
مدیریت در هر سازمان مهم ترین رکن 
و در راس آن سازمان قرار دارد. مدیریت 
با  که  می کند  ایفا  سازمان  در  را  نقشی 
می تواند  خود  سیاست های  و  تصمیمات 

سازمان را به تعالی و موفقیت و یا بالعکس به ورطه نابودی 
بکشاند.

مدیریت  برای  متفاوتی  ابزار  از  مطمئنا  مدیر  یک 
استفاده می کند، با این حال پیش از در اختیار داشتن ابزار، 
برخورداری از دانش و علم مدیریتی اهمیت بیشتری دارد. 
چنانکه بسیاری از سازمان ها به علت بی دانشی مدیران به 
خصوص در دوران بحران سازمان رو به افول می روند. در 
این زمینه اشاره به شایستگی و کفایت مدیران هم ضروری 

به نظر می رسد. 
شایستگان دارای 4 ویژگی یا سرمایه مهم هستند:

تخصص  و  دانش  داشتن  فکری:  سرمایه های   -1
درک  و  دانش  کارگیی  به  توانایی  و  نیاز  مورد  زمینه  در 

پارادایم های مناسب جهان امروز.
2- سرمایه های عاطفی: عشق به کار و داشتن انگیزه های 

الزم برای انجام کار. 
کار  در  شرکت  توانایی  اجتماعی:  سرمایه های   -3
گروهی و تیمی و برخورداری از مهارت های الزم در این 

زمینه. 
اخالقی  سالمت  داشتن  اخالقی:  سرمایه های   -4
در  فساد  و  تباهی  برابر  در  خود  از  نگهداری  توانایی  و 

زمینه های گوناگون.

و  ویژگی  چنین  با  مدیری  که  کنید  تصور  حاال 
طبیعاتا  باشد.  سازمان  یک  کار  راس  در  سرمایه هایی 
تحوالتی را در سازمان شاهد خواهیم بود که قسمتی از آن 
نیز  مربوط به کارکنان سازمان می باشد و کارکنان سازمان 
به عنوان بخش اجرایی فعالیت های سازمان تاثیر مستقیمی 
افزایش  یا خدمات سازمان دارد.  روی کیفیت محصول و 
روحیه کارکنان، ارتقای رضایت شغلی، ایجاد انگیزه برای 

اثربخشی فرد و سازمان، احساس تعلق کارکنان به سازمان، 
رشد و شکوفایی نخبگان و فرصت بروز استعدادها و در 
نهایت افزایش بهره وری در سازمان از جمله تاثیرات مثبت 
و  بهره وری  نهایت  در  که  است  سازمان  کارکنان  روی  بر 
دنبال  به  سازمان  در  را  مشتری  رضایت  و  پایدار  توسعه 

دارد.
محیط  شناخت  مدیر  وظیفه  مهمترین  نوعی  به  شاید 
دارای  کدام  هر  که  کارمندانی  باشد؛  خود  کارمندان  و 
خاص  توانایی های  البته  و  رفتاری  متفاوت  خصوصیات 
و  توانایی  این  شناخت  در  مدیر  قدرت  هستند.  خودشان 
خصوصیات اخالقی و به کار بستن آن در زمینه های کارآمد 
یا  و  بهبود  جهات  در  مناسب  مدیریت  یک  شروع  نقطه 
تحول سازمان است. اگرچه گاهی اوقات قدرت شناخت 
این  نیز  موارد  بسیاری  در  ولی  است  مدیر  یک  ذات  در 
توانایی اکتسابی، قابل تمرین و قابل یادگیری است. نکته 
حائز اهمیت این است که گاهی اوقات مدیریت با رهبری 
اشتباه گرفته می شود؛ دو مقوله ای که با تمام شباهت هایی 
که در برخی بخش ها دارند ولی با یکدیگر متفاوت است.

جان اپلگیت کسي است که یک مدیر متولد شده است. 
تکنیک هاي  رهبري  و  مدیریت  اگرچه  اپلگیت  نظر  طبق 

مشترکي دارند، اما وقتي که با وظیفه 
دارند  سروکار  کارمندان  بر  نظارت 

کاماًل با یکدیگر متفاوت هستند. 
اگر شما فکر مي کنید که تصور 
اینکه  بدون  موثربودن،  مدیر  یک 
یک رهبر موثر باشید، دشوار است، 
این  که  مي خواهد  اپلگیت  جان 
احتماالً  و  داده  تغییر  را  شما  تفکر 
عوض  نیز  را  شما  مدیریتي  سبک 

اولین  اپلگیت  جان  که  زماني  از  کند. 
دکه  یک  که  را  خود  جسورانه  تجارت 
در گوشه خیابان  کوچک آب میوه فروشي 
بود در یازده سالگي شروع کرد، چیزهایي 
که براي اداره کردن کارکنان و به کارگیري آنان به عنوان یک 

گروه الزم است را کشف کرد. 
در واقع این آب میوه هاي تازه او نبود که جسارت او 
را به پیروزي تبدیل کرد بلکه توانایي شخصي منحصر به 
فروش در مدیریت گروه بچه هاي مدرسه اي بود که باالخره 

توانست گروه او را به یک گروه کارا تبدیل کند. 
او مي گوید: "من همواره این توانایي را داشته ام که انواع 
تیپ هاي  و  افراد  با  موفقیت  با  و  بشناسم  را  شخصیت ها 
مختلف مردم ارتباط برقرار کنم". او حتي در یازده سالگي 
قادر بود که خصوصیات گروه جوانش را شناسایي کرده و از 
ایـن اطالعات به سود خود استفاده کند. اپلگیت مي افزاید: 
"من بالفاصله متوجه شدم که دوستانم خصوصیات رفتاري 
متفاوتي دارند یک نفر به راحتي راه مي آمد و نفر بعدي به 
خاطر تفکر کنترلي که داشت ستیزه جو بود و دیگري فقط 
بنابراین شخصیت اصلي  یک یاري گر واقعي خوب بود". 
این وظیفه  است.  کارمندي فطري  رفتارها در هر  انواع  یا 
مدیریت است که تیپ شخصیتي هر فرد را شناسایي کرده 
و بداند که چگونه باید با آن کارمند برخورد کند. یک مدیر 
هدایت  را  دلخواهش  تغییرات  باید  موثر همچنین  و  الیق 
کارمند  هر  بتوان  که  است  معني  این  به  مطلب  این  کند. 
را به درستي طبق توانایي شخصي و 

مشارکت کاریش ارزیابي کرد. 
مدیران خوب به کارمندان کمک 
مي کنند تا اهداف کاري کوتاه مدت 
و  بخشیده  تحقق  را  بلندمدت  و 
کارکنان درباره کاري که  به  همچنین 
انجام  سازمان  در  رشد  درجهت  باید 

دهند کمک مي کنند.
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ميزگرد"تحليلوضعيتمهندسیصنايعدربازارکار"  توسطانجمنمهندسیصنايعبرگزارشد

پارادایم صنعت و دانشگاه
فراخوان ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران

30 بهمن و اول اسفند 1387
کنفرانس  ششمین  برگزاري  که  است  خوشحالي  باعث 
اول  و  بهمن  سي  ام  روزهاي  در  را  صنایع  مهندسي  بین  المللي 
همه  از  وسیله  بدین  نماییم.  اعالم  تهران  در   1387 اسفند 
پژوهشگران و مهندسان صنایع دعوت مي  شود در این همایش 

سالیانه شرکت نمایند. کنفرانس امسال، توسط دانشگاه صنعتي 
هدف  مي  شود.  برگزار  ایران  صنایع  مهندسي  انجمن  و  شریف 
کنفرانس، معرفي تازه  هاي تحقیقاتي در زمینه  هاي مهندسي صنایع 
و جهت  گیري  هاي پژوهشي در این رشته است.        صفحه 3
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صنایع  مهندسی  وضعیت  "تحلیل  عنوان  با  میزگردی 
در بازار کار" روز چهارشنبه، اول آبان ماه در محل انجمن 

مهندسی صنایع ایران و به همت این انجمن برگزار شد.
در این میزگرد مهندس هوشنگ رستمیان، مدیر عامل 
معاون  بیرالوند،  جعفر  مهندس  پژوهش،  رازک  شرکت 
محمد  مهندس  و  به پخش  شرکت  مهندسی  و  پشتیبانی 

دانشور، مدیر اجرایی انجمن صنایع ایران حضور داشتند.
مشکالت  و  مسائل  بررسی  نشست،  این  از  هدف 
آنان  واقعی  نیازمندی های  کار،  بازار  در  صنایع  مهندسان 
نیروهای  تربیت  چگونگی  کار،  محیط  به  ورود  برای 
صنعتی-خدماتی  واحدهای  برای  کارآزموده  و  متخصص 
به  ورود  از  پس  دانشگاهی  فارغ التحصیالن  کمبودهای  و 

محیط کار بود.  
جلسه با صحبت های مهندس رستمیان آغاز شد.

معضالت  از  یکی  خود  سخنان  ابتدای  در  وی 
دانشگاه های ایران را عدم وجود نگاه استراتژیک و همسو 
کار  بازار  در  مرتبط  بخش های  با  علوم  وزارت  نبودن 

دانست.
مثال  برای  گفت:  پژوهش  رازک  شرکت  مدیرعامل 
وزارت علوم، تحقیقات، فناوری، در مورد رشته مهندسی 
معادن،  و  صنایع  مانند  وزارتخانه هایی  با  ارتباطی  صنایع، 
نتیجه  در  ندارد،  مرتبط  وزارتخانه های  سایر  و  مسکن 
بخش های  و  صنایع  کند  مشخص  که  آماری  هیچگونه 
مختلف کشور در طی یک دوره معین مثال پنج سال آینده، 
به چه تعداد مهندس صنایع و با چه ویژگی هایی نیازمندند، 
دلیل  به همین  تاکید کرد:  ندارد. مهندس رستمیان  وجود 
برای  دقیقی  به جمع بندی  توانست  نخواهد  وزارت علوم 
تعیین تعداد دقیق دانشجویان و گرایش های رشته مهندسی 
صنایع دست یابد. در چنین شرایطی ممکن است به جدب 
تعداد دانشجویانی فراتر از نیاز بازار اقدام کند و نیروهای 
کار خواهند  به  دیگر مشغول  مازاد، الجرم در حوزه های 

شد.  
وی به حلقه مفقود شده ارتباط بین دانشگاه و صنعت 
اشاره کرد و افزود: امروزه رابطه بین این دو بخش به ارائه 
پروژه های صنعتی به دانشگاه، محدود شده است در حالی 
که این ارتباط می تواند بسیار فراتر از وضعیت موجود باشد. 
برای مثال جای خالی تورهای صنعتی از سوی دانشگاه ها 
برای بازدید دانشجویان از صنایع کشور احساس می شود. 
چنین تورهایی می تواند به شناخت دانشجویان از بازار کار 

کمک کند.
ایران  در  انجمن مهندسی صنایع  عضو هیئت مدیره 
ادامه گفت: به نظر می رسد در حال حاضر آموزش هایی که 
در دانشگاه ها به دانشجویان رشته مهندسی صنایع آموزش 
ارائه می شود، با آنچه که صنایع کشور با توجه به نوع تولید 
خود، به آن نیازمندند و از یک مهندس صنایع انتظار دارند 
اولویت ها و  که  است  دلیل الزم  به همین  است.  متفاوت 
نیازهای صنایع شناسایی شود و بر اساس آن برنامه ریزی 
آموزشی صورت گیرد. در شرایط کنونی صنایع کشور از 

دانشگاه ها جلوتر حرکت می کنند. 
دیگر  سوی  از  داشت:  اظهار  رستمیان  مهندس 
بخش های صنعتی کشور نیز می توانند نیازهای واقعی خود 

به این رشته را شناسایی و این نیازها را به دانشگاه ها اعالم 
کنند. همچنین استخدام مهندسان صنایع در بازار کار باید 
یک  که  صنعتی  واحد  هر  که  معنا  این  به  باشد  هدفمند 
مهندس صنایع را به کار می گیرد از ابتدا بداند چه نیازی 

به او دارد. 
صنایع،  مهندسی  از  گرایشی  هر  در  افزود:  وی 
و  مربوطه  دروس  و  آیند  گردهم  باید  امر  متخصصان 
و  دانش  امروز  دنیای  در  کنند.  طراحی  را  آنها  محتوای 
آموزش نوعی تولید است و باید در طراحی دروس یک 

تفکر فرایندی وجود داشته باشد.
مدیر عامل شرکت رازک پژوهش 
تکنسین  نبود  به  اشاره  با  ادامه  در 
صنایع در کشور، عنوان کرد:  این امر 
رشته  فارغ التحصیالن  ازدیاد  کنار  در 
است  شده  باعث  صنایع  مهندسی 
بخش صنعت حرکتی را آغاز کند که 
با  تخریبی می دانم. صنایع  را  آن  من 
استخدام مهندسان تازه فارغ التحصیل 
شده از آنان به عنوان تکنسین استفاده 
دلیل  به  نیز  فارغ التحصیالن  می کنند. 
هر  با  می شوند  حاضر  کار  نبود 
حقوقی و حتی به عنوان تکنسین در 
در  درآیند.  استخدام  به  کارخانجات 
حالی که باید از یک مهندس صنایع 

در بخش تولید فکر استفاده شود.
رستمیان خاطر نشان ساخت: این 
پیش گرفته اند  رویه ای که صنایع در 
به  نسبت  جامعه  در  می شود  باعث 
شکل  ناامیدی  دانشگاه  در  تحصیل 
انجمن  مدیره  هیئت  عضو  بگیرد. 
بخشی  در  ایران  صنایع  مهندسی 
را  انجمن  این  خود  از سخنان  دیگر 
یک NGO دانست و افزود: انجمن 
اعضای  در  رظایت مندی  ایجاد  برای 
خود وظایفی را بر عهده گرفته است. 
یکی از این وظایف بررسی وضعیت 
مهندسی صنایع در جامعه است و از 
جمله موارد قابل بررسی نیز می تواند 

وضعیت بازار کار این رشته باشد.
از  بررسی هایی  کرد:  تاکید  وی 
نفع جامعه است و  به  قبیل، هم  این 
مهندسی  انجمن  اعضای  نفع  به  هم 

صنایع ایران. 
میزگرد  حاضران  از  دیگر  یکی 

مهندس  کار"  بازار  در  صنایع  مهندسی  وضعیت  "تحلیل 
بیرالوند بود که در ابتدای صحبت های خود خواستار انجام 
مطالعه ای شد که مشخص کند جنبه های مختلف مشکالت 
مهندسی صنایع چیست و بر اساس اولویت ها، راه حل های 

مشکالت شناسایی شده چه می تواند باشد.
روند  به پخش،  شرکت  مهندسی  و  پشتیبانی  معاون   
وضعیت مهندسی صنایع را در جامعه طی دو دهه گذشته 

مطلوب توصیف کرد و گفت: نقش این رشته در جامعه 
پررنگ تر و کارکرد آن متفاوت شده است. وی افزود: این 
است.   داده  رخ  ایران  اقتصاد  شکل  تغییر  دلیل  به  اتفاق 
امروزه هم در حوزه صنعت و هم در حوزه خدمات، به 
استفاده از مهندسان صنایع احساس نیاز می شود. همچنین 
مهندسی صنایع جزء نخستین رشته هایی است که رویکرد 
سیستمی را در صنایع کشور ایجاد کرد. مهندس بیرالوند 
تاکید کرد: با وجود این، مهندسی صنایع با مشکالتی نیز 
مواجه است که بخشی از آنها مشکالت عمومی رشته های 
دانشگاهی در جامعه ایرانی است و بخشی از مشکالت نیز 

به این رشته اختصاص دارد. 
در  به پخش  شرکت  معاون 
گریبان گیر  عمومی  مشکالت  مورد 
ایران گفت:  دانشگاهی در  رشته های 
با  کار  بازار  تناسب  عدم  و  کاریابی 
یکی  کشور  در  جمعیت  رشد  میزان 
از این مشکالت عمومی است. تغییر 
ارزش های اجتماعی و شکل گیری یک 
به ویژه  کار،  به  نسبت  نهیلیستی  نگاه 
در میان دانشجویان، جنبه دیگری از 
مشکالت عمومی دانشگاه هاست. وی 
مهندسی  رشته  اختصاصی  مشکالت 
صنایع را مربوط به نوع آموزش این 
افزود:  رشته در دانشگاه ها دانست و 
باید  صنایع  مهندسی  رشته  برای 
مشخص  تا  گیرد  صورت  بازاریابی 
این  فارغ التحصیالن  حد  چه  تا  شود 
را  صنایع  نیازهای  می توانند  رشته 

برطرف کنند.
داشت:  اظهار  بیرالوند  مهندس 
برای  که  نیست  صنعت  وظیفه  این 
فارغ التحصیالن  خود  نیازهای  رفع 
دهد،  آموزش  را  صنایع  مهندسی 
که  است  دانشگاه  عهده  بر  آموزش 
بسیاری از جنبه های مورد نیاز صنعت 

را آموزش نمی دهد.
مهندسی  و  پشتیبانی  معاون 
فلسفه  به  ادامه  در  به پخش  شرکت 
اقتصادی در کشور پرداخت و  کالن 
دولتی  اقتصاد  و  مالکیت  کرد:  عنوان 
در ایران باعث می شود برنامه ریزی ها 
نگیرد  صورت  بلند مدت  صورت  به 
ایجاد مشکالتی که  باعث  امر  این  و 
هستیم،  آن  شاهد  حاضر  حال  در 
می شود. برای تصحیح برنامه ریزی های آموزشی ابتدا باید 

مکانیزم های اقتصادی تغییر کند.
در این نشست مهندس دانشور، مدیر اجرایی انجمن 
بی رویه  افزایش  به  کوتاهی  سخنان  در  نیز  ایران  صنایع 
بین  تناسب  عدم  صنایع،  مهندسی  رشته  دانشجویان 
آموزش های دانشگاهی این رشته و نیازهای بازار و لزوم 

افزایش بهره وری در مهندسی صنایع اشاره کرد. 

ميزگرد"تحليلوضعيتمهندسیصنايع
دربازارکار"  توسطانجمنمهندسی

صنايعبرگزارشد

پارادایم صنعت و دانشگاه

مهندس رستمیان:
الزم است که اولویت ها و 

نیازهای صنایع شناسایی شود 
و بر اساس آن برنامه ریزی 
آموزشی صورت گیرد. در 
شرایط کنونی صنایع کشور 
از دانشگاه ها جلوتر حرکت 

می کنند

مهندس بیرالوند:
این وظیفه صنعت نیست 

که برای رفع نیازهای خود 
فارغ التحصیالن مهندسی 
صنایع را آموزش دهد، 

آموزش بر عهده دانشگاه 
است که بسیاری از جنبه های 
مورد نیاز صنعت را آموزش 

نمی دهد
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باعث خوشحالي است که برگزاري ششمین کنفرانس بین  المللي مهندسي صنایع را 
در روزهاي سي  ام بهمن و اول اسفند 1387 در تهران اعالم نماییم. بدین وسیله از همه 
پژوهشگران و مهندسان صنایع دعوت مي  شود در این همایش سالیانه شرکت نمایند. 

ایران  مهندسي صنایع  انجمن  و  دانشگاه صنعتي شریف  توسط  امسال،  کنفرانس 
برگزار مي  شود. 

و  صنایع  مهندسي  زمینه  هاي  در  تحقیقاتي  تازه  هاي  معرفي  کنفرانس،  هدف 
جهت  گیري  هاي پژوهشي در این رشته است. در ضمن این کنفرانس مي  تواند جایگاهي 

براي تبادل تجربیات محققین مختلف باشد. 
لذا، کنفرانس آمادگي دارد که هر نوع مقاله تحقیقاتي در زمینه  هاي مختلف مهندسي 
صنایع و یا کارهاي مرتبط با این رشته در سایر رشته  ها نظیر مدیریت، ریاضي، کامپیوتر، 

حمل و نقل و مدیریت منابع آب را مورد بررسي قرار دهد.

اهداف
و  داخلي  متخصصان  میان  صنایع  مهندسي  رشته  در  جدید  دستاوردهاي  تبادل 

خارجي 
تداوم، تقویت و تشویق روحیه پژوهش در میان دانشگاهیان و فارغ التحصیالن 

رشته مهندسي صنایع 
ایجاد بستر مناسب براي بهره مندي از تجارب کاربردي و حرفه اي رشته مهندسي 

صنایع در داخل و خارج از کشور

محورهاي تخصصي کنفرانس
- بهینه سازي و برنامه  ریزي ریاضي

- فرآیندهاي تصادفي و تئوري صف
- احتمال و آمار کاربردي

- مهندسي کیفیت
- مدیریت زنجیره تامین

- چیدمان و طراحي کارخانه 
- کنترل تولید و موجودي
- مدیریت و کنترل پروژه 

- شبیه  سازي
- حمل  ونقل و لجستیک 

- ارگونومي و مهندسي فاکتورهاي انساني
- مدیریت نگهداري + تعمیرات + پایایي  

- توالي عملیات و زمان  بندي تولید
- تئوري فازي 

- سیستم  هاي هوشمند ساخت و تولید      
- تئوري تصمیم  گیری

- سیستم  هاي اطالعاتي و داده  کاوي
- هوش مصنوعي و سیستم  هاي خبره 

- کاربردهاي مهندسي صنایع در صنعت
- روش  هاي فراابتکاري در بهینه  سازي و مهندسي صنایع

سازمان کنفرانس
صنعتي  دانشگاه  علمي  هیات  عضو  یزدي،  مدرس  محمد  دکتر  کنفرانس:  دبیر 

شریف
صنعتي  دانشگاه  علمي  هیات  عضو  عشقي،  کورش  دکتر  کنفرانس:  علمي  دبیر 

شریف 
دبیر اجرایي کنفرانس: مهندس سید محمد عبدالهي، عضو گروه پژوهشي صنعتي 

آریانا 

کمیته علمی کنفرانس:
دکتر میربهادر قلي آریانژاد، استاد دانشگاه علم و صنعت 

دکتر سید عبدا... آقایي، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسي 
دکتر سید تقي اخوان نیاکي، استاد دانشگاه صنعتي شریف   

دکتر عبدالحمید اشراق نیا جهرمي، دانشیار دانشگاه صنعتي شریف 
دکتر امیر البدوي، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس 

دکتر محمدرضا امین ناصري، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد صالح اولیاء، دانشیار دانشگاه یزد 

دکتر رضا توکلي مقدم، دانشیار دانشگاه تهران 
دکتر فریبرز جوالیي، دانشیار دانشگاه تهران

دکتر رسول حجي، استاد دانشگاه صنعتي شریف

دکتر علیرضا حجي، دانشیار دانشگاه صنعتي شریف
دکتر مسعود رباني، دانشیار دانشگاه تهران 

دکتر سید جعفر سجادي، دانشیار دانشگاه علم و صنعت
دکتر سهیل سعدي نژاد، دانشیار سازمان مدیریت صنعتي

دکتر عباس سیفي، دانشیار دانشگاه امیرکبیر
دکتر علي شاهنده، دانشیار دانشگاه صنعتي اصفهان 
دکتر کورش عشقي، استاد دانشگاه صنعتي شریف 

دکتر سید محمد تقي فاطمي قمي، استاد دانشگاه امیرکبیر 
دکتر بهروز کریمي، دانشیار دانشگاه امیر کبیر 

دکتر فرهاد کیانفر، استاد دانشگاه صنعتي شریف
دکتر هاشم محلوجي، استاد دانشگاه صنعتي شریف

دکتر محمد مدرس یزدي، استاد دانشگاه صنعتي شریف 
دکتر رسول نورالسنا، استاد دانشگاه علم و صنعت 

دکتر محمود هوشمند، دانشیار دانشگاه صنعتي شریف 
 

برنامه ها و ویژگی هاي کنفرانس
- ارائه حدود 10 عنوان کارگاه آموزشی مبتنی بر نیاز مخاطبان کنفرانس در زمینه 

مهندسی صنایع توسط صاحبنظران داخلی و بین المللی
- ارائه بیش از 10 عنوان تجربه عملی از به کارگیری مفاهیم مهندسی صنایع در 

شرکت هاي ایرانی توسط مدیران این شرکت ها
ارائه حدود 30 مقاله برتر در زمینه محورهای تخصصی کنفرانس و مهندسی   -

صنایع
- سخنرانی اساتید و صاحبنظران داخلی و بین المللی

ترجمه  امکان  با  موازی  صورت  به  سالن   3 در  متنوع  آموزشی  مطالب  ارائه   -
همزمان

- نمایشگاه توانمندی شرکت هاي برتر در حوزه مهندسی صنایع
- دریافت گواهی نامه آموزشی به شرکت کنندگان

- اهدای بسته آموزشی کامل کنفرانس به تمام شرکت کنندگان در کنفرانس

مخاطبان کنفرانس
و  دولتی  شرکت هاي  و  سازمان ها  صنایع  مهندسی  کارشناسان  و  مدیران   -

خصوصی
- مدیران و سرپرستان شرکت هاي تولیدی و خدماتی بخش خصوصی

- مدیران شرکت هاي مشاوره و خدمات مهندسی صنایع
- اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی

- دانشجویان، محققان و پژوهشگران
- سایر افراد عالقه مند به کسب

ثبت نام
حساب  شماره  به  را  خویش  نام  ثبت  وجوه  می بایست  گرامی  کنندگان  شرکت 
0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف )3049( شعبه دانشگاه تهران 
کد 186 به نام همایش هاي ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف واریز نموده و 

فیش واریزی به همراه فرم ثبت نام را به دبیرخانه کنفرانس ارسال کنید.
هزینه ثبت نام گروهی برای بیش از 10 نفر شامل 15 درصد تخفیف است.

هزینه ثبت نام شامل:
- حضور در کنفرانس و کارگاه هاي آموزشی

- دریافت لوح فشرده
- دریافت کتاب خالصه مقاالت

- دریافت کیف و ویژه نامه کنفرانس
- ناهار و پذیرایی

www.iiec2009. برای کسب اطالعات کامل به سایت کنفرانس
ir مراجعه کنید.

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
30 بهمن و اول اسفند 1387

بعد از تاریخ 87/9/21تا تاریخ 87/9/20هزینه ثبت نام )ریال(

1/600/0001/750/000شرکت کنندگان آزاد
1/100/0001/300/000دانشجویان و اعضای هیئت علمی
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سازمان هایآيندهياآيندهسازمان ها
نگاهی به تاثیرات، ایجاد 

فرصت ها و تهدید های عصر 
IT در تحوالت سازمانی

www.ayandeh.com

عصر اطالعات که در پیش رویمان قرار دارد همچون 
در  برخی  می باشند.  وزیدن  حال  در  که  هستند  بادهایی 
برابر آن دیوار می سازند و برخی با آن همسو و هم جهت 
می شوند. آنها که در برابر این عصر دیواری می سازند بدین 
خاطر است که می خواهند خود را در برابر آن باد و طوفان 
در امان بدارند، اما بهتر است که در این عصر ما به جای 
آسیابان های  و  برافراشته  را  بادبان ها  بیائیم  ساختن  دیوار 
بادی بسازیم. عصر اطالعات چه بخواهیم و چه نخواهیم 
در حال گذر است. و رقابت در راه رسیدن به این هدف 
به قدری شدید است که بیش از حد تصور ما می باشد. در 
می دهم.  توضیح  بیشتر  را  مسئله  داستان  یک  با  باره  این 
می گویند دو مدیر IT یک روز با هم به شکار رفته بودند 
که ناگهان از دور یک ببر به آنها حمله و آنها را غافلگیر 
کرد. آنها پا به فرار گذاشتند. ناگهان یکی از آنها بر روی 
زمین نشست و شروع به گشتن در کوله پشتی خود کرد. 
نفر دوم از او سئوال کرد که این چه چیز مهمی است که تو 
آالن به دنبالش می گردی. نفر اول گفت: بدنبال کفش های 
ورزشی ام می گردم. نفر دوم گفت: کفش های ورزشی آالن 
پوشیدن  با  که  می کنی  فکر  تو  می خورد؟  دردت  چه  به 
کفشهای ورزشی می توانی از ببر جلو بزنی و از دست او 
فرار کنی؟ نفر اول گفت: من نمی خواهم از ببر جلو بزنم، 
بلکه می خواهم حتی برای یک قدم هم که شده از تو جلو 
من  و  مشغول شده  تو  با  قطعًا  ببر  این صورت  در  بیفتم. 

فرصت فرار کردن را پیدا می کنم. 
رقابت تا این اندازه شدید شده است. مهم نیست که چه 
کسی هستم و یا چه هستم. اگر جنرال داینامیک هم باشم و 
با آن همه عظمت و قدرت، و با هزاران سایت کامپیوتری، 
با یک وب  و یا اگر یک شرکتی باشم در وسط آفریقا و 
ثانیه  از چهار  بیشتر  آن،  در  سایت و چند صفحه موجود 
فرصت ندارم که خودم را به دنیا معرفی کنم )در هر چهار 

ثانیه برای هر یک از کسب و کارها 
موجود در کره خاکی، یک رقیب تازه 
می آید(.  به وجود  اینترنت  دنیای  در 
ندارم  فرصت  از چهار ساعت  بیشتر 
که اگر کسی به سایتم ایمیل فرستاد، 
جواب  آن  به  اگر  بدهم.  آنرا  جواب 
ندارید  وجود  دیگر  یعنی  ندادید، 
سراغ  به  سرعت  به  مشتری  زیرا 
زمان  این  در  رفت.  خواهد  رقیبتان 
اندازه که  تحصیالت و مدارک به آن 
تصور ماست، مهم نیست. زیرا به جای 
اینکه بر روی کارت هویتی شما میزان 
باشند، تخصص  نوشته  را  تحصیالت 
نبودن  یا  بودن  دسترس  در  و  داشتن 
 Connect Or(کرده اند قید  را  شما 
هم  مهم  مسئله  و   .)Disconnect

همین است )بودن یا نبودن(. 
شکل  حال  در  جدیدی  عصر 

گرفتن است که نیاز به نگاه جدید دارد. در این مقاله هم 
ارشد  مدیران  دیدگاه  مورد  در  چند خطی  که  است  قصد 
آینده در  واقعًا  آیا  که  نشان دهم  سازمان ها مطرح شود و 
امتداد گذشته است؟ آیا به آینده باید شبیه به گذشته نگاه 

کنیم؟ 
پیتر دراکر که یکی از تئوریسین های علم مدیریت در 

عصر ماست می گوید: "آینده غیر از گذشته است و بسیاری 
از راهکارهائی که در گذشته عامل موفقیت ما بوده اند، در 
آینده  در  ما  موفقیت  عامل  مجدداً  نمی توانند  حاضر  حال 

باشند" 
آفت  "بزرگترین  می گوید:  نیز  دیگری  صاحب نظر 
موفقیت های  به  بستن  دل  عصر  این  در  ارشد  مدیران 
گذشته شان است". در جائی دیگر آقای پیتر دراکر به وضوح 
اطالعات،  عصر  در  گذاشتن  قدم  "بهای  که  کرده  اشاره 
آینده  مورد  در  اینکه  جای  به  است.  گذشته  کردن  قربانی 
سازمان ها  مورد  در  که  است  بهتر  کنیم،  سازمانها صحبت 
این عصر  ما در  آینده صحبت کنیم".  و کسب و کارهای 
دیگر چیزی در مورد آینده سازمان ها مطرح نخواهیم کرد 
تغییر  باید  را  لغات مان  نگاهمان را و حتی فرهنگ  و نوع 
دهیم. چرا که اساسًا آینده سازمان ها در گرو وضعیت حال 
نگاه  آینده  به  و  ایستاده ام  حال  در  من  زیرا  می باشد.  آنها 
می کنم اما شاید سازمان های آینده به طور ماهوتی، ماهیتشان 
با سازمان های حال تفاوت های اساسی داشته داشته باشد. 
حتی کسب و کارمان، ساخت و سازمان و تجارتمان. بهتر 
است که یک کاغذ سفید جلوی رویمان گذاشته و وضعیت 
فعلی را کنار گذاشته و از نو شروع به 

نوشتن کنیم. 
.... هرآنچه که گذشت، گذشته. از 
نو شروع به نوشتن کنیم. البته با توجه 
آینده  به  که  نگرشی  نوع  و  فناوری  به 

است. 
خانه را روفتم از نیک و بد وانگهی 

پر شد از نور و انوار 
که  آن شده  از  مانع  که  آن چیزی 
نگاه جدیدمان  نوع  ما  در حال حاضر 
را حتی نگاهی به آینده سازمان به جای 
این  باشیم،  داشته  آینده  سازمان های 
است که یکسری پارادایم ها و غالب ها 
موجود  ما  درنگاه  گذشته  قوانین  و 
است و مانع می شود که ما دیدگاه های 

جدیدی پیدا کنیم. 
پیتر دراکر می گوید: اگر در پارادایم 
در  هیچگاه  آید  پیش  مشکلی  موجود 
همان پارادایم نمی توانیم راه حلی را برای ازبین بردن آن 
مشکل پیدا کنیم. شما خودتان هم می دانید، خالقیت ها و 
نوآوری های بسیار عمیقی که در صنایع و کسب و کارها 
اتفاق می افتد، زمانی بوده که کسی در آن صنعت نیم نگاهی 
شاید  و  است  انداخته  خود  از  صنعت  دورترین  به  حتی 

این  با  ولی  نداشته،  صنعتش  به  ربطی  حتی  صنعت  آن 
نگاه توانسته تحولی عمیقی را ایجاد کند. مثل نگاه کردن 
متخصصین صنعت معماری و ساختمانی به صنعت برق و 

الکترونیک. 
به  خودم  تلسکوپ  با  که  بار  "اولین  می گوید:  گالیله 
که  دیدم  را  ستاره  هزاران  کردم،  نگاه  بی کران  کهکشان 
هرگز پیش از این به چشمم نمی آمدند. تعداد ستارگانی که 
می دیدم، دهها برابر آن چیزی بود که با چشم عادی نگاه 

می کردم و تاکنون می پنداشتم". به قول سهراب سپهری: 
چشم ها را باید شست 

جور دیگر باید دید 
و  جامعه  به  اطالعات  عصر  با  و   IT نگاه  با  وقتی 
سازمان ها نگاه می کنیم، شیوه های جدیدی در آنها می توانیم 
اصاًل  آن  از  قبل  را می بینیم که  کنیم و فرصت هائی  تصور 
که  است  جدید  شیوه های  این  نمی شدند.  تلقی  فرصت 
سازمان های پیشرو را تحت شعاع قرار داده است. با آمدن 
به دنبال توسعه پروژه ای هستیم، اگر  فناوری اطالعات اگر 
مشتریانمان در حیطه کسب و کارمان قرار دارند، همه و همه 
در زیر انگشتان دستانمان می باشند. خیلی از متخصصین و 
از  بخشی  یافته،  توسعه  کشورهای  در  موجود  شرکت های 
انجام پروژه هایشان را توسط سیستم های که در اختیارشان 
است، در جاده ها و در خارج از محل فیزیکی شرکت انجام 
می دهند.حتی این پروژه ها را از آن سوی دنیا کنترل می کنند. 
شرکت  یک  نظر  تحت  ساختمانی  پروژه  یک  که  می بینید 
اروپایی در استرالیا انجام می شود بدون آنکه یک کارشناس 
از آن شرکت در محل حضور داشته باشد. بلکه متخصصان 
یا  و  همراه  تلفن  طریق  از  را  کارهایشان  همه  شرکت  آن 
اینترنت انجام می دهند. یا مثاًل در فروشگاه های زنجیره ای 
وال مارت وقتی کاالئی را در سبد خرید خور قرار می دهید، 
کلیه مشخصات آن کاال از طریق برچسب های RFIDکه به 
کاال چسبیده، در سیستم کامپیوتری ثبت می شود و هنگام 
پول  و  رفته  صندوق  پای  که  نیست  نیازی  دیگر  خروج 
کاالهای انتخابی را حساب کنید، بلکه جمع مبلغ کاالهای 
انتخابی هنگام خروج از فروشگاه، از حساب کارت اعتباری 
این کاال هم  از سوی دیگر، موجودی  شما کسر می گردد. 
از طریق  که  وقتی  کاسته می شود.  انبار  و  فروش  از سطح 
سایت هایی  یا  و  فروشی  کتاب  سایت  یک  به  کامپیوتری 
مثل Amazon.com مراجعه می کنید، می بینید که قیمت 
کتاب مورد نظرتان 70 دالر زده شده است. فردای آنروز که 
مراجعه می کنید می بینید که قیمت آن کتاب را با 30 درصد 
و  مطالب  فهرست  همچنین  و  کرده  ارائه  شما  به  تخفیف 
چکیده کتاب را هم به شما نشان می دهد. فردای دیگر هم 

شبکه و تار جهان نمائی 
در روی کره زمین درحال 
شکل گیری است که کاماًل 
زنده است و هر روز در 

حال گسترده تر شدن است 
و بستر آن اینترنت است
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که مجدداً به آن سایت مراجعه می کنید می بینید که نظر چند 
تن از خوانندگان را نیز در مورد آن کتاب به شما ارائه کرده 
و کتابهای معادل آنرا هم به شما معرفی می کند. اگر همین 
کار را از کامپیوتری دیگر که در چند قدمی کامپیوتر اول قرار 
دارد انجام دهید خواهید دید که قیمت کتاب همان 70 دالر 
است. زیرا در این زمان شما با دیگر مشتریان فرق می کنید. 
حتی در سایتی مثل آمازون و با 8 میلیون مشتری در روز، به 
راحتی از دیگر مشتریان بازشناخته خواهید شد. اینجاست 
پیدا  مفهوم  مشتری  با  روابط  مدیریت  CRMیا  معنی  که 
آمده و  به کمکتان  فناوری اطالعات  اینجاست که  می کند. 

شما را حتی با انبوهی از مشتریان، یاری می نماید. 
دنیای  است.  گرفته  قرار  ما  رودرروی  جدیدی  دنیای 
سایبر که رودرروی ما قرار گرفته که فرصت های بی نظیری 
را برای کسب و کارما و مدیران ما فراهم کرده و در عین 
حال در کنار آن تهدیدهایی هم ایجاد کرده است. شبکه و 
تار جهان نمایی در روی کره زمین درحال شکل گیری است 
که کاماًل زنده است و هر روز در حال گسترده تر شدن است 
و بستر آن اینترنت است. سرعت رشد آن بی نظیر و غیر قابل 
تصور است. در سال 1994 فقط 13 میلیون نفر از اینترنت 
استفاده می کردند در حالی که در شش سال بعد از آن یعنی 
در سال 2000 تعداد استفاده کنندگان اینترنت 2300 درصد 
رشد را نشان می دهد. هیچ پدیده بشری چنین رشدی را به 
خود ندیده است و تقریبًا تمام زندگی بشری را تحت الشعاع 
خود قرار داده است. از پرورش گل و گیاه گرفته تا مباحث 
می کنید  فکر  که  را  هرآنچه  اتمی.  فیزیک  و  نظری  فیزیک 

توسط این شبکه جهانی تحت الشعاع قرار گرفته است. 
زمانی بود که بعضی چیزها را در فیلم های علمی، تخیلی 
می دیدیم و متعجب می شدیم، اما اآلن خبر انتقال مزه و بو 
از طریق اینترنت هم متعجبتان نخواهد کرد. دیگر زمان آن 
چیزهائی که فقط در تخیل خود به آن فکر می کردید گذشته 
تخیل  زمان قدرت  این  در  که  کنیم  اذعان  باید  البته  است. 
آیا می توانید  مانده است.  فناوری عقب  از  انسان  و تجسم 
تصور کنید که کامپیوترهای آینده و حتی تا 3 یا 4 سال آینده 
چگونه خواهند بود؟ اگر نگاهی به گذشته بیاندازیم می بینیم 
که کامپیوترها هر روز کم حجم تر و سبک تر می شوند و از 
سوی دیگر سرعت پردازش آنها باال می رود. اما مگر تا چه 
بیشتر  اگر  کرد.  کوچک  را  کامپیوترها  اندازه  می توان  حد 
می رسد،  نظر  به   که  مشکلی  شوند حداقل  کوچک  این  از 
برای  که  می بیند  کنید  دقت  اگر  است.  کردن  تایپ  مشکل 
تایپ کردن یک SMS در تلفن همراه چقدر مشکل دارید. 
به نظرتان این مشکل چگونه حل می شود؟ بیائید تخیل خود 
برای  را  مشکل  این  می توان  ببنید چگونه  و  داده  پرواز  را 
سیستم های کامپیوتری آینده حل کرد. فناوری ادعا می کند 

که شما هرچه که بخواهید من می توانم برایتان فرآهم کنم. 
حتی اگر بخواهید دست یکی از دوستان خوب خود را در 
آن سوی دنیا بفشارید، فناوری می گوید که این امکان را من 

به شما می دهم. 
چه  به  آینده  مانیتورهای  که  کنید  تصور  می توانید  آیا 
باورتان می شود که مانیتورهای نسل  صورت می باشند. آیا 
آینده، دیگر به طور فیزیکی حجم نداشته و تصویر را در فضا 
تشکیل می دهند. حتی شما می توانید گوشه تصویر تشکیل 
شده در فضا را گرفته و آن را به هر سمتی که می خواهید 
برده و  باالی سر خود  را در  این تصویر  مثاًل  کنید.  منتقل 
بعد خوابیده و به فیلم دلخواه خود نگاه کنید. این فناوری 
است که شرکت های بزرگ ژاپنی ادعا کرده اند که در حال 
ساخت اینگونه مانیتورها هستند. پس همان طور که می بینید 
دنیای جدیدی در حال شکل گیری است که به هیچ عنوان 

این  تا  نباید  نیست.  گذشته  امتداد  در 
اندازه درگیر مسائل حال خود باشیم و 
تصور کنیم که آنها در حال شکل دهی 
به آینده هستند، بلکه آینده کاماًل غیر 

از گذشته است. 
همه مباحت تحت الشعاع فناوری 
مباحث  است.  گرفته  قرار  اطالعات 
به تبع آن مباحث مدیریت  تجارت و 
و  شهرها  مدیریت  حتی  و  سازمان ها 
درگیر  نیز  آینده  دولت های  کشورها. 
نحوه  شد.  خواهند  فناوری  این 
و  کرده  پیدا  تغییر  هم  کشورها  اداره 
زمینه  این  در  الکترونیکی  دموکراسی 
و  کسب  شیوه  حتی  می باشد.  مطرح 
تغییر  فناوری  این  توسط  هم  کارمان 

و  رفته  بین  از  کارها  و  از کسب  بسیاری  است.  کرده  پیدا 
است.  آمده  به وجود  کارهای جدیدی  و  آن کسب  به جای 
اطالعات  فناوری  عرصه  در  بزرگ  شرکت های  از  خیلی 
درحال خلق فعالیت ها و کسب و کارهای جدید می باشند. 
مدیران ما در عصری قرار گرفته اند که متأسفانه بسیاری از 
آنها آشنا به کارکردن در آن عصر نیستند. شاید هرآنچه را که 
یادگرفته اند تاکنون برایشان کاربرد داشته ولی متأسفانه برای 
ورود به عصر جدید آمادگی الزم را ندارند. دنیای سایبری 
که قیمت هر آنچه که در آن تولید می شود، بیشتر به خاطر 
فناوری به کار رفته در آن است تا قیمت مواد به کار رفته در 
آن. به همین تلفن های همراه نگاهی بیاندازید. قیمت مواد 
اولیه بکاررفته در این گوشی ها شاید کمتر از یک صدم و 
یا حتی یک هزارم قیمت فناوری به کار رفته در آن می باشد. 
و  کرده  تبدیل  یک  و  صفر  به  را  شما  صدای  که  فناوری 

فناوری  این  می دهد.  انتقال  دنیا  دور  به  را  اطالعات  این 
باعث ایجاد ارزش افزوده ای شده است که در حال حاضر 

فرصت های بی نظیری را برای ما ایجاد کرده است. 
رشد  درحال  به سرعت  که  کامی  دات  شرکت های 
می باشند، شعارهای اقرارآمیزی هم سر می دهند. شعارهائی 
این  نابود شوید"  یا  اینترنت روی آورید و  به  "یا  همچون 

شعار ما را یاد شکسپیر و آن جمله معروفش می اندازد: 
در  شعارها  اینگونه  شاید   .To be or not to be
دور  نه چندان  آینده ای  در  ولی  باشد  اقرارآمیز  حال حاضر 
شرکت ها،  این  تبع  به  بود.  خواهد  بی بدیل  واقعیتی  قطعًا 
تئوریسین های مدیریتی هم به مدیران سازمانی هشدار می دهند 
اینترنت  روی  بر  را  کاری خود  و  مدل های کسب  اگر  که 
بازآفرینی نکرده و فرآیندهای خود را با استفاده از مهندسی 
نکنند،  خلق  مجدداً  اطالعات  فناوری  رویکرد  با  و  مجدد 
به زودی از میدان رقابت بیرون رانده 
خواهند شد. البته نه اینگونه نگاهی که 
فناوری  رویکرد  با  تاکنون  ما  مدیران 
بزک  جز  که  رویکردی  داشته اند. 
کردن سازمان با یکسری دستگاه های 
آن  در  دیگری  مجهز، چیز  و  پیچیده 
سازمانی  عملیات  است.  نکرده  تغییر 
با  بلکه  نکرده  پیدا  کاهش  تنها  نه 
پیدا  هم  صعودی  سیر  فناوری  ورود 
کرده اند. این موضوع چیزی جز نگاه 
فناوری  به  سنتی گرا  و  غیرتخصصی 
نمی باشد. مدیران سازمان های ما، قبل 
در  مجدد  مهندسی  هرگونه  انجام  از 
کسب و کارهای سازمانی خود، ابتدا 
مجدد  طراحی  مجدد،  تعریف  باید 
دهند.  انجام  را  سازمانی  فرآیندهای  مجدد  ساختاردهی  و 
عملیات پیاده سازی سخت افزارها، آخرین چیزی است که 
باید به آن پرداخت. اما در سازمان های ما اولین چیزی که 
افزارهای  تهیه مدرنترین سخت  قرار می گیرد،  مورد توجه 
روز دنیا است بدون توجه به عملیاتی که باید انجام دهند. 
فرآیندهای سنتی که مکانیزه کردن آنها جز بروز مشکالت 
آورد،  نخواهد  ارمغان  به  دیگری  چیز  آینده،  در  بیشتر 
با  فرآیندها و عملیات سازگار  به  را  می بایست جای خود 
فناوری های روز بدهند. مدیران باید به بازنویسی مجدد این 
فرآیندها روی آورند و نه اصالح آنها. دقت کنیم که زمان در 
حال گذر است و هرچقدر که دیرتر این موضوع را متوجه 
شویم به میزان چندین برابر آن از نظر زمانی از دنیای آینده 
عقب خواهیم ماند. در اینجا "غفلت موجب پشیمانی نیست 

بلکه موجب نابودی است".

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، 14 و 
15 مهرماه با هدف فراهم آوردن بستر مناسب برای تعامل 
صنعت و سامان دهی اجرایی با دانشگاه ها و پژوهشگران 
حوزه امنیت فاوا و رمز، شناسایی خبرگان و فعاالن این 

حوزه شکل گرفت.
دبیر پنجمین کنفرانس بین اللملی انجمن رمز ایران، 
جدیدترین  ارائه  را  کنفرانس  این  برگزاری  از  هدف 
دستاوردهای علمی، پژوهشی در حوزه امنیت اطالعات، 
فراهم آوردن فضا برای تبادل تجارب صنایع و سازمان ها 
و تحقیقات عنوان کرد. دکتر مرتضی براری اظهار داشت: 
فضای  امنیت  حوزه  در  فعال  شرکت های  شناسایی 

اطالعات و معرفی مهمترین مباحث این کنفرانس بود. 
به  ارسالی  320مقاله  مجموع  از  که  این  بیان  با  وی 
افزود:  شد،  پذیرفته  مقاله  عنوان   55 جشنواره  دبیرخانه 
دستگاه  گسترده  مشارکت  شدن،  ساالنه  بودن،  کاربردی 
محورهای  افزایش  و  کنفرانس  برنامه های  توسعه  ها، 

کنفرانس از ویژگی های این کنفرانس دو روزه بود. 
رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیز در این کنفرانس 

با بیان این که در حوزه ارتباطات، فضای سایبر از ابزارهای 
بسیار مهم است افزود: موضوع رمز، رمز شکنی، و تولید 
رمز از ابزارهای مهم این تحول است و در این زمینه نیز 

به رشد قابل توجهی دست یافته ایم.
دکتر مهدی نژاد نوری با بیان این که توسعه این دانش 
جزو اولویت های دانشگاه صنعتی مالک اشتر است گفت: 
در این زمینه برنامه هایی در حال اجراست و دانشجویان 

زیادی نیز در حال تحصیل هستند.
ارتباطات  وزیر  سلیماني،  کنفرانس  این  در  همچنین 
فاوا و رمز  امینت  اهمیت حوزه  به  فناوري اطالعات،  و 
به تهدیداتي که  با توجه   : در کشور اشاره کرد و گفت 
در  رمز  و  فاوا  امنیت  حوزه  باید  است  کشور  متوجه 
کشور بومي و الگوسازي شود. سلیماني ادامه داد: امروز 
فناوري اطالعات در تمامي حوزه هاي اقتصادي همچون 
بانکداري، پرداخت مالیات، امور بیمه و بازار نقش اساسي 

و تعیین کننده اي دارد. 
وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات سهم دولت نهم 
را از زیرساخت هاي ارتباطي و فناوري اطالعات بسیار با 

اهمیت توصیف کرد. 
وي در ادامه با اشاره به جایگاه فناوري ارتباطات در 
زیر ساخت هاي توسعه کشور تصریح کرد: حل و فصل 
مسائل و مشکالت کشور بدون درک صحیح از فناوري 

اطالعات امکان پذیر نیست. 
الزم به ذکر است نمایشگاهی با حضور شرکت ها و 
موسسات پژوهشی در زمینه ارائه محصوالت فناورانه در 

زمینه امنیت فاوا در طول دو روز کنفرانس برپا شد.
در کنار همایش 2 روزه انجمن رمز، 11 عنوان کارگاه 
آموزشی مرتبط هم برگزار شد که زمان برپایی آن پیش 
از آغاز کنفرانس بود. این کارگاه ها روزهای 13،14 و 15 
برپا شدند که مدت  مهر در دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
هرکدام 4 تا 6 ساعت بود. کارگاه سیستم های تشخیص و 
ممانعت از نفوذ از تئوری تا عمل، امنیت نرم افزار، نحوه 
پیاده سازی موثر الگوریتم های رمز و کاربرد الگوریتم های 
برابر  در  امنیت  وب،  امنیت  رمزنگاری،  در  هوشمند 
بخی  سایبر،  فضای  در  امنیت  مسائل حقوقی  و  رایانه ها 

کارگاه هایی است که در این سه روز برگزار شدند.

پیتر دراکر در جایی 
می گوید: بهای قدم گذاشتن 
در عصر اطالعات، قربانی 

کردن گذشته است. به 
جای اینکه در مورد آینده 

سازمان ها صحبت کنیم، بهتر 
است که در مورد سازمان ها 

و کسب وکارهای آینده 
صحبت کنیم

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران برگزار شد



سال نهم * شماره 65 * مهر 61387

کارآفرینی با مفهوم تازگی و ارزشمندی 
ستون کارآفرینی، از شماره قبل در این صفحه خبرنامه انجمن مهندسی صنایع قرار گرفته است. در این 
ستون سعی می شود مطالب مفیدی به صورت سلسله وار به خوانندگان ارائه شود. از آنجایی که در رابطه با مقوله 
کارآفرینی مطالب زیادی وجود دارد، سعی شده مطالب این ستون با شیوه ای نسبتا جدید ارائه شود. می توانید 
نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مطالب این ستون به آدرس پست الکنرونیکی اینجانب ارسال کنید.

انتخاببرترينبرندملیدرجشنوارهبرترين
نام و نشان های تجاری در ایران

نخستین جشنواره بین المللی برترین نام و نشان های تجاری در ایران 
بین المللی  مرکز همایش های  در  ماه سال جاری  دوم دی  دوشنبه  روز 

می  برگزار  سیما  و  صدا 
شود.

این همایش برای اولین 
بار در کشور و با رویکردي 
علمي و پژوهشي وتکیه بر 
بازاریابي  علم  نوین  فنون 
جهت  در  تبلیغات  و 
شرکت ها  جایگاه  ارزیابي 
و بنگاه هاي اقتصادي فعال 
ایجاد  و  ایران  بازار  در 
سالم  رقابت  براي  فضایي 
و  گرفته  شکل  بنگاه ها 
اهداف چون ترویج فرهنگ 

مشتري مداري و مدیریت ارتباط موثر با مشتریان به منظور ارتقای سطح 
 )Brand( فروش، تأکید برلزوم توجه بر مدیریت نام و نشان تجاري
سازمان ها جهت  ماندگاري  و  ارتقاء  براي  استراتژیک  عاملي  عنوان  به 
افزایش مزیت رقابتي، تأکید بر نقش آموزش، تحقیق و دانش محوري 
در ارتقاي جایگاه رقابتي نام و نشان تجاري دربازار، تأکید بر ارزشیابي 
ایجاد  نامشهود،  دارائي  یک  به عنوان  تجاري  نام  مالي  ارزش گذاري  و 
 Brand( تجاري  نشان  و  نام  به  نسبت  هوشمندي  فرهنگ  ارتقاي  و 
Intelligence( و نیز شناسایي، معرفي و تجلیل از شرکت هاي برتر در 

حوزه مدیریت نام و نشان تجاري را در بر می گیرد.
موضوعات اصلی برگزاری جشنواره شامل موارد زیر است:

انتخاب 100 برند برتر ایران، انتخاب برترین برند ملي )تولید ملي(، 
انتخاب برترین نام و نشان های تجاري ایران درحوزه نام تجاري محصول 
دربازار  فعال  خارجي  برند های  برترین  انتخاب  شرکت،  تجاري  نام  و 
ایران. همچنین در این جشنواره نام و نشان هاي تجاري با قدمت حداقل 
گرافیکي  و  هنري  نظر  از  تجاري  نشان هاي  و  نام  زیباترین  سال،   50
)لوگو تایپ( و خوش آوایی و نام و نشان هاي تجاري جدید و موفق 
)تأثیرگذاري نام تجاری در کوتاه ترین زمان حضور در بازار، حداکثر 5 

سال( انتخاب و معرفی می شوند.
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره برترین نام و نشان هاي تجاري در 
ایران، ارزیابي و انتخاب در جشنواره در دو مرحله ارزیابي مستندات )80 
امتیاز( و مرحله ارزش گذاري )120 امتیاز( صورت می پذیرد. همچنین 
شیوه ارزیابي در مرحله ارزیابي مستندات، به استناد مدل در نظر گرفته 
ترکیب  مبناي  بر  مرحله  این  در  تجاري  نشان هاي  و  نام  ارزیابي  شده، 
امتیازات کسب شده از هر یک از چهار مورد اطالعات نام و نشان هاي 
تجاري )15 امتیاز(، آموزش و روزآمدي )15 امتیاز(، تحقیق و توسعه و 
نوآوري )15 امتیاز( و مشتري مداري و رعایت حقوق مصرف کننده )35 

امتیاز( صورت می گیرد.
شیوه ارزیابي در مرحله ارزش گذاري نیز بر اساس آگاهي از نام و 
نشان تجاري )قدرت یک نام و نشان تجاري در ذهن مصرف کننده(، تداعي 
نام و نشان تجاري براي مصرف کنندگان(،  نام و نشان تجاري )معناي 
کیفیت ادراک شده )ارزیابي ذهني مصرف کننده از کیفیت محصول( و 
وفاداري به نام و نشان تجاري )میزان تعلق یک مصرف کننده به نام و 

نشان تجاري( می باشد.
نشانی  به  باید  نام  ثبت  فرم  دریافت  برای  ثبت نام،  به  عالقه مندان 

اینترنتی www.br16.ir مراجعه کنند.
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره های 22051128 و 22051129 

تماس حاصل فرمایید.

دومین همایش ملي نظام پیشنهادها در 
سازمانهاي دولتي و موسسات خدماتي 21 و 

22 آبان ماه برگزار می شود. 
تبیین  چون  اهدافی  با  همایش  این 
جایگاه نظام پیشنهادها به عنوان بستر نوآوري 
و شکوفایي، تبیین استراتژي توسعه مدیریت 
مشارکت جو و نظام پیشنهادها در راستاي سند 
چشم انداز ایران 1404، بررسي چالش های 

نظام پیشنهادها و ارائه راه حل های مناسب 
جهت رفع موانع استقرار بهینه نظام و ارائه 
تجارب اجراي نظام در سازمان های داخلي 
این  محورهاي  گیرد.  می  شکل  خارجي  و 
همایش دو روزه عبارتند از: نظام پیشنهادها 

نحوه  سازمان،  در  خالقیت  پرورش  ابزار 
نظام  بخشي  اثر  محاسبه  و  پیشنهاد  ارزیابي 
پیشنهادها، نظام پیشنهادها و تضمین موفقیت 
مدیریت  و  پیشنهادها  نظام  کار،  و  کسب 
بهبود  پیشنهادها،  نظام  سازمان،  در  دانش 

 44 اصل  و  اقتصادي  بنگاههاي  وضعیت 
قانون اساسي، اثرات متقابل فرهنگ سازماني 
و نظام پیشنهادها، نظام پیشنهادها، بودجه و 
تشکیالت، تشکیل و توسعه گروههاي ارائه 
پیشنهاد، نظام پیشنهادها در جهان توسعه یافته 
و ارتقاء سطح کیفي پیشنهادها. برای کسب 
اطالعات بیشتر با دبیرخانه همایش به شماره  

88349271 و 88349270 تماس بگیرید.

چنان باش که به هرکس بتوانی بگویی مثل من 
)کانت( رفتار کن.  

در شماره پیش با انواع کارآفرینی آشنا شدیم. 
به وضوح از اسم تمام آنها مشخص بود که حیطه و 
اندازه کسب و کارها چگونه و به چه میزان است. در 
ادامه بیشتر با خصوصیات این کسب و کارها آشنا 
برای شروع  البته هیچ فرد کارآفرینی  خواهیم شد. 
مشخص  را  آن  اندازه  و  نوع  ابتدا  در  خود،  به کار 
نمی کند، بلکه نوع و اندازه کسب و کارها را ایده 
پایه ای که سازمان در ابتدا بر اساس آن بنا نهاده شده 
و در ادامه، سیستم، نگرش و استراتژی های مدیران 

آن تعیین می کنند. 
در این شماره تالش می کنیم 
در  خالقیت  نقش  بررسی  به  تا 
زندگی و کسب و کار بپردازیم. 
مهمترین  از  یکی  خالقیت 
کارآفرین  فرد  هر  خصوصیات 
است. شاید افراد بسیاری با این 
ایران  در  که  باشند  موافق  نظر 
هنوز به خالقیت احتیاجی نیست 
و با کپی برداری و الگوبرداری از 
پیشرفته  و  صنعتی  کشورهای 
عالی  کارهای  و  کسب  می توان 
زیرا  کرد.  راه اندازی  بی نقصی  و 
آنها نیازهای انسان را زودتر از ما 
کشف کرده اند و راه حل های رفع 
کرده اند.  پیدا  نیز  آنرا  ارضای  و 
باشد،  همین طور  واقع  به  شاید 

ولی بومی سازی آنها در کشورمان به خالقیت زیادی 
که  راه حل هایی  می توان  شما  نظر  به  دارد.  احتیاج 
کشورهای پیشرفته برای رفع نیازهای تفریحی خود 
به کار بست؟  ایران اسالمی  استفاده می کنند را در 
به طور حتم بسیاری از آنها را نمی توان در اینجا به 
کار گرفت. ولی اغلب آنها را برای استفاده باید با 
توسل به روش های متناسب با فرهنگ و تحصیالت 
پیاده سازی  مخصوص  فرآیندهایی  با  و  کشورمان 
یک  خالقیت  که  می پندارند  چنین  بسیاری  کرد. 
افراد  برخی  تنها  که  است  ارثی  و  ذاتی  ویژگی 
خوشبخت با آن متولد می شوند. امروزه ثابت شده 
است که این توانایی در نوع بشر عمومیت دارد و 
همه در هنگام تولد به درجات گوناگون دارای این 

استعداد هستند.
با پروفسور خوش نویس در   در گفتگویی که 

از  داشتم،  پیش  سال  دو  صنایع  مهندسی  کنفرانس 
و  ایران  در  افراد خالق  تفاوت های  پرسیدم  ایشان 
امریکا چیست؟ چرا آنها خالق ترند؟ ایشان جواب 
من را اینگونه دادند: "من خالقیت را در امریکا هم 
تدریس می کنم. منتها خالقیت بیشتر از ایران پیاده 
می شود. و نتایج آن را هم می بینیم. تکنولوژی آنها 
آنجا  در  خالق  کارهای  است.  جلوتر  ما  از  بسیار 
به خالقیت  اینجا کمتر.  در  انجام می شود و  بیشتر 
بیشتر بها می دهند. سازمان های آنها جا برای پذیرفتن 
خالقیت و نوآوری دارند. آنها برای خالقیت خرج 
می کنند. ضررهای احتمالی آن را هم می پردازند. از 
منافع آن استفاده می کنند. این یک مسئولیت جدی 
خود  سازمان  در  که  است  صنایع  مهندسان  برای 
جدی  را  نوآوری  و  خالقیت 
بگیرند و آن را در سازمان خود 

پیاده کنند."
طبق معمول، علمای مربوطه، 
صورت های  به  را  خالقیت 
تعریف  متعددی  و  مختلف 
کرده اند. اما در همه این تعاریف 
بودن"  نو  و  "تازگی  مفهوم  دو 
مناسب  و  "ارزشمندی  به همراه 

بودن" مشترک می باشد.
ایده  می توانیم  چگونه  اما 
و  پول  به  را  خود  خالقانه 
نظر  به  کنیم؟  تبدیل  ثروت 
اگر رستم که حال می داند  شما 
سهراب  مرگ  از  بعد  نوشدارو 
از  موقع  به  ندارد، چگونه  اثری 
ایده های خالق خود استفاده می کرد؟ آیا می نشست 
منفعت  از  و  کند  اجرا  را  آن  دیگری  شخص  تا 
و  خالق  انسان  هر  کند؟  استفاده  آن  اقتصادی 
مدیر می تواند به مانند رستم به یک پیشرو و نماد 
بود  نترس  رستم  می کرد؟  چه  رستم  شود.  تبدیل 
آماده  مبارزه  برای  را  و سعی می کرد همیشه خود 
کند. همیشه آهسته و یکی یکی مشکالت را حل 
می کرد ولی پیوسته به فکر هدف نهایی خود بود. 
در راه خود مصمم بود. همیشه در کارهایش آزادی 
قدرت  و  نفس  به  اعتماد  داشت.  عمل  استقالل  و 
رهبری داشت. آیا رستم دستان، کتاب های مدیریتی 
خوانده بود؟ آیا دانشگاه تهران درس خوانده بود؟ 
توانسته بود در کنکور رتبه بیاورد؟ خیر. او تجربه 
داشت. آنقدر تمرین کرده بود که بداند چگونه باید 

از پس مشکالت برآید.

sars.tehrani@gmail.com کارآفرينی-2                      علیرضا سراجیان

دومین همایش ملي نظام پیشنهادها در 
سازمان هاي دولتي و موسسات خدماتي
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گام سي و پنجم
مراحل اجرایي مدیریت جامع کیفیت کدامند؟

کیفیت  مدیریت  در خصوص  توضیحاتی   34 گام  در 
جامع )TQM( ارائه شد. 

طي  و  تدریجي  باید  کیفیت  جامع  مدیریت  اجراي 
مراحلي انجام گیرد. از زمان تصمیم به اجراي آن تا ادغام 
کامل با کار روزمره کارکنان سال ها طول مي کشد. هیچ راه 
ندارد.  زماني وجود  فاصله  این  کردن  کوتاه  براي  میانبري 
اجرایي  الگوهاي  کیفیت  جامع  مدیریت  کردن  پیاده  براي 
اجرایي  الگوي  بهترین  اما  است  آمده  وجود  به  مختلفي 

وجود ندارد.
براي اجراي مدیریت جامع کیفیت در ایران یک الگوي 
شش مرحله اي ارائه مي شود اما باید توجه کنیم که مرزبندي 
حین  در  و  ندارد  وجود  مراحل  این  بین  مشخصي  کامال 
را  مراحل  این  است  ممکن  مختلف  سازمان هاي  نیز  اجرا 
اجراي  صحیح  شروع  کنند.  طي  متفاوت  سرعت هاي  با 
مدیریت جامع کیفیت و صبر و شکیبایي شرط اول موفقیت 

مي باشد. 
مراحل اجرایي مدیریت جامع کیفیت:

1- مرحله آگاهي
اجرا  براي  موجود  بالقوه  توانایي هاي  مرحله  این  در 
شناسایي مي شوند و درباره اجراي مدیریت جامع کیفیت 
تصمیم گیري به عمل مي آید. در پایان این مرحله الزم است 
جامع  مدیریت  از  کاملي  و  روشن  درک  ارشد  مدیریت 
دستیابي  روش هاي  و  کیفیت  جامع  روش هاي  و  کیفیت 
دوره هاي  در  شرکت  منظور  بدین  باشد؛  کرده  پیدا  آن  به 
آموزشي، مطالعه مقاالت و کتاب هایي درباره مدیریت جامع 
کیفیت ضروري مي باشد. تشکیل یک تیم کاري متشکل از 
مدیران ارشد براي ارزیابي سازماني و تهیه پیشنهادي براي 
الزم  کیفیت  جامع  مدیریت  اجراي  درباره  تصمیم گیري 

است.
زماني که مدیران ارشد تعهد خود را به اجراي مدیریت 
درباره  کارکنان  به سواالت  باید  دادند  نشان  کیفیت  جامع 
در  گفتگو  و  بحث  باب  باید  دهند.  پاسخ  تغییر  ضرورت 
انتخاب  دالیل  ارائه  با  ارشد  مدیریت  و  شود  باز  سازمان 
آن،  اجراي  از  انتظار  مورد  نتایج  و  کیفیت  مدیریت جامع 
بنابراین  آورد.  به وجود  کارکنان  در  را  آن  پذیرش  زمینه 
مرحله آگاهي مرحله ایجاد آمادگي براي تغییر مي باشد. این 

مرحله معموال بیش از یک سال طول مي کشد! 
2- مرحله کسب دانش و مهارت ها

ریخته  کیفیت  جامع  مدیریت  پایه هاي  مرحله  این  در 
مستمر  ارتقاي  و روش هاي  ابزار  که  معني  بدین  مي شود؛ 
فرهنگي  جو  ایجاد  براي  مي شوند؛  داده  آموزش  کیفیت 
برنامه ریزي  کیفیت  ارتقاي  به  پرداختن  جهت  مناسب 
مي شود؛ اولین عالیم کار تیمي ظاهر مي شود و نهایتا آنکه 

سازمان به سنجش و پایش کیفیت اقدام مي کند.
کارهایي که در این مرحله باید انجام گیرد عبارتند از: 
طریق  از  مدیریت  در  الزم  صالحیت هاي  ایجاد   -

آموزش ابزار و فنون ارتقاي مستمر کیفیت و دانش ارتقا.
- ایجاد صالحیت هاي الزم در 
کارکنان از طریق آشنایي با فلسفه 
کیفیت،  جامع  مدیریت  اصول  و 
ویژگي هاي فرایندها و اهمیت کار 

تیمي براي ارتقاي آنها.
- ارزیابي فرهنگ سازماني به 
منظور تغییر در فرهنگ سازگار با 
ارتقاي مستمر کیفیت؛ بدین منظور 
باید برنامه اي تدوین و اجرا گردد 

که در سایه آن جو اعتماد و ارتباط روشن بین مدیران و 
کارکنان ایجