بیرخانه هیأت حمایت از 
کرسی های نظریه پرد ازی، نقد  و مناظره« یکی از آنهاست. 
این  رسانی  اطالع  پایگاه  از  نقل  به  که  حاضر  مطلب 
مسیر  د ر  موانع  ای  پاره  کوشد   می  شود   می  منتشر  مرکز 

تولید  علم د ر ایران را شرح د هد . 
ما  کشور  د ر  علم  تولید   موانع  د رست  و  د قیق  تعیین 
عرصه  د ر  تحرکی  هرگونه  که  چرا  د ارد .  اکید   ضرورتی 
تولید  د انش پیشاپیش مستلزم شناخت د رست موانع تولید  
و  تعریف  یک  ابتد ا  است  الزم  جهت  این  است.به  علم 
تقسیم راجع به موانع تولید  علم و نظریه پرد ازی د ر قلمرو 
خصوصًا علوم انسانی و احیانًا عام تر عرضه شود  و سپس 

به بعضی از موانع از باب نمونه اشاره گرد د . 
مراد  از موانع، هرگونه عامل سلبی و ایجابی است که 
سبب رکود  و فتور د ر نوآوری علمی است؛ از باب تسامح 
به عد م مقتضی نیز مانع اطالق می کنیم. موانع نوآوری و 
بند ی  تقسیم و طبقه  قابل  به جهات گوناگونی  تولید  علم 
است، من د ر تحقیقی که از سال گذشته تحت عنوان »موانع 
نوفهمی و نظریه پرد ازی د ینی« د ر د ست د ارم، موانع را به 
د ه جهت تقسیم کرد م؛ ازجمله، تقسیم به انفسی و د رونی؛ 
یعنی عامل های سلبی که از خصائل و خصائص محققین 
برمی خیزد ، از وضعیت معرفتی و روحی و خلقی محققین 
برخاسته است و د ر مقابل آن، آفاقی و برونی؛ یعنی موانعی 
که به محقق مربوط نمی شود ، به شرایط اجتماعی، سیستم 

مد یریتی، ساختار و سیاست ها بازمی گرد د . 
تقسیم د یگر همانطور که از تعریف برآمد ، موانع سلبی 
تقسیم سوم،  مقتضی.  فقد   یا  مانع  است؛ وجود   ایجابی  و 
نقش عینی و شأن  موانعی که  موانع سببی و مسببی و  به 
معلولی د ارند  و احیانًا تقسیم موانع، به نحو ماهوی به موانع 

فرهنگی، مد یریتی و اخالقی و امثال اینها. 
طبعًا این تقسیمات، ما را د ر تعریف و تجزیه موانع و 
مطالعه د قیق راهکارهای هریک از آن ها یاری خواهد  نمود .
بخشی از موانع که تأثیر عمد ه ای را د ر رکود  علمی و زوال 
تولید  علم و از بین برد ن نشاط علمی د ر یک جامعه خواهد  
گذاشت موانع فرهنگی است؛ موانع فرهنگی را من اینگونه 
تعریف می کنم: »عوامل سلبی یا ایجابی که به صورت عرف 
و یا عاد ات مّلی یا سالیق و عالیق صنفی که به شبه طبیعت 
ثانوی یا قاعد ه نقض ناپذیر د رآمد ه تعبیر شد ه و د ر برابر 
پید ایش و گسترش علوم و نظرات ایجاد  مقاومت می کند .« 
از جمله موانع فرهنگی، گسست تاریخی است که ما به آن 
مبتال شد ه ایم؛ یعنی ما هویت علمی خود  را گم کرد ه ایم؛ 
از گذشته علمی خود  برید ه ایم، به خصوص د ر د انشگاه ها 
شما اگر مراجعه کنید  مشاهد ه خواهید  کرد  که صاحبنظران 
از  متأسفانه  انسانی  علوم  د ر حوزه  علمی  آثار  و صاحبان 
سوابق علمی کشور و این جامعه و امت بی اطالع هستند ، 
و  معلومات  همه  د ارند   فراچنگ  و  د ارند   خیال  د ر  آنچه 
اند ،  کرد ه  اخذ  د یگران  از  که  است  محفوظاتی  و  مطالب 
با  خود ی  و  د قیق  و  عمیق  معارف  و  مفاهیم  به  نسبت  و 
ریشه تاریخی بسیار طوالنی غافل و احیانًا جاهل هستند .

به همین جهت با بعضی نظریه ها و معارف و یا بعضی از 
شگفتی  و  تعجب  با  میشوند   مواجه  که  مناظر  و  مکاتب 

که عجب  میکنند   برخورد  
د ر گذشته  را  چنین چیزی 

کسانی گفته بود ند .
هم  حوزه ها  د یگر  د ر 
این  میکنم  تصور  حتی 
یعنی  است  صاد ق  حرف 
اینکه ما کاًل و مطلقًا تربیت 
کنار  را  فلسفی  و  سنتی 

گذاشتهایم و این معلوم نیست که کار د قیق و د رستی باشد . 
ایران پیش کسوت تاریخی علوم انسانی د ر جهان است و 
ذخایر عمیق، غنی، د قیق و قویمی که ما د ر متون کهنمان 

د اریم، سرمایه های عظیمی است که مغفول ماند ه است. 
مکرر  جعفری)رض(  عالمه  مرحوم  که  هست  یاد م 
میگفت که تمام آرا و نظریه های علوم انسانی د ر اد بیات 
فارسی نهفته است و اگر جمعی باشند  که با من کار کنند  
من حاضرم همه این نظریه ها را از همین اد بیات فارسی و 
از خالل اشعار بیرون بکشم و همین اواخر قبل از ارتحال 
ایشان که خد متشان رفته بود م با عصبانیت گفت: من هرچه 
که  را  اینهایی  همه  ما  نمیکند   گوش  هیچکس  گویم  می 
د اریم.  نهفته  خود مان  اد بیات  همین  د ر  میگویند   د یگران 
به ایشان عرض کرد م که ما هم یک جمعی را ساماند هی 
و  باشند   شما  خد مت  متنوع  تخصص های  با  میکنیم که 
با  هم  ما  کنیم.  مطالعه  نگاه  این  با  را  اد بیات  کنیم  شروع 
بعضی از د وستان صحبت کرد یم که متأسفانه ایشان ارتحال 

یافتند  و این فرصت از د ست رفت. 
د یگر است، کد ام  مانع فرهنگی  تقاضا  فقد ان طلب و 
بخواهد   اینکه  از  پیش  کشور  این  د ر  تصمیم گیر  مسؤول 
حوزه  د ر  انسانی  علوم  متخصص  یک  به  بگیرد   تصمیم 
مرتبط مراجعه میکند ؟ وزارت مسکن ما کی به یک جمع 
اهل نظر د ر حوزه علوم انسانی خصوصًا کسانی که د ر این 
کند   می  مراجعه  هستند ،  نظر  د ینی صاحب  نگاه  با  حوزه 
اساس و  بر چه  ما  آرایی  باغ  و  معماری و شهرسازی  که 
چگونه باشد ؛ و د ر حوزه اقتصاد  ما چه میزان متولیان امور 
ما، وزارت اقتصاد  و د ارایی، سیستم بانکی و د ستگاه های 
بازرگانی  و  تجارت  و  اقتصاد   مجری حوزه  و  تصمیم گیر 
ما، به اهل نظر مراجعه میکنند  و چقد ر خود شان اهل نظر 
هستند ؟ کافی است شما به فهرست کسانی که تولیت امور 
را د ر حوزه های علمی و البته غیرانسانی د ارا هستند ، مراجعه 

کنید  و تخصص های آنها را با مسؤولیتشان بسنجید . 
تصمیم گیری هایی که انجام می شود  و متأسفانه تحقق 
پید ا میکند ، اگر با مباد ی نظری و معقول ما سنجید ه شود  
مشاهد ه میشود  که تفاوت چقد ر زیاد  است. نظام بانکی ما 
چگونه عمل میکند ؟ براساس قانونی که د ر کوران انقالب 
و د ر آغاز تصد ی امر جامعه و حکومت و سیاست به عنوان 
یک کار مقطعی و مبتنی بر احکام اضطراری و ثانوی تنظیم 
شد ه، قانون بانکد اری بد ون ربا؟ این د ر یک مقطعی بود ه 
که ما استنباط نمیکرد یم، چون حکم و کل را کسی از ما 
سؤال نمی کرد ، و مسؤولیت نظام بانکی با ما نبود ، فقیه ما 

مطالعه و آگاهی ند اشت و افتاء نکرد ه بود .
شیفتگی  و  غیرپرستی  و  خود باختگی  مانع،  سومین 
نسبت به نظریه ها و د ید گاه های غیرخود ی است که به یک 
بیماری و آسیب و یک مانع فرهنگی د رونی تبد یل شد ه و 

هر آنچه را که از بیرون فرامی رسد  علمی و هر تحقیقی 
که ارجاع به متون غیرفارسی و احیانًا غیرعربی د اشته باشد  
علمی می پند اریم.شما بهترین مطلب را ارائه کرد ه باشید  اما 
ارجاع انگلیسی ند اشته باشد  علمی نیست و این یک آفت 
و مشکل است.یعنی اینکه اگر خود  شما تولید  کرد ید  ارزش 
ند ارد  اما اگر تولید ات د یگران را وام گرفتید  و عرضه کرد ید  

این کار ارزش د ارد  و علمی است. 
چهارمین آسیب د ید گی، عنصر اعتماد  به نفس د ر افق 

ملی، و همچنین د ر همه افراد  جامعه است. 
پنجمین مانع، اسطوره شد ن نوابغ و این توهم که فقط 
نابغه نوآور است؛ که این چنین نیست.همه نابغه اند  و باید  
نبوغ آنها کشف شود .ما د و شخصیت بزرگ متفّکر و مقّلد  
علم د ر عصر خود مان د اریم، شهید  صد ر و شهید  مطهری، 
شهید  صد ر نابغه است اما به نظر من شهید  مطهری نابغه 
از شهید  صد ر است. بیش  تولید  شهید  مطهری  اما  نیست 
اما  زند ،  متفاوت حرف می  نبوغش  استناد   به  شهید  صد ر 
شهید  مطهری غنی تر حرف می زد .لهذا این تصور که حتمًا 
کسی باید  نابغه باشد  تا تولید  علم کند  مانع بزرگی است و 

پیشاپیش افراد  را از کار بازمی د ارد . 
زند ه  کسی  تا  است  معاصرت  حجاب  مانع،  ششمین 
است به او توجه نمی شود ، چون معاصر است.برای فرد ی 
که از د نیا رفت بنیاد  تأسیس می کنیم و هرچه با او فاصله 

می گیریم تازه می فهمیم که چه کسی است. 
هفتمین مانع، سنت زد گی، کهنه گرایی و میراث پرستی 
است؛ ضمن اینکه من بشد ت ملتزم هستم به میراث علمی 
خود ی؛ اما افراط د ر آن هم مانع است.هرآنچه د اریم مقد س 

نیست. 
است؛  پیرپرستی  و  شخصیت زد گی  مانع،  هشتمین 
جوان ها گاهی حرف های د قیق تری میگویند ؛ گاهی بعضی 
فقر  شنید .  را  آنها  حرف های  باید   د ارند ،  حرف  جوان ها 
جرأت و خود  سانسوری که به اختناق سفید  تعبیر میکنم. 
و  است؛  آرا  تضارب  و  نقد   سنت  فقر  مانع،  نهمین 
د همین مانع سیاست زد گی است؛ هرچه میگویید  به یک 
جناح گره میخورد  بعد  میگویند  این د ارد  نظریه را تئوریزه 

میکند  که این بزرگ ترین مانع است. 
مانع یازد هم، فرو برد ن رسم تکریم و روح قد رشناسی 
از صاحبنظر است که متأسفانه به اند ازه یک فوتبالیست هم 

یک مبتکر قد ر و منزلت ند ارد . 
د ر  گروهی  کار  و  علمی  تباد ل  و  تعّلم  عرف  فقد ان 
تحقیق که من گاهی مثال زد ه ام که د و بزرگ د ر یک شهر 
چند  د ه سال زند گی میکنند  و هیچ گاه بین این د و بزرگ 
یک نشست علمی صورت نمیگیرد  و اگر روزی این اتفاق 

رخ د هد ، یک نقطه تاریخی میشود .
علی اکبر صاد قی رشاد 

یازد ه مانع پیش 
پای تولید  علم 
د ر ایران
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چهارمین کنفرانس بین المللی مد یریت فناوری اطالعات 
و  صاحبنظران  مد یران،  از  جمعي  حضور  با  ارتباطات  و 
کارشناسان مد یریت فناوري اطالعات کشور بهمن ماه د ر 

تهران برپا می شود .
اعالم  با  کنفرانس  این  اجرایی  د بیر  شرافت،  مهرد اد  
کنفرانس  چهارمین  اهد اف  مهمترین  از  افزود :  فوق  خبر 
بین المللی مد یریت فناوری اطالعات و ارتباطات، توسعه و 
ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش د ر زمینه مباحث مد یریت 
فناوری اطالعات و معرفی آخرین د ستاورد های تحقیقاتی 

و کاربرد ی است. 
و  شرکت ها  تجربیات  و  د ستاورد ها  تباد ل  وی 
سازمان های برتر، آسیب شناسی مد یریت اطالعات، شناسایی 
روش ها  اجرای  زمینه  د ر  نوین  نگرش های  و  موضوعات 
شرکت های  و  سازمان ها  د ر  اطالعات  فناوری  اصول  و 

ایرانی و نیز امکان سنجی اصولی کاربرد  مد یریت فناوری 
اطالعات د ر صنایع بزرگ کشور را از د یگر اهد اف برپایی 
مد یریت  کرد :  تصریح  شرافت  برشمرد .  کنفرانس  این 
د انش و سازمان های یاد گیرند ه، شهر الکترونیکی، تجارت 
الکترونیکی، فناوری اطالعات و سازمان های مجازی و نیز 
از  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  استراتژیک  برنامه ریزی 

عمد ه محورهای این کنفرانس را تشکیل می د هند .
وی د ولت الکترونیک، آموزش الکترونیکی، هوشمند ی 
مد یریت  الکترونیکی،  خد مات  و  بازاریابی  کار،  و  کسب 
امنیت اطالعات، فناوری اطالعات و مد یریت منابع انسانی 

را از د یگر محورهای این کنفرانس عنوان کرد .
بین المللی  کنفرانس  چهارمین  اجرایی  د بیر  گفته  به 
مد یریت فناوری اطالعات و ارتباطات، برگزاری کنفرانس 
د انشگاه های  از  میهمان  استاد ان  سخنرانی  سالن،  چند   د ر 

د اخلی و خارجی، ارایه مقاالت برگزید ه، برگزاری کارگاه ها 
از  مد یریت  کتب  نمایشگاه  و  آموزشی  سمینارهای  و 

برنامه هایی است که د ر این کنفرانس ارایه خواهد  شد .
فناوری  و  استراتژیک  مد یریت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
هوشمند   کارت  سازمان ها،  د ر  مجد د   مهند سی  اطالعات، 
اطالعات، محورهای  فناوری  بهره وری و مد یریت  ملی و 
ارتباط  مد یریت  می د هد ،  تشکیل  را  کنفرانس  این  د یگر 
سازمانی  معماری  سازمانی،  منابع  برنامه ریزی  مشتری،  با 
سیستم های   ،)GIS( جغرافیایی  اطالعات  سیستم های 
از جمله محورهایی  را  الکترونیکی  بانکد اری  و  اطالعاتی 
و  بحث  مورد   کنفرانس  این  د ر  است  قرار  که  برشمرد  
تباد ل نظر کارشناسان و صاحبنظران قرار گیرد . عالقه مند ان 
این  اینترنتی  پایگاه  به  می توانند   بیشتر  اطالعات  به کسب 

کنفرانس به آد رس WWW.ICTM.IR مراجعه کنند .

جهت  اطالعات  فناوری  د ستاورد   الکترونیک  شهر 
صرفه جویی د ر زمان و هزینه به شمار می رود . کنفرانس 
شهر الکترونیک با د رک نقش کاربرد ی سیستم اطالعاات 
ها،  سازمان  د ستاورد   معرفی  به  د ارد   قصد   ارتباطات  و 
نهاد ها و شرکت هاي خصوصی د ر حوزه هاي مختلف شهر 
الکترونیکی،  بانکد اری  الکترونیکی،  )د ولت  الکترونیک 
آفرینی  کار  الکترونیکی،  شهرد اری  الکترونیکی،  آموزش 
راستا  این  د ر  بپرد ازد .  بین المللی  و  ملی  سطح  د ر  و...( 
شهرد اری  همکاری  با  تهران  د انشگاه  د انشگاهی  جهاد  
شهر  بین المللی  کنفرانس  اولین  برگزاری  به  اقد ام  تهران 
الکترونیک د ربهمن ماه سال جاری کرد ه است. با محمد  
ترتیب  گفتگویی  کنفرانس  این  اجرایی  د بیر  ولد خانی، 
د اد ه ایم تا از محورهای مورد  بحث، اهد اف و برنامه هاي 

اجرایی این کنفرانس اطالع بیشتری کسب کنیم. 
طرح برگزاری این کنفرانس از کجا شکل گرفت؟

بر اساس مطالعات انجام شد ه، لزوم برگزاری کنفرانس 
د ر فضای فرهنگی و توسعه مسائل زیرساختی مربوط به 
و  مطالب  رشته  هر  برای  شد .  احساس  الکترونیک  شهر 
موضوعاتی مطرح و د ر ابعاد  و حوزه هاي مختلف عنوان 
آن  بود ن  ای  رشته  بین  به  توجه  با   IT د ر  اما  می شود  
محور کنفرانس بسیاری از مباحث از قبیل علوم اجتماعی 
حقوق، مد یریت، کامپیوتر و معماری شهر را د ر بر می گیرد  
و صرفا مباحث کامپیوتری مد  نظر نیست. برای مثال یکی 
بانکد اری  توجه شد ه  آن  به  کمتر  که  فرهنگی  مسائل  از 
الکترونیکی است که ما این مقوله را از نظر فنی اطالعاتی 
مد یریتی و حقوقی بررسی کرد ه و به عنوان زیر ساخت 

اقتصاد ی به آن پرد اخته ایم.
برای رسید ن به اهد اف کنفرانس چه اقد اماتی انجام 

د اد ه اید ؟
افراد  صاحب نظر د ر  اساتید  و  اولین قد م، شناسایی 
اولیه  تیم  بود .  آنان  از  همکاری  به  د عوت  و  کشور  کل 
حد ود  10 نفربود  این گروه، خود  د ر صد د  معرفی اعضای 
د یگر بود ه و به این ترتیب کمیته ها تشکیل شد . پس از 
از  که  هایی  تعریف  اساس  بر  را  مختلف  کمیته هاي  آن 

کنفرانس د اشتیم تشکیل د اد یم. 
همکاری  شما  با  کسانی  چه  اجرایی  امور  د ر 

د اشتند ؟
این  توانایی  از فضا و گسترد گی جهاد  د انشگاهی و 
واحد  به عنوان یک پل ارتبا طی و هماهنگ کنند ه استفاد ه 
شد . از همه اد ارات و سازمان هایی که به نوعی وابسته به 

د انشگاه بود ه حتی با استاند اری ها ومسئولین شهرستان ها 
روبرو  خوبی  استقبال  با  خوشبختانه  و  گرفتیم  تماس 

شد یم.
اقشاری  چه  شامل  کنفرانس  این  مخاطبان 

می شوند ؟
ایجاد   کنفرانس  این  د ر  حضور  برای  محد ود یتی  ما 
از  الست.  با  نظرعلمی  از  کنفرانس  سطح  ایم.  نکرد ه 
اساتید  و محققان، پژوهشگران و کسانی که بتوانند  با ارائه 
د ستاورد  ها و مقاالت خود  ما را د ر رسید ن به این منظور 
که همان گسترش تحقیق و پژوهش د ر حوزه شهری و د ر 
واقع عمل را به تئوری و تئوری را به عمل نزد یک کرد ن 

است یاری کنند  د عوت کرد ه ایم. 
نحوه اجرای این کنفرانس به چه شکل است؟

د لیل  به  و  مند ان  عالقه  خوب  استقبال  علت  به 
محد ود یت مکانی، ثبت نام به شکل اینترنتی انجام می شود  
تخفیف  از  کنند   نام  ثبت  صورت  این  به  که  کسانی  و 
د ر  اینترنتی  باالی  سرعت  با  می توانند   و  شد ه  برخورد ار 
جریان برگزاری و پخش مستقیم کنفرانس استفاد ه کنند . 
طریق  از  شد ه  مطرح  د ستاورد های  و  مقاالت  ضمن  د ر 
اینترنتی پذیرش شد ه و بر اساس د سته بند ی د ر حوزه هاي 
مختلف به کمیته هاي علمی مرتبط ارجاع د اد ه شد ه و با 
کسب امتیاز الزم معرفی می شود . زمان پذیرش مقاالت و 
د ستاورد های علمی هم تا پایان آذر ماه تمد ید  شد ه است.
برنامه هاي شما پس از برگزاری کنفرانس چیست؟

قصد  د اریم یک گروه پژوهشی شهر الکترونیک تشکیل 
بد هیم و د ر راستای برگزاری این کنفرانس، کنفرانس هاي 

بعد ی را نیز شکل د هیم. د راین صورت حرکت د ر راستای 
موضوع این کنفرانس متوقف نمی شود .

د ر خصوص نمایشگاه جنبی کنفرانس توضیحاتی 
بفرمایید .

با وجود  شرکت هاي فعال د ر زمینه مرتبط با کنفرانس، 
د ستاورد های  تباد ل  برای  مناسبی  فضای  جنبی  نمایشگاه 
با این کار د ر واقع به یکی از اهد افمان که  علمی است. 
زیر ساخت سازی است نزد یک می شویم و خالقیت ها را 
می رسانیم.  ظهور  منحصه  به  وخارجی  د اخلی  حوزه  د ر 
ویژه  تخفیف  از  نمایشگاه  از  کنند گان  بازد ید   همچنین 

برخورد ار خواهند  شد . 
مقاالت  ارسال  زمینه  د ر  حال  به  تا  آماری 

د اشته اید ؟
با توجه به استقبال خوب عالقه مند ان و با توجه به 
با  ارتباط  د ر  زمان 110مقاله  این  تا  بود ن سایت  پربینند ه 

استراتژی و حوزه خد مات و اطالعات رسید ه است.
با مجموعه شما د ر  عالقه مند ان چگونه می توانند  

ارتباط باشند ؟
شماره تلفکس د بیرخانه کنفرانس، مرکز همایش هاي 
 880����� تهران  د انشگاه  د انشگاهی  جهاد   علمی 
نیز کنفرانس  سایت  وب  آد رس  همچنین  است. 

 www.ecityconf.ir می باشد .
د ر پایان اگر صحبتی د ارید  بفرمایید .

الکترونیک  شهر  بین المللی  کنفرانس  اولین  امید وارم 
که همزمان با افتتاح برج میالد  به عنوان سمبل ارتباطات 
الکترونیکی کشور برگزار می شود ، گام موثری د ر پیشبرد  

د ستاورد های فناوری اطالعات د ر کشورمان باشد .

برگزاری چهارمین کنفرانس بین المللی مد یریت فناوری اطالعات و ارتباطات د ر تهران

برگزاری اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک همزمان با افتتاح برج میالد 
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باشد ،  مهم  واقعًا  و  اند یشید ني  که  هست  چیزي  اگر 
»آیند ه« است. گذشته رفته است، هرچند  که نباید  به ساد گي 
فراموش شود ؛ و حال نیز لحظه اي گذرا است که ترد ستانه 

از چنگ ما مي گریزد . 
گسترش آیند ه پژوهي که آن را »علم و هنر کشف آیند ه 
د و  از  د انسته اند ،  فرد ا«  مطلوب  د نیاي  به  و شکل بخشید ن 
منظور د ر کشور ما ضرورت د ارد : نخست از منظر علمي، 
و  بزرگ  آیند ه ي  بتوانیم  آن  از  معرفت حاصل  برپایه ي  تا 
الهام بخش نظام مقد س اسالمي را معماري و مهند سي کنیم؛ 
و د وم، از منظر د یني، تا برپایه ي آن بتوانیم آیند ه ي جهان را 
از منظر باورها و ارزش هاي اسالم ناب محمد ي )ص( به 
تصویر کشید ه، و قاد ر به مهند سي آن د ر عالي ترین ترازها 
هنوز  ما  کشور  د ر  آیند ه پژوهي  اد بیات  علي ایحال،  باشیم. 
فربه نشد ه و د وران نوپایي خود  را سپري مي کند . نوشتاري 
عقیل  مهند س  د ید گاه هاي  مشروح  د ارید ،  رو  پیش  که 
ملکي فر، رییس اند یشکد ه آصف، پیرامون محورهاي اصلي 
»آیند ه پژوهي؛ ضرورتي براي ورود  مقتد رانه به فرد ا« است. 

مي توان  آیا  جنابعالي،  اعتقاد   به  مهند س!  آقای 
آیند ه پژوهي را یک علم د انست؟

ما  کشور  د ر  بحث  این  طرح  از  سال   1� به  نزد یک 
به  من  اگر  که  گفته  باستان،  کنفوسیوس، حکیم  مي گذرد . 
حکومت مي رسید م ابتد ا د ستور مي د اد م یک د ایره المعارف 
بنویسند  که معناي واقعي واژه ها را به آن ها برگرد اند . چون 
تا وقتي مرد م د رباره معناي واژه ها اختالف نظر د اشته باشند  
بعید  است که بتوانند  با هم به تفاهم برسند . بانیان این رشته 
د ر کشور، مد ت ها د نبال این بود ند  که یک نام مناسب براي 
رشته اي که شما آن را آیند ه شناسي و آیند ه کاوي مي نامید ، 
رسید ند ؛  »آیند ه پژوهي«  واژه  به  سرانجام  و  کنند ،  انتخاب 
عنوان  بر  خاصي  اصرار  ما  د وستان  از  یکي  که  هرچند  
»آیند ه اند یشي« د ارد . به هر حال، من عنوان »آیند ه شناسي« 
و  است  غیبي  امور  از  آیند ه  چون  مي کنم؛  نفي  مطلقًا  را 
اولیاي  و  انبیا  و  متعال  شئون خد اوند   از  را  آن  »شناخت« 
»اگر  برجسته،  آیند ه پژوهان  از  یکي  قول  به  است.  عظام 
به عنوان  او  از  آیند ه را مي شناسم،  کسي به شما گفت من 

یک شیاد  فرار کنید !«.
و اما چیستي آیند ه پژوهي، که آن را با یک مثال روشن 
سرزمین  مي گیرد   تصمیم  ما  جمع  کنید   فرض  مي کنم. 
ناشناخته اي را کشف کند . همه سوار کشتي شد ه ایم و به 
پیش مي رویم. خوب، هد ف  ناشناخته  آن سرزمین  سمت 
جمعي ما این است که د ر این سفر اکتشافي، سالم به مقصد  
برسیم و حتي االمکان د ر بهترین نقطه این سرزمین ناشناخته 
مي رسد   نتیجه  این  به  مشورت  با  گروه  رهبر  آییم.  فرود  
به عنوان  را  آبد ید ه  و  د ریانورد ان سلحشور  از  تن  که چند  
»پیش قراول« به سمت منطقه بفرستد  تا اطالعاتي را براي 

ما بیاورند .
این  که  مي د هند   اطالع  ما  به  بازگشت  از  پس  آن ها   
سرزمین ناشناخته، مشتمل بر یک مجموعه از جزایر مختلف 
است که بعضي از آن ها خطرناک، بعضي غیر مسکوني، و 
د ارد   وجود   جزیره  سه  د و  اما  هستند ؛  لم یزرع  هم  بعضي 
که از همه جذاب تر است. هم چنین به ما مي گویند  که اگر 
بجوییم،  »تقرب«  این جزایر  به  یا شمال  از سمت جنوب 
خطرات کم تري ما را تهد ید  مي کند . فکرش را بکنید ؛ بینش 
و تصویري که از طریق این گروه پیش قراول براي ما ایجاد  
کم خطرتر  و  پربارتر  را  ما  اکتشافي  سفر  چه قد ر  مي شود ، 
مي سازد . نتیجه اخالقي د استان این است که »آیند ه« براي 

همان  مانند   بشر  افراد   تک تک  حتا  و  سازمان ها  ملت ها، 
سرزمین ناشناخته است، و آیند ه پژوهان نقش همان گروه 
پیش قراول را ایفا مي کنند  که اطالعات ذي قیمتي را از این 

سرزمین ناشناخته د ر اختیار ما قرار مي د هند . 
سرزمین آیند ه، مانند  همان سرزمین ناشناخته اي که ما 
قصد  اکتشاف آن را د اشتیم، مشتمل بر یک مجموعه از نقاط 
یا جزیره هاست که بعضي از آن ها پر از فرصت، و بعضي 
پر از مخاطره و تهد ید  است. آیند ه پژوهان این نقاط را د ر 
مطلوب ترین  بتوانیم  تا  مي کشند   تصویر  به  ما  برابر چشم 
به سمت  مناسب ترین جهت  از  و  کرد ه،  انتخاب  را  نقاط 
آن ها »تقریب جوییم«. البته همواره این احتمال وجود  د ارد  
که اطالعات و تصویرهایي که پیش قراول ها به ما مي د هند ، 
اما این احتمال، موجب نمي شود   نیاید .  د رست از آب د ر 
که شما د ید ه بانان پیش قراول هاي توانمند  را پیشاپیش براي 

کسب اطالعات از سرزمین ناشناخته اعزام نکنید .
آیند ه پژوهان  با  هم عقید ه  من  مقد مه،  و  مثال  این  با 
بزرگ د نیا، آیند ه پژوهي را به منزله »علم و هنر کشف آیند ه 
مي کنم.  تعریف  فرد ا«  مطلوب  د نیاي  به  شکل بخشید ن  و 
علمي  رشته  یک  آیند ه پژوهي  که  مي د ارم  اعالم  آشکار  و 
آکاد میک است، اما کاربرد  هوشمند انه آن د ر زند گي واقعي 

مي تواند  یک »هنر«باشد .
اما خاستگاه و منشاء آیند ه پژوهي کجاست؟

گرایش به کشف اسرار آیند ه از خطرات بشر مي جوشد . 
بشر از د یرباز یک تصور خطي از زمان د اشته و بر حسب 
آیند ه  و  حال،  گذشته،  بخش  سه  به  را  زمان  تصور،  این 
تقسیم کرد ه است. ما د رست یا غلط همواره فرض مي کنیم 
که زمان حال را به اند ازه کافي مي شناسیم و کنجکاوي مان 
بیش تر معطوف به این است که گذشته و آیند ه را به اصطالح 
آمد ه ام  کجا  از  مي پرسد   شاعر  وقتي  »بشناسیم«.  خود مان 

آمد نم بهر چه بود ؟ به کجا مي روم آخر ننمایي وطنم؟
د قیقًا همین نیاز فطري را فریاد  مي زند ، که وجه مشترک 
از کارکرد هاي مهم  ابناي بشر است. یکي  تمامي  میان  د ر 
فلسفه، پاسخ گویي »معقول« به پرسش هاي فطري و بنیاد ي 
الهي  اد یان  است.  بود ه  آیند ه  و  گذشته  د ر خصوص  بشر 
حساس  فوق العاد ه  بنیاد ي،  پرسش هاي  این  به  نسبت  نیز 
بود ه و حامل پاسخ هاي »قد سي« به این پرسش ها بود ه اند . 
برخي از اصول پنج گانه د ین ما اسالم پاسخ روشن به همین 

پرسش هاست.
اما تا جایي که به علم مربوط مي شود ، شناخت گذشته 
است.  تاریخ  علم  و  مورخان  خطیر  وظایف  و  شئون  از 

د اشته  وجود   د یرباز  از  مشغله  یک  به عنوان  تاریخ نگاري 
است، اما همواره علمي نبود ه است. شناخت آیند ه نیز د ر 
د هه هاي پایاني قرن بیستم بر عهد ه علم »آیند ه پژوهي« نهاد ه 
شد . به همین د لیل گفته مي شود  که آیند ه پژوهي اد امه علم 

تاریخ است، اما تاریخي که هنوز نگاشته نشد ه است.
از د یرباز د ر جوامع  تاریخ،  آیند ه پژوهي هم مثل علم 
امروزین آن.  نه به شکل علمي و  اما  بشري مرسوم بود ه، 
بعضي ها تالش مي کنند  که کاهنان، منجمان و حتی رماالن 
اما  کنند ،  معرفي  امروزي  آیند ه پژوهان  اسالف  به عنوان  را 
از  بسیاري  مانند   آیند ه پژوهي  د انش  این است که  حقیقت 
سرچشمه  وحي  بیوت  از  انسان،  به  معطوف  د انش هاي 
گرفته و ریشه هایش را باید  د ر آن بیوت معظم جست وجو 

نمود ، که فعاًل مجال بحث د ر این زمینه را ند اریم.
اصوالً آیا آیند ه قابل کاوید ن و شناختن است؟

کاوش  قابل  قطعًا  آیند ه  کرد م  عرض  که  همان طور 
و  نظام مند ،  و  علمي  به گونه اي  هم  آن  است،  پژوهش  و 
د ستاورد هاي ارزند ه اي هم از این رهگذر حاصل مي شود . 
اما آیند ه به معناي واقعي قابل شناختن نیست. باز هم اجازه 
پایه  بر  مي تواند   هواشناسي  سازمان  بزنم.  مثال  مي خواهم 
علم هواشناسي، که اتفاقًا قرابت زیاد ي به آیند ه پژوهي د ارد ، 
مي تواند  با احتمال خوبي وضعیت آب وهوا را د ر طول یک 
هفته آیند ه »پیش بیني  کند . اما قد رت »پیش گویي« وضعیت 
آب وهوا را ند ارد . پیش بیني همیشه با احتمال هم راه است و 
ممکن است به هر د لیل غلط از آب د ر آید ، اما »پیش گویي 
آیند ه« قطعي است و صد د رصد  د رست از آب د ر مي آید . 
بنابراین اگر منظور شما از شناخت آیند ه، همان »پیش بیني 
اما  است،  مثبت  شما  سوال  پاسخ  باشد ،  آیند ه«  احتماالت 
پاسخ شما  قطعًا  باشد ،  آیند ه«  »پیش گویي  منظور شما  اگر 

منفي است.
آقاي مهند س، آیند ه را چه گونه مي توان شناخت؟

به فرض این که منظور از شناخت آیند ه، همان پیش بیني 
شناخت  قابل  رویکرد   سه  با  آیند ه  باشد ،  آیند ه  احتماالت 
است: رویکرد  اکتشافي، رویکرد  هنجاري، که آن را تجویزي 
یا ارزشي یا آرمان شهري نیز مي نامند ؛ و باالخره، رویکرد  
تصویرپرد ازي. هر کد ام از این رویکرد ها د ر جاي خاصي 

به کار مي آیند  و تکنیک هاي خاص خود  را د ارند .
از  اکتشافي  رویکرد   که  مي کنم  عرض  کوتاه  خیلي 
زمان حال آغاز مي کند  و به آیند ه گسترش مي یابد . هد ف 
و مضمون آن، کشف نقاط مختلف )احتماالت مختلف( د ر 
سرزمین ناشناخته آیند ه است. د ر این رویکرد ، هرچه بتوانیم 

ضرورتي براي ورود  مقتد رانه به د نياي فرد ا
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نقاط بیش تري را د ر سرزمین آیند ه کشف کنیم، تصویر ما از 
آیند ه هاي ممکن کامل تر خواهد  بود . رویکرد  هنجاري، اما، 
از آیند ه آغاز مي کند  و به سمت زمان حال گسترش مي یابد . 
د ر این رویکرد ، شما مستقل از وضع موجود  )زمان حال( 
به آیند ه مي روید ، د ر آن جا مي ایستید ، و بر پایه ارزش ها و 
هنجارهاي خود ، تصویري بایسته ترسیم مي کنید  و سپس 
به امروز باز مي گرد ید  تا ببینید  که براي تحقق آیند ه بایسته 

خود  »باید « چه اقد اماتي را انجام د هید . 
آقاي مهند س، آیا رابطه  ي خاصي میان آیند ه پژوهي و 

علم مد یریت وجود  د ارد ؟ 
یکي از تعاریف مد یریت این است: علم و هنر هد ایت 
بنابراین،  مطلوب.  اهد اف  به سمت  کسب وکار  یا  سازمان 
مد یریت کارآمد  یعني آن نوع مد یریت که سازمان را اوالً، 
سازمان  ثانیًا:  و  مي کند ،  تنظیم  مطلوبش  اهد اف  مسیر  د ر 
اولین وظیفه  این رو،  از  اهد اف مطلوبش مي رساند .  به  را 
مد یریت »برنامه ریزي« است. چنان که مي د انیم، برنامه ریزي 
د ر طول یک قرن گذشته، رویکرد ها و مکاتب گوناگوني را 

تجربه کرد ه است. 
آخرین حرف د ر برنامه ریزي عبارتست از »برنامه ریزي 
که  است  این  حرف  خالصه  چشم اند از«.  پایه  بر  پابرجا 
بزرگ،  چشم اند از  یک  بر  مبتني  باید   اوالً،  برنامه ریزي 
شفاف، مد ون، و الهام بخش باشد ؛ و ثانیًا، باید  تا حد  ممکن 
تا 100  از �0 سال  )بیش  افق هاي زماني د ور  به  معطوف 
کشور،  بیست ساله  چشم اند از  تد وین  از  پس  باشد .  سال( 
منطق برنامه ریزي بر پایه چشم اند از تا حد ي و فقط تا حد ي 
د ر کشور ما براي مد یران شناخته شد ه است. اما کم تر مد یري 

را مي یابیم که با منطق »برنامه ریزي پابرجا« آشنا باشد . 
د ر  شما  که  معناست  بد ین  پابرجا  برنامه ریزي 
بلند مد تي  بسیار  راهبرد هاي  و  سیاست ها  جست وجوي 
باشید  که به رغم سونامي هاي تغییر، اساس و ارکان آن ها هر 
تنها این نوع برنامه ریزي است که تحقق  روز تغییر نکند . 

چشم اند ازهاي بزرگ و بلند مد ت را تضمین مي کند .
امروزه کم تر شخص یا موسسه اي را مي یابیم که سرگرم 
آیند ه پژوهي محض باشد ؛ اغلب آن ها بهترین مشاوران د ر 
زمینه طراحي چشم اند از و برنامه هاي استراتژیک و پابرجا 

هستند .
آیند ه پژوهي تکنیک ها و روش هاي  آیا  آقاي مهند س، 

مشخصي د ارد ؟
از آن جهت که یک علم کاماًل کاربرد ي  آیند ه پژوهي 
تکنیک  د ه ها  که  د ارد   »جعبه ابزار«  یک  خود   براي  است، 
مختلف را د ر بر مي گیرد . د ید ه باني، روند یابي، سناریوسازي، 
تحلیل تاریخي و تکنیک د لفي را مي توان بعضي از تکینک ها 
و فنون معروف آیند ه پژوهي د انست. اما من با اغتنام فرصت 
مي خواهم به د و سنت رایج د ر آیند ه پژوهي اشاره کنم که 
به نظرم از روش ها مهم تر هستند . اول، سنت »پیش بیني« یا 
آیند ه پژوهي  اولیه  Forecasting است که د ر نسل هاي 

مرسوم بود ه، و حاال د ر حاشیه قرار گرفته است. 
پیش بیني اساسًا یک فعالیت تخصصي و نخبه گراست 
که د ر اتاق هاي د ربسته انجام مي شود  و هر کسي نمي تواند  
د ر آن مشارکت کند . سنت د وم که به خصوص د ر د هه اخیر 
 Foresight یا  »آیند ه نگاري«  سنت  است،  گرفته  شکل 
گروه  بلکه  آیند ه پژوهي،  متخصصان  تنها  نه  که  است 
کثیري از صاحب نظران و حتا مرد م عاد ي مي توانند  د ر آن 
مشارکت د اشته باشند . ساد ه تر بگویم، اگر قباًل مثاًل د ر سال 
13�0 مي خواستیم یک چشم اند از براي سازمان گسترش و 
نوسازي صنایع هوایي بسازیم، سراغ تعد اد ي آیند ه پژوه و 
متخصص چشم اند ازسازي مي رفتیم و طبق سنت پیش بیني، 
بخواهیم  اگر  امروز  اما  مي سپرد یم.  آن ها  به  را  پروژه  این 
همین کار را انجام د هیم، فضایي سرشار از مشارکت فراهم 
مي کنیم که عالوه بر آیند ه پژوهان، قاطبه مد یران و کارکنان 
سازمان  چشم اند از  تد وین  فرایند   د ر  بتوانند   نیز  سازمان 

حضور یابند . این بر مبناي سنت آیند ه نگاري است.

جنابعالي چه کاربرد هاي براي سناریوسازي د ر مد یریت 
سراغ د ارید ؟

مي تواند   که  قصه اي  یعني  ساد ه  زبان  به  سناریوسازي 
د ست مایه ساخت یک فیلم قرار گیرد ، و اساسًا از صنعت 
سینما به د نیاي آیند ه پژوهي وارد  شد ه است. براي آشنایي 
بار د یگر به  این روش، اجازه د هید  یک  با  بهتر  بیش تر و 
پیش قراول هاي  گرد یم.  باز  ناشناخته  قصه کشف سرزمین 
جزیره هاي  یا  نقاط  جمع،  سوي  به  بازگشت  از  پس  ما، 
مختلفي را که موفق به کشف و شناخت آن ها د ر سرزمین 
تعریف  ما  براي  بسیار  تاب  و  آب  با  شد ه اند ،  ناشناخته 
مي کنند : یکي از جزیره ها پر از جنگل و آبشار و حیوانات 
سنگ هاي  و  معد ن  و  کوه  از  پر  د یگر  یکي  است،  مرموز 
و  است  خیلي خشک  د یگر  یکي  مي رسد ،  نظر  به  قیمتي 
الخ ... وقتي آن ها راجع به یک جزیره توضیح مي د هند ، د ر 
ذهن ما که شنوند ه هستیم، یک قصه د رباره آن جزیره شکل 
مي گیرد . این قصه را یک سناریو مي نامیم. مشابه همین کار 
انجام مي د هند . به عنوان مثال،  آیند ه پژوهان سناریوپرد از  را 
د ر یکي از عظیم ترین پروژه هاي آمریکا که هزار آیند ه پژوه 
و صاحب نظر مسایل استراتژیک د ر آن حضور د اشته و به 
آیند ه پژوهان  بود ،  موسوم   »�0�� هوایي  »نیروي  پروژه ي 
البته  آیند ه  جهان  توصیف  براي  سناریو  چهار  توانستند  
د ر  سناریو  چهار  این  بسازند .  آمریکا  ارزش هاي  منظر  از 
حقیقت بیانگر چهار نقطه یا امکان بارز و برجسته د ر جهان 
آیند ه بود ند  که یکي را »د نیاي د رد سرهاي گالیور«، د یگري 
را »د نیاي زایباتسو«، سومي را »د نیاي کینگ خان« و چهارمي 
کد ام  هر  براي  و  نامید ند   رایانه اي«  هرج ومرج  »د نیاي  را 
قصه اي پرد اختند . شما مي توانید  همین کار را د ر خصوص 
یا چند   براي آن د و  انجام د هید ، و  آیند ه  تعطیالت نوروز 
سناریو بسازید . و یا مثاًل کشور ما مي تواند  د ر مورد  قیمت 
جهاني نفت د ر 10 سال آیند ه، د ست به سناریوپرد ازي بزند . 
اقتصاد ي  برنامه ریزي  شروع  نقطه  مي توانند   سناریوها  این 

براي کشور باشند .
شما آیند ه ي کشور د ر زمینه هاي منابع انساني، فناوري، 

محیط زیست، و ... را چگونه مي بینید ؟
از  تصویرهایي  کوتاه  مجال  این  د ر  بخواهیم  این که 
آیند ه ي جهان یا کشورمان د ر زمینه هاي مختلف ارایه د هیم، 
تا حد ي غیر ممکن است، چون مجال وسیعي مي خواهد . 
همین قد ر اشاره مي کنم که کشور عزیزمان، ایران اسالمي، 
همپاي سایر جوامع پیشرو د ر حال گذار از »عصر صنعت« 
به عصر »اطالعات و د انایي« است که تا �0 سال د یگر و 
شاید  زود تر سیطره ي خود  را بر جهان تثبیت خواهد  کرد . 
د رک ویژگي ها و پیامد هاي این »گذار بزرگ« فوق العاد ه د ر 
همه شئون زند گي فرد ي، سازماني و اجتماعي ما تأثیرگذار 
است. وقتي مي گوییم جهان د ر حال گذار از عصر صنعت 
به عصر اطالعات و د انایي است به این معناست که ما د ر 
حال گذار از جامعه تولید بنیان به جامعه د انش بنیان هستیم. 
جامعه د انش بنیان یعني جامعه اي که بقاي آن به تولید  د انش 
از طریق تحقیق و پژوهش و شکوفایي آن به خلق نوآوري 
بستگي د ارد . بنابراین، نیروي انساني کارآمد  د ر جامعه آیند ه 
آن است که از عهد ه تولید  د انش و تبد یل آن به نوآوري 

بر آید . 
آقاي مهند س، لطفًا چند  تجربه  ي د اخلي و خارجي از 

پروژه هاي آیند ه پژوهانه را بیان کنید .
زمینه  د ر  خارجي  سازمان هاي  تجربیات  بازگویي 
بند ه  که  بود   خواهد   کاغذ  من  هفتاد   مثنوي  آیند ه پژوهي 
صرفًا به یکي از آن ها د ر ایاالت متحد ه اشاره د اشتم. اغراق 

نیست اگر بگویم آیند ه پژوهي د ر سازمان هاي پیشرفته د نیا 
با زند گي روزمره عجین شد ه است. اما مایلم به طور خاص 
اشاره اي به تجربیات صنایع ژاپني د ر این زمینه د اشته باشیم. 
پرفسور فومیو کود اما، از چهره هاي علمي برجسته ژاپن، د ر 
یکي از کتاب هاي وزین خود ، ضمن توصیف ویژگي هاي 
از  صنایع پیشرفته ژاپن، خاطرنشان مي کند  که این صنایع 
فاز »پاسخ گویي به نیازهاي آشکار و حتا پنهان بازار« عبور 
آن ها  شد ه اند .  وارد   جد ید «  نیازهاي  »خلق  فاز  به  و  کرد ه 
چه طور مي توانند  نیازهاي جد ید ي بیافرینند  و آن ها را د ر 
واقع به بازارهاي جهاني »تحمیل« نمایند ؟ خیلي ساد ه، با 

استفاد ه از پتانسیل هاي آیند ه پژوهي.
و  مد یران  یک بار،  سال  د و  هر  معموالً  صنایع  این   
کارکنان برجسته خود  را به ارد وهاي چند روزه آیند ه پژوهي 
مي برند ؛ البته با حضور آیند ه پژوهان برجسته که د ر د و الي 
آیند ه  د ر  پیشرفت ها  این  مي شود .  ترسیم  آیند ه  د هه  سه 
از  سرشار  و  بازار  به  فناوري«  »فشار  متضمن  مي توانند  
باشند .  جد ید   نوآوري هاي  خلق  براي  جد ید   فرصت هاي 
آن ها این نوآوري هاي احتمالي را د ر قالب اید ه و مفهوم، 
خود   شرایط  تناسب  به  را  آن ها  سپس  مي کنند .  شناسایي 

گزینش مي کنند . 
نوآوري هایي که به این ترتیب گزینش مي شوند ، بیانگر 
»سبد  محصوالت« جد ید ي هستند  که باید  تا بیست الي سي 
سال آیند ه د ر د ستور کار هر صنعت قرار گیرند . البته د استان 
به طور خالصه  ولي  این حرف هاست؛  از  پیچید ه تر  خیلي 
با وجود   است.  چه گونه  کنم که حد ود اً  مي خواهم عرض 
کود اما  ژاپني،  صنایع  د ر  نهاد ینه شد ه  فرایند هاي  این گونه 
آن ها را »صنایع متفکر« مي نامد . صنعت متفکر یعني صنعتي 
نقطه  مي شود .  مد یریت  و  اد اره  آیند ه اند یشي  پایه  بر  که 
مقابل آن »صنعت تولید ي« است، یعني صنعتي که حسب 
سنت، همه توجه آن به تولید  روزمره با هد ف سود آوري 
کوتاه مد ت معطوف است، و اند یشه واند یشه ورزي نظام یافته 

و معطوف به آیند ه د ر آن جایي ند ارد .
باید   د اخلي،  سازمان هاي  تجربیات  خصوص  د ر  اما 
عرض کنم که د ر طول �1 سالي که از پید ایش آیند ه پژوهي 
تجربیات  به ویژه  د فاعي  بخش  مي گذرد ،  ما  کشور  د ر 
تد وین  تجربه  است.  کرد ه  کسب  زمینه  این  د ر  ارزند ه اي 
تاریخ  د ر  عطفي  نقطه  نیز  کشور  بیست ساله  چشم اند از 
سطح  د ر  تجربه  این  مي آید .  شمار  به  کشور  آیند ه پژوهي 
مشهد   تهران،  جمله  از  کشور  بزرگ  شهرهاي  از  برخي 
پروژه چشم اند از  نیز شکل گرفته است.  مقد س، و کرمان 
شوراي  کار  د ستور  د ر   1383 سال  از  تهران  بیست ساله 
اسالمي شهر تهران قرار گرفت و طي د و سال ونیم گذشته 
بر پایه سنت آیند ه نگاري به پیش رفت. و همین اواخر به 
تصویب شوراي شهر تهران رسید . این تجربه که به صورت 
کاماًل حرفه اي انجام شد ، یکي از جد ي ترین تجربیات قابل 
به زود ي  آن  فرایند   ان شاءاهلل  که  است  کشور  د ر  مطالعه 

جهت اطالع عالقه مند ان چاپ خواهد  شد .
د ر پایان بحث اگر فرصت باشد  مایلم بر د و نکته تأکید  
کنم. اول توسعه کانون هاي تفکر یا اند یشکد ه ها د ر کشور 
است که نهاد هاي ویژه آیند ه پژوهي به شمار مي روند  د وم 
هرچه  فناوري  و  تحقیقات  علوم،  محترم  وزارت  این که 
زود تر نسبت به راه اند ازي رشته آیند ه پژوهي د ر مقطع د کترا 

اقد ام نماید . 
من به عنوان یک طلبه و د انش جو د ر مطالعات �1ساله 
نانوشته،  قانون  یک  طبق  که  رسید ه ام  نتیجه  این  به  خود  
د انش گاه هاي  د ر  رشته  د و  به  مسلمان  د انش پژوهان  ورود  
ترازباالي غرب ممنوع است، یکي رشته آیند ه پژوهي است 
آیند ه سایر ملت ها را  تا  اجازه مي د هد   به د نیاي غرب  که 
به د لخواه خود  مصاد ره کند  و د یگري علم و د انش تولید  
ثروت است که بخشي از آن د ر رشته مد یریت کسب وکار 
که  ند اد ه اند   اجازه  امروز  تا  غربي ها  مي شود .  تد ریس 
ملت هاي محروم د نیا و خاصه مسلمانان با فوت وفن تولید  

ثروت د ر مقیاس هاي بزرگ آشنا شوند .
با تشکر از شما که وقتتان را د راختیار ما قرار د اد ید .

************
********

**************
**************

***************
****************

************************
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و   13 روزهاي  د انش  مد یریت  ملي  کنفرانس  اولین 
�1 بهمن ماه �8 توسط موسسه اطالع رساني نفت، گاز 
مد یریت  آموزش  و  تحقیقات  موسسه  و  پتروشیمي  و 
وزارت نیرو به ریاست د کتر سید  مهد ي الواني د ر سالن 

همایش هاي بین المللي رازي برگزار مي شود .
مد یریت د انش، مد یریت د انش، نقش و جایگاه مد یریت 
د انش د ر بخش ها و صنایع مختلف کشور، نقش و جایگاه 

ملي  عرصه  د ر  د انش  مد یریت 
د انش  مد یریت  بین المللي،  و 
د ر  تکنولوژیک  نوآوري هاي  و 
سازمان، شناخت، مستند سازي، 
تجارب  ارزشیابي  و  بازخواني 
و  راهکارها  موانع،  سازمان، 

تجربیات مد یریت د انش د ر سازمانهاي ایراني و تجارب 
کنفرانس  این  از محورهای  د انش  بین المللي د ر مد یریت 

د و روزه است.
استقرار  پنل هاي مورد  کاوي تجارب  ارائه  همچنین 
از  ایراني  سازمانهاي  د ر  د انش  مد یریت  سیستم هاي 
پنل ها  این  جمله  از  است.  کنفرانس  این  برنامه هاي 
سازمانهاي  پنل  پتروشیمي،  و  گاز  نفت،  پنل  به  می توان 
شبکه اي،  و  عمومي  خد مات 
پنل نیرو، پنل قوه قضائیه، پنل 
پنل  انتظامي،  و  د فاعي  صنایع 
شرکت هاي  پنل  کشاورزي، 
هولد ینگ،  و  سرمایه گذاري 
پنل  نقل،  و  حمل  صنایع  پنل 

و   ICT پنل  بیمه،  و  بانک  پنل  پیمانکاري،  هاي  شرکت 
صنایع  پنل  و  صنایع  پنل  پرورش،  و  آموزش  پنل   ،IT

خود رو اشاره کرد .
د کتر  معلم،  تربیت  د انشگاه  از  قهرمانی  محمد   د کتر 
مد یریت  د انشکد ه  علمي  هیئت  عضو  انصاری،  منوچهر 
هستند .  کنفرانس  علمی  کمیته  اعضای  از  تهران  د انشگاه 
است.  مقد م  جعفري  سعید   د کتر  کنفرانس،  علمي  د بیر 
صنعتی  شریف،  صنعتی  تهران،  د انشگاه هاي  همچنین 
فرد وسی  نصیر،  علم و صنعت، صنعتی خواجه  اصفهان، 
ایران،  مد یریت  انجمن  و  امیرکبیر  شیراز، صنعتی  مشهد ، 

حامیان این برنامه می باشند .
 www.kmiran.com کنفرانس  سایت  آد رس 

می باشد . 

اولین کنفرانس ملي مد یریت د انش برگزار می شود 

گروه  توسط  برند   بین المللي  کنفرانس  د ومین 
مشاوران  شرکت  و  بانتا(  )مؤسسه  رهیافت  پژوهشی 
پشتیباني  و  حمایت  با  )اینوویت(  د اتیک  نوآوران 
تجارت،  توسعه  سازمان  معاد ن،  و  صنایع  وزارت 
صنایع  بازرگانی  اتاق  و  صنعتي  مد یریت  سازمان 
و  الزهرا  د انشگاه  علمی  حمایت  و  ایران،  معاد ن  و 
آزاد  اسالمی - واحد  علوم و تحقیقات، هم  د انشگاه 
مهرام،  شرکتهای  مالی  وحمایت  مشارکت  با  چنین 
بوتان و ایران خود رو د ر تاریخ 19و�0 د ی ماه �138 
و د ر مرکز همایش هاي بین المللی صد ا و سیما برگزار 

خواهد  شد .
پژوهشي  و  علمي  رویکرد ي  با  کنفرانس  این 
رقابتي  بازارهاي  د ر  برند سازي  جایگاه  بررسي  به 
می پرد ازد  اهد افی مثل توسعه و ترویج د انش مد یریت 
مد یریت  استراتژی  تد وین  به  سازمانها  ترغیب  برند ، 
به عنوان عاملي استراتژیک د ر حیات سازمانها،  برند  
جلب  بازار،  توسعه  د ر  برند   نقش  و  جایگاه  معرفی 
پیشبرد   د ر  مقررات  و  قوانین  به  قانونگذاران  توجه 

برند هاي ایراني را پیگیری می کند .
چالش های  شامل  کنفرانس  این  ملی  محورهای 
برند های ایرانی برای حضور د ر عرصه جهانی، نقش 
برند سازی د ر قالب کنسرسیوم جهت توسعه صاد رات 

ایرانی  و نقش قوانین و مقررات د ر پیشبرد  برند های 
است.

کنفرانس،  این  تجاری  محورهای  همچنین 
توسعه  د ر  برند   برند سازی،نقش  استراتژی های 

ساختار  د ر  برند   مد یران  بازار،جایگاه 
سازمانی،تأثیر و سهم ارتباطات بازاریابی و 
تبلیغات د ر برند سازی، معرفی روش های 
مورد کاوی  برند ها،  رتبه بند ی  و  ارزیابی 
جایگاه  بررسی  و  بنگاه ها  د ر  برند سازی 

و نقش برند  د ر ایران است. 
میراحمد   د کتر  کنفرانس،  علمی  د بیر 
د انشگاه  علمی  هیأت  عضو  شاهی،  امیر 
ضمن  کنفرانس  این  د ر  می باشد .  الزهرا 
پیرامون  علمی  سخنرانی هاي  ارائه 
مقاالت  ارائه  و  کنفرانس  محورهای 
منتخب  موضوع هاي  ارائه  با  برگزید ه، 
جذاب  د ر  بین المللی  و  ایرانی  صنایع 
برای  کنفرانس  این  محتوای  نمود ن 

مخاطب تالش شد ه است.
د ر این کنفرانس هم چنین میزگرد ی با 
حضور پنج نفر از صنعت و د انشگاه برای 

جمع بند ی کنفرانس برگزار می شود . 

را  پیامی  بیانیه،  صد ور  با  کنفرانس  این  پایان  د ر 
خواهد   د نبال  به  ایران  د ر  برند   جایگاه  ارتقای  برای 

د اشت.
د ر  کنفرانس  این  نام  ثبت  و  مقاالت  فراخوان 
ایران،  همشهري،  روزنامه هاي 
عصر  ملي،  اعتماد   اقتصاد ،  د نیاي 
اقتصاد  و مجالت گزید ه مد یریت 
و مهند سي تبلیغات به چاپ رسید ه 

است.
یک  برای  بار  اولین  برای 
کنفرانس علمی بد ون حمایت مالی 
رسالت  شرکت  حمایت  با  د ولتی 
تبلیغات  اکران  به  اقد ام  تبلیغ 
بیلبورد های شهر  برروی  کنفرانس 
تقاطع  صد ر،  بزرگراه  د ر  تهران 
فاطمی و ولیعصر، تقاطع مالصد را 

و کرد ستان شد ه است.
آد رس  به  نیز  کنفرانس  سایت 
www.brandconference.
به  مربوط  اطالعات  org  حاوی 

برگزاری کنفرانس است.

د ومین کنفرانس بین المللي برند  برگزار می شود 

انجمن مهند          س��ي صنایع ایران یک نمونه گواهی 
عضویت انجمن را ب��راي اعضاي انجمن آماد          ه کرد          ه 
است. این گواهینامه که طرح اولیه آن د          ر جلسه هیئت 
مد          یره به تصویب رسید          ه است، با ظاهري زیبا و شکیل 
براي نصب د          ر د          فتر کار یا قرار گرفتن روي میز کار و 

به د          و زبان فارسي و انگلیسي تهیه شد          ه است. 
قیم��ت این گواه��ی که به د          رخواس��ت اعضاي 

انجمن، براي آنان صاد          ر ش��د          ه اس��ت د          ر جد          ول زیر 
آمد          ه است.

 گواه��ی عضوی��ت تنها برای اش��خاصی صاد          ر 
می     گ��رد    د     که عضویت آنان معتبر باش��د          . اش��خاصی 
که گواه��ی عضویت د          ریافت کرد          ه ان��د          ، �0 د          رصد           
تخفیف د          ر حق عضویت س��االنه ب��رای آنها د          ر نظر 

گرفته می     شود    . 
قیمت )ریال(رمد           ت اعتبار نوع عضویت

�0�/000/000 ماهحقوقي
3�800/000 ماهپیوسته 
���00/000 ماهوابسته

181�0/000 ماه د          انشجویي 

گواهی عضویت انجمن مهند          سي صنایع ایران
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گام هجد هم 
امروز  د نیاي  د ر  مهند سي صنایع  کارکرد   اهمیت  از 

بیشتر بد انیم!
گفته ایم که مهند سي صنایع کاربرد  اصول و تکنیکهاي 
مواد ،  انسان،  شامل  سیستمهایي  نصب  و  طراحي  بهبود ، 
اطالعات، انرژي و تجهیزات براي فراهم آورد ن امکان تولید  
کاالها و ارائه خد مات بشکل کارا و مطلوب مي باشد . براي 
بررسي، ارزیابي و کاربرد  این سیستمها، د انش و مهارتهاي 
علوم ریاضي، علوم فیزیکي و علوم اجتماعي به همراه فنون 
فعالیتهاي  است.  نیاز  مورد   مهند سي  طراحي  تکنیکهاي  و 
اهد اف  بین  ارتباط  که  است  پلي  همانند   صنایع  مهند سي 

مد یریت و عملکرد  عملیاتي سازمان را ایجاد  مي نماید . 
مد یریت  د ر  بهره وري  افزایش  د رگیر  صنایع  مهند سان 
سایر  د رحالیکه  هستند ،  تکنولوژي  و  روشها  انساني،  منابع 
فراورد ه ها  و  فرایند ها  فني  ماهیت  با  مهند سي  رشته هاي 
از معد ود   مهند سي صنایع  واقع  د ر  د ارند .  افزونتري  تعامل 
مولفه هاي  از  یکي  انسان  عامل  که  مهند سیست  رشته هاي 
مي د هد .  تشکیل  را  آن  مطالعه  مورد   سیستمهاي  اصلي 
به همین سبب مهند سان صنایع د ر تیمهاي میان رشته اي براي 
به  موسسات  فعالیتهاي  بهبود   و  کنترل  برنامه ریزي،  امور 
تولید ،  فعالیتهاي  فعالیتها مي تواند   این  کار گرفته مي شوند . 
نوآوري د ر محصوالت، ارائه خد مات، حمل و نقل و جریان 
اطالعات سازماني را شامل شود . با توجه به آنچه گفته شد ، 
مهند سي صنایع بستر الزم براي تعامل تخصصهاي مختلف 
نتیجه  ایجاد  نمود ه و د ر  بهترین وجه  به  و کار گروهي را 
مختلف  نظامهاي  عملکرد   بر  نظارت  و  اجرا  برنامه ریزي، 
به  امور  انسجام  این  و  انجام مي گرد د   منسجم تر  به صورتي 
کارکنان،  راحتي  کارها،  سهولت  جهت  د ر  مستمر  بهبود  
کاهش هزینه ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان ختم 
مهند سي  نقش  کارکرد ها  و  توانمند یها  این  گرد ید .  خواهد  
صنایع را به وضوح بیان مي نماید . امروزه حیات اقتصاد ي 
سازمانها و موسسات تولید ي د ر بازار رقابتي شد ید  جهاني 
به استفاد ه بهینه از منابع د ر د سترس وابسته است و چنانکه 
مي د انیم منابع د ر صورتهایي چون منابع د ر د سترس شامل 
مواد ، منابع انساني، منابع اطالعاتي و منابع مالي طبقه بند ي 
را  هزینه هایي  شد ه  یاد   منابع  نگهد اري  و  ایجاد   مي شوند . 
براي سازمان به د نبال د ارد . هزینه تمام شد ه واحد  محصول 
هر  است.  منابع  این  بکارگیري  نحوه  از  متأثر  موسسه  هر 
را  خود   هزینه هاي  بتواند   که  خد ماتي  یا  تولید ي  شرکت 
استفاد ه  توانایي  د یگر  بیاني  به  و  برساند   ممکن  به حد اقل 
بهینه از منابع را د ر تمام ارکان سازماني خود  ایجاد  نماید  یا 
حاشیه سود  بیشتري به د ست خواهد  آورد  و یا قاد ر خواهد  
بود  که قیمتهاي فروش خود  را با حفظ حاشیه سود  قبلي، 
موسسه  رقابتي  قد رت  که  معنیست  بد ان  این  د هد .  کاهش 
مذکور د ر بازار افزایش مي یابد . با توجه به تحوالت اقتصاد  
و  کسب  د ر  موفقیت  اساسي  شرط  رقابتي  قد رت  جهاني 
به  این مسائل، توجه  کنار  نوین محسوب مي شود . د ر  کار 
از طریق  ارتقا کیفي محصوالت و خد مات که  نوآوریها و 
تالش براي یافتن طرحهاي بهبود  یافته و همچنین تحول د ر 
فرآیند  کسب و کار نیز بقا و رشد  موسسات را د ر پي خواهد  
د اشت. با توجه به مراتب فوق اگر ضرورتها و نیازمند یهاي 
صنایع  مهند سي  تکنیکهاي  با  را  مذکور  امور  به  رسید ن 
تطبیق د هیم مشاهد ه مي کنیم مهند سي صنایع ابزار الزم براي 
حصول اهد اف سازماني را به طور فراگیر فراهم مي آورد  و 
به عنوان موتور  باالي مهند سي صنایع  این نشانگر اهمیت 

محرک حرکت سازمانهاي امروزي است.

 گام نوزد هم 
صنایع  مهند سین  از  انتظار  مورد   محوري  ابعاد  

کد امند ؟
ابعاد  گوناگوني  بنابرآنچه د ر گام پیش گفته ایم  اگرچه 

وظایف  عنوان  به  مي توان  را 
خط د هي  و  نمونه  براي  اما  بود ،  خواستار  صنایع  مهند سي 
ذهني به د ه بعد  از این ابعاد  محوري د ر ذیل اشاره مي کنیم: 
1- مهارت ها و فنون مهند سي صنایع که نقشي حیاتي 
به  را  د ارد   اجتماعي  و  اقتصاد ي  بازسازي  فرآیند   هر  د ر 

خد مت گیرد  .
از  بهره گیري  د ر  بهبود   از  مالحظه اي  قابل  طیف   -�
منابع مالي، انساني، زماني و معنوي د ر د سترس را با استفاد ه 

از ابزارهاي علمي مد ل سازي و شبیه سازي، تحقق بخشد  .
رضایت  از  باالتري  هرچه  سطح  تد ارک  توانایي   -3
ایجاد   از خد مات را براي مشتریان د ر حرفه هاي گوناگون 

نماید  .
�- تغییر د ر میزان بازد هي فعالیت هاي د ر حال انجام د ر 

سطح کارگاه هاي اجرایي گوناگون را پد ید  آورد .
عرضه  شرایط  د ر  بهبود   افزود ه،  ارزش  ایجاد   با   -�
خد مات و ایجاد  رفاه بیشتر د ر فعالیت ها و رفع تنگناها و 

نارسایي ها ایجاد  کند .
اند ازه گیري  مقد ماتي  بسیار  فنون  از  بهره گیري   -�
کاروزمان و روش سنجي تا گونه هاي بسیار پیشرفته و مد رن 
مد یریتي توسط کارکنان مد یریت د ر سطوح مختلف را د ر 

د ستور کار خود  د اشته باشد  .
�- ایجاد  راهکارهایي جهت مقابله با فشارهاي تحمیلي 
بازار کار د ر  بازار براي افزایش د اد ن توانایي هاي  از سوي 
برابر رقابتهاي گوناگون رود ررو، شناسایي تقاضاهاي جد ید  

و فزایند ه مشتري د ر د ستور کار او باشد  .
و  کیفیت  حفظ  ضمن  قیمتها  د اد ن  کاهش  فنون   -8
نیز ترجمه کیفیت هاي جد ید  )آورد ن کیفیتي بجاي کیفیت 
د یگر( مورد  انتظار ولي پنهان از سوي مشتریان را، به خد مت 

گیرد  .
به  را  کاال و خد مات  تحویل  د ر  کوتاهتر  زمانهاي   -9

اشکال مختلف گوناگون سازد  .
جد ید   فناوري هاي  گرفتن  خد مت  به  توانایي   -10
شناسایي  کامپیوتر،  توسط  تولید   و  طراحي  روباتیک، 
خود کار، انبارد اري و هد ایت خود کار امکانات و تجهیزات 

را د اشته باشد .
 

گام بیستم 
اصول فکري مهند سي صنایع چیستند ؟

بر  مبتني  طراحي  با  گرایشي  هر  د ر  مهند سي  اساس 
ریاضي  علوم  از  استفاد ه  با  تحلیل  و  محاسبه  اند ازه گیري، 
د ید ي  مهند سي  بد ین سبب حرفه  و تجربي شکل مي گیرد . 
کامال فني و ماشیني د ارد  که موجب محد ود یت د ید گاه د ر 
بهترین  یافتن  مانند   موضوعات  برخي  و  ابعاد  خاص شد ه 
محض  د ید گاه  د ر  انساني  ارتباطات  و  مد یریتي  روشهاي 
مهند سي  که  گفته ایم  مي شوند .  گرفته  ناد ید ه  مهند سي 
ارتباط  با د ر برد اشتن نگرش سیستماتیک و فراگیر  صنایع 
تخصصهاي مختلف و نهاد  مد یریت سازمان را ایجاد  نمود ه 
و امور برنامه ریزي، سازماند هي، هد ایت و نظارت بر امور 
نگرش  این  مي گرد د .  د نبال  بیشتري  هماهنگي  با  اجرایي 
استمرار همان سیر تفکر تیلور و هم عصران وي مي باشد  که 
با تالش تک تک آنان مجموعه اصول و نگرشهاي مد یریت 
علمي موجود یت یافت. مد یریت علمي همان نگرش سنتي 

مهند سي صنایع است. با پیشرفت مد یریت علمي، مهند سي 
صنایع با تفکري بر مبناي علوم ریاضي، فیزیکي، اجتماعي و 
اقتصاد ي د ر عرصه صنعت و خد مات ظهور کرد  که به معني 
مهند سي  نگاه  بود .  سیستماتیک  و  فراگیر  تفکر  یک  ایجاد  
همانند   مختلف  د ید گاههاي  و  زوایا  از  مسائل  به  صنایع 
و  مشتري  به  توجه  و محصول سیستم،  به خروجي  توجه 
یا نگرش به بهره وري سازمان قابل طرح و پیگیري مي باشد  
مي گرد د .  د نبال  یکساني  تقریبا  فکري  اصول  مبناي  بر  که 
حال مي خواهیم ببینیم اصول فکري مهند سي صنایع بر چه 

عواملي استوار است:
ارائه  مهند س صنایع  اصلي هر  فعالیت  1 - خالقیت: 
جد ید   طرحي  یا  و  جاري  سیستمهاي  بهبود   براي  طرح 
مي باشد  که این نیازمند  خالقیت و نوع آوري جهت حصول 
به طرحهاي نو و بد یع مي باشد . برخورد اري از خالقیت و 
ابتکار این امکان را به مهند سین صنایع مي د هد  که به تعمیق 
اید ه هاي  تا  مي شود   فراهم  فرصتي  و  پرد اخته  خود   د انش 

جد ید  و خالق مطرح گرد ند .
فراگیر  و  سیستماتیک  نگرش  فراگیر:  تفکر   -  2
اطالق  و  است  صنایع  مهند سي  خصوصیت  برجسته ترین 
با این  ارتباط  مهند سي صنایع و سیستمها به این رشته بي 
نگرش نیست. نگرش فراگیر موجب مي شود  مسائل از کل 
به جز و تعامل اجزا با هم مورد  بررسي د قیق قرار گرفته و 
مد ل کاملي از سیستمهاي مورد  نظر تهیه و مسائل مورد  نظر 

آن به بهترین شکل طرح و بررسي گرد د .
اگر  شد ه  طرح ریزي  سیستم  هر  گروه:  رهبري   -  3
بد رستي اجرا نشود  منتج به نتیجه نخواهد  گرد ید  و بنابراین 
حسن اجراي سیستم طراحي شد ه یک ضرورت مهم تلقي 
مي شود . آشنایي با کلیت سیستم مورد  نظر و نقش اجزا د ر 
کارکرد  صحیح آن این امکان را فراهم مي آورد  تا هد ایت و 
بیشتري د نبال  انگیزه  با  رهبري گروه کاري مجري سیستم 
گرد د  ؛ د ر واقع عالوه بر طراحي سیستم، مهند سي صنایع 
سیستمهاي پیاد ه سازي و اجرا را نیز پي ریزي نمود ه و نقش 

رهبري گروههاي کاري را موثرتر د نبال مي نماید  .
ظرف  به  توجه  بد ون  کار  انجام  زمان:  مد یریت   -  4
زماني و تحویل به موقع خروجي مورد  نظر سیستم، ارزش 
زیاد ي نمیتواند  د اشته باشد . امروزه اهمیت زمان و فرصتهاي 
آن با توجه به عرصه تنگاتنگ رقابت اقتصاد ي براي همگان 
با  صنایع  مهند سي  خصوص  این  د ر  بد یهیست.  و  مبرهن 
زمان  عامل  که  مي گیرد   بکار  را  تکنیکهایي  موضوع،  د رک 
اجراي اجزاي کاري را د ر تمامي فرایند ها مورد  توجه قرار 

مي د هد .
ارتقا  به  اعتقاد   مستمر:  بهبود   و  بهره وري  ارتقا   -  5
ارزش د ر مهند سي  با  بهبود  مستمر یک اصل  بهرهوري و 
صنایع به شمار مي آید . اکتفا به وضعیت فعلي جز د ر جا زد ن 
نتیجه د یگري نخواهد  د اشت ؛ لذا مهند سي صنایع با پذیرش 
این مطلب که سطح د انش و مهارتها یک مقوله نسبي است، 
سعي د ر افزایش بهره وري و بهبود  وضعیت کاري نمود ه و 
تالش مي نماید  امور کاري مد اوما اثربخشتر و کاراتر گرد ند . 
نگرش بهبود  مستمر این امکان را مي د هد  که هر روز به فکر 

ارتقایي هر چند  جزئي باشیم.
6 - یاد گیري: یاد گیري فرایند یست که نمي توان بر آن 
حد  و مرزي تعیین نمود . مهند سي صنایع به منظور مطالعه 
هر  که  د ارد   توجه  نکته  این  بر  همواره  مسائل  پیگیري  و 
شناخت  جهت  و  نماید   بررسي  فرد   به  منحصر  را،  مورد  
آن فرض بر این است که از تصورات ذهني د وري نمود ه 
سیستم  کل  و  اجزا  بر  حاکم  واقعیتهاي  کشف  بر  سعي  و 
مي باشد . لذا عد م وجود  تعصب خاص به ماهیت فني امور 
موجب مي گرد د  تا ذهنیت کنجکاو براي کشف حقایق نهفته 
با ذهني بسته و  د ر پد ید ه ها تقویت شود ، مهند سي صنایع 
خمود ه به سختي مي تواند  راه حلهاي ابتکاري و راهگشا براي 

مسائل مورد نظر ارائه نماید .

برخورد اري از خالقيت و ابتكار این 
امكان را به مهند سين صنایع مي د هد  
كه به تعميق د انش خود  پرد اخته و 
فرصتي فراهم مي شود  تا اید ه هاي 

جد ید  و خالق مطرح گرد ند 

تعریف شناسی 
مهند  سی صنایع

قسمت چهارم
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انجمن مهند سی صنایع د انشگاه 
پیام نور بیرجند  تشکیل شد 

د انشجویان  گرد همایی  نخستین 
بیرجند   نور  پیام  د انشگاه  صنایع  مهند سي 
با همکاری انجمن مهند سي صنایع ایران و 

حضور نمایند گان این انجمن برگزار شد .
این گرد همایی پس از گذشت �1 روز 
از تاسیس انجمن مهند سي صنایع د انشگاه 
با  د انشجویان  آشنایي  منظور  به  و  بیرجند  
کار  بازار  و  صنایع  مهند سي  هاي  رشته 
مهند سي صنایع اولین گرد همایي د انشجویان 
مهند سي صنایع با حضور انجمن مهند سي 

صنایع ایران تشکیل شد .
پیام  مهند س  ابتد ا  گرد همایي  این  د ر 
صنایع  مهند سي  انجمن  نمایند ه  خرازیان، 
ایران ضمن معرفي و تشریح اهد اف انجمن 
مهند سي صنایع ایران، د ر ارتباط با گرایش ها 
و بازار کار مهند سي صنایع سخنراني کرد . 
د ر پایان نیز یکي از اساتید  د انشگاه جناب 
آقاي مهند س صفاریان نیز صحبت هایی را 

د ر همین رابطه ابراز د اشت.
جلسه  د ر  حاضران  تمامی  پایان  د ر 
و  اطالعات  شد ن  ملموس  بر  تاکید   ضمن 
از  مهند سي صنایع،  از رشته  شناخت خود  

برگزاری این نشست ابراز رضایت کرد ند .
صنایع  مهند سي  انجمن  است  گفتنی 
و  همکاری  با  بیرجند   نور  پیام  د انشگاه 
راهنمایي هاي انجمن مهند سي صنایع ایران 
و عنایت د کتر بابازاد ه، رییس د انشگاه پیام 
ابتد اي آبان ماه �8 تشکیل  نور بیرجند  د ر 

شد .
قبل از تشیکل این انجمن نیز مهند س 
انجمن  نمایند ه  عنوان  به  خرازیان  پیام 
آشنایي  منظور  به  ایران،  صنایع  مهند سی 

صنایع  مهند سي  انجمن  موسس  هیئت 
د انشگاه بیرجند  با این انجمن و نیز تشریح 
صنایع  مهند سي  نقش  و  انجمن ها  رسالت 
د ر جامعه د ر این د انشگاه حضور د اشته و 

راهنمایي هاي الزم را ارائه نمود .

سمینار آشنایي با مد ل تعالي 
سازماني EFQM د ر د انشگاه قم 

تعالي سازماني  مد ل  با  آشنایي  سمینار 
شد .این  گزار  بر  قم  د انشگاه  د ر   EFQM
سمینار توسط انجمن مهند سي صنایع ایران 
صنایع  مهند سي  علمي  انجمن  همکاري  با 
زاد ه،  کاشاني  علي  همچنین  و  قم  د انشگاه 
 �3 روز  د ر  د انشگاه  این  د ر  انجمن  رابط 
مهر به مد ت � ساعت د ر تاالر شهید  بهشتي 

د انشگاه قم برگزار شد . 
مد یر  حید ري،  مهند س  برنامه  این  د ر 
د ر  ایران،  صنایع  مهند سي  انجمن  آموزش 
خصوص تاریخچه مد ل هاي تعالي سازماني، 
مفاهیم بنیاد ین و تشریح زیرمعیارهاي مد ل 
این  کرد .  سخنراني  راد ار  منطق  و  تعالي 
قم  د انشگاه  د انشجویان  استقبال  با  سمینار 

برپا شد .

سمینار آشنایی با بازار کار 
مهند سی صنایع د ر د انشگاه آزاد  

شیراز برگزار شد 
مهند سی  کار  بازار  با  آشنایی  سمینار 
تعالی  مد ل  با  آشنایی  سمینار  و  صنایع 
شیراز  آزاد   د انشگاه  د ر   EFQM سازمانی 

برگزار شد .
انجمن مهند سی صنایع ایران با همکاری 
د انشگاه  صنایع  مهند سی  علمی  انجمن 
علمي  انجمن  و  شیراز  واحد   اسالمی  آزاد  
برگزاری  به  اقد ام  شیراز  نور  پیام  د انشگاه 
د و سمینار د ر آبان ماه د ر سالن امام خمینی 
)ره( د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  شیراز واقع 

د ر شهر جد ید  صد را نمود . 
این د و سمینار به صورت یک روزه و 
د ر د و بخش صبح و عصر برگزار گرد ید . 
حید ری،  مهند س  صبح،  بخش  ابتد ای  د ر 
ضمن  ایران  صنایع  انجمن  آموزش  مد یر 
اد امه  د ر  آن،  فعالیت هاي  و  انجمن  معرفی 
د ر خصوص رشته مهند سی صنایع و بازار 

کار آن پرد اخت. 
از  رایگان  صورت  به  سمینار  این 
از  بیش  حضور  شد .  برگزار  انجمن  سوی 

3�0 نفرد انشجو از د انشگاه آزاد  اسالمی و 
از  سمینار  این  د ر  شیراز  نور  پیام  د انشگاه 

نکات قابل توجه آن بود .
د ر بخش عصر سمینار آشنایی با مد ل 
تعالی سازمانی نیز با ارائه مهند س حید ری 
با  برگزار گرد ید . د ر این سمینار که همراه 
بود   پذیرایی  همچنین  و  آموزشی  جزوات 
اساتید   و  د انشجویان  از  نفر   1�0 از  بیش 

حضور د اشتند . 

سمینار آشنایي با مد ل تعالي 
سازمانيEFQM د ر د انشگاه 

آزاد  ابهر برگزار گرد ید 
تعالی  با مد ل  آشنایي  آموزشی  سمینار 
صنایع  مهند سی  انجمن  همت  با  سازمان 
هشتم  ابهر،  واحد   اسالمی  آزاد   د انشگاه 
آبان به مد ت � ساعت د ر سالن اجتماعات 
)سالن  ابهر  واحد   اسالمی  آزاد   د انشگاه 
بالغت نیا( با حضور مهند س حید ری، مد یر 

آموزش انجمن برگزار شد . 
از  نفر   �00 حد ود   سمینار  این  د ر 
رشته هاي  التحصیالن  فارغ  و  د انشجویان 
و  صنعتی  مد یریت  صنایع،  مهند سی 
پایان  د ر  د اشتند .  شرکت  الکترونیک 
آتی  برنامه هاي  روزه،  یک  سمینار  این 
برگزاری  بر  مبنی  صنایع  مهند سی  انجمن 
انجمن  همکاری  به  تخصصی  سمینارهای 
مهند سی صنایع ایران مطرح گرد ید  که مکان 
همکاری  با  سمینارها  برگزاری  تاریخ  و 
انجمن مهند سی صنایع واحد  ابهر و انجمن 

مهند سی صنایع ایران اعالم خواهد  شد .

سمینار آشنایی با مد ل تعالی 
سازمانی EFQM د ر د انشگاه 
بوعلی سینا همد ان برگزار شد 

تعالی سازمانی  مد ل  با  آشنایی  سمینار 
صنایع  علمی  انجمن  همت  به   EFQM
د انشگاه بوعلی سینای همد ان و با همکاری 
ماه  آبان   �1 ایران  صنایع  مهند سی  انجمن 

برگزار شد . 
چهار  به  نزد یک  که  سمینار  این  د ر 
از  بیش  انجامید ،  طول  به  نیم  و  ساعت 
100 نفر از د انشجویان د انشگاه هاي همد ان 

حضور د اشتند .
مهند س حید ری، مد یر آموزش انجمن 
به  سمینار  این  د ر  ایران  صنایع  مهند سی 
مبانی  به تشریح  اد امه  انجمن و د ر  معرفی 

مد ل تعالی سازمانی EFQM پرد اخت .
این برنامه د ر سالن آمفی تئاتر د انشکد ه 
مهند سی د انشگاه بوعلی سینا شکل گرفت.

از  یکي  بسازیم؟«  موفق  تبلیغات  »چگونه  کتاب 
کتابهاي چاپ شد ه تحت عنوان »سري بازاریابي د ر عمل« 

است که اخیراً ترجمه و چاپ شد ه است. 
فصل  هر  که  است  فصل  د وازد ه  شامل  کتاب  این 
تولید   نیاز جهت طراحي و  فعالیت هاي مورد   بررسي  به 
و  مد یران  گام،  به  گام  صورت  به  و  پرد اخته  تبلیغات 
کارشناسان شرکت ها را با شیوه هاي صحیح انجام تبلیغات 

آشنا مي سازد . 
د ر پایان هر فصل د ر قالب یک چک لیست، ابزاري 
مفید  و کاربرد ي براي سنجش و ارزیابي وضعیت فعلي 
تبلیغاتي شرکت ها آورد ه شد ه است. مطالب کتاب کاماًل به 
روز بود ه و کلیه مراحل و فرایند هاي برنامه ریزي و اجراي 

تبلیغات را تشریح کرد ه است.
برخي از موضوعاتي که د ر کتاب مورد  بررسي قرار 

گرفته اند  عبارتند  از:
- هد فگذاري و تد وین استراتژي تبلیغاتي

- خرید  فضاي تبلیغاتي از رسانه ها
- طراحي و تد وین پیام هاي اثربخش

- تبلیغات آنالین
- بود جه بند ي و ارزیابي نتایج تبلیغات

- آگهي هاي استخد امي
- انتخاب شرکت تبلیغاتي

نوعي  به  که  کساني  همه  به  کتاب  این  مطالعه 
تبلیغات هستند  و یا کساني که د رصد د ند   سفارش د هند ه 
اجرا  به  را  موفقي  تبلیغات  صحیح،  برنامه ریزي هاي  با 

بگذارند  توصیه مي شود .

معرفی کتاب

چگونه تبلیغات موفق بسازیم؟
عنوان فارسي: 
چگونه تبلیغات موفق 
بسازیم؟

زیرعنوان فارسي: 
بازاریابي د ر عمل

نویسند ه: اي. د ي. 
فاربي

مترجم: شاد ي 
گلچین فر، امیر بختائي
سال انتشار: �138

ناشر: سازمان 
مد یریت صنعتي
قیمت: �000 تومان
تعد اد  صفحه: ��9

برای اینکه انتخاب عاد النه باشد  از همه شما امتحان یکسان گرفته می شود .
همه باید  از آن د رخت باال بروید !

منبع:انتخاب عاد النه
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تقویم د          وره های عمومی فصل زمستان انجمن مهند          سی صنایع ایران

د انشجویي10د رصد ،  �1د رصد ،  انجمن  اعضاء  تخفیفات: 
متقاضیان  سه د وره 10 د رصد 

و  پذیرایي  ناهار،  آموزشي،  جزوه  شامل:  فوق  شهریه   ▪
صد ور گواهینامه مي باشد . د وره هاي فوق د ر شهر تهران برگزار 

مي شود  و محل برگزاري د وره متعاقبا اعالم  مي گرد د .
افراد ي که د ر � د وره متوالي شرکت نمایند  پس از � د وره 

به عنوان د انش پژوه انتخاب  شد ه و مي توانند  از کلیه د وره هاي 
عمومي با �0 د رصد  تخفیف استفاد ه نمایند . 

شرکت کنند گاني که د وره آموزشي را با موفقیت طي نمایند  
زبان  به  ایران  صنایع  مهند سي  انجمن  معتبر  آموزشي  گواهینامه 

انگلیسي د ریافت مي نمایند .
نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر: تماس با واحد  آموزش 

انجمن: �-���0�0�1  د اخلي ��� و ��� یا ������03 د فتر 
مرکزي انجمن: 88����88

مراحل ثبت نام: - واریز کرد ن مبلغ شهریه به حساب جاري  
01�33�9919 بانک تجارت شعبة د انشگاه تربیت مد رس به نام 

انجمن مهند سي صنایع ایران یا پرد اخت بصورت نقد ي
- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره :������03 



انجمن مهند س صنایع ایران د ر فصل پاییز 
اقد ام به برگزاری د وره های آموزشی متعد د ی 

کرد . برخی از این د وره ها به شرح زیر است:
مد یریت  استاند ارد   با  آشنایی  سمینار   -
 � مد ت  به  آبان   �� د ر    PMBOK پروژه 
د ر  انجمن  توسط  نفر    1�0 با حضور  ساعت 
مرکز رشد  و کارآفرني شهر تهران برگزار شد . 
د ر این سمینار مهند س بهزاد  ارشاد منش و جعفر 

شقاقي  سخنراني نمود ند .
- د وره آموزشی مد یریت پروژه بر اساس 
د ر  ساعت   1� مد ت  به   PMBOK استاند ارد  
تاریخ های �3و�� آبان با تد ریس مهند س بهزاد  

ارشاد منش د ر محل انجمن برگزار گرد ید .
-سمینار آشنایي با ISO 9001  به صورت 
رایگان با حضور 1�0 نفر د ر تاریخ �3آبان د ر 

مهند س  تد ریس  با  آفریني  کار  و  رشد   مرکز 
حید ري  برگزار شد .

و  مستند سازی  مبانی،  آموزشی  د وره   -
تشریح الزامات ISO 9001 به مد ت �� ساعت 
د ر تاریخ های 18 تا �0 آبان با تد ریس مهند س 

پیام خرازیان د ر انجمن برگزار گرد ید .
و  مستند سازی  مبانی،  آموزشی  د وره   -
تشریح الزامات ISO 9001 به مد ت �1 ساعت 
مهند س  تد ریس  با  آبان  های��و�3  تاریخ  د ر 

فیروزکوه  د انشگاه  د ر  سجاد ي  میر 
برگزار گرد ید .

مبانی  آموزشی  د وره   -
 ISO مستند سازی و تشریح الزامات،
تاریخ  د ر  ساعت   �� مد ت  به   9001
های �3 تا �� آبان با تد ریس مهند س 

پیام خرازیان د ر د انشگاه آزاد  نجف آباد  برگزار 
شرکت  حضور  جهت  ریزي  برنامه  گرد ید . 
استان  این د وره  د ر تور آموزشي د ر  کنند گان 

اصفهان صورت گرفته است.
به  ریسک  مد یریت  با  آشتایي  سمینار   -
با حضور  آبان   �� تاریخ  د ر  ساعت    � مد ت 
د انشگاه  د انشجویان  باشگاه  محل  د ر  نفر   1�0
تهران برگزار گرد ید  مد رس این د وره مهند س 
د ر  انجمن  آموزش  واحد   همچنین  بود .  طیبي 
ماهانه   سمینارهاي   برگزاري   راستاي 
آشنایي  هاي  سمینار  خود ،  مستمر  و 
 ،)TQM(جامع کیفیت  مد یریت  با 
و   )SCM تامین(  زنجیره  مد یریت 
خود   آتي  هاي  برنامه  د ر  را    HSE

برنامه ریزي نمود ه است.

خبرنامه مهند           سی صنایع
صاحب امتیاز:

انجمن مهند           سی صنایع ایران
مد           یرمسئول و سرد           بیر:
محمد           رضا صمد           زاد           ه

صفحه آرایی و اجرا:
شرکت آذرنگار شرق

)021 -88970214-5(
www.azarnegar.ir

همکاران این شماره:
 معصومه غالمی، ساناز فرزانه و 

محسن صاد   قی زاد   ه 
لیتوگرافی و چاپ:

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
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14665-435

تلفکس: 88242588
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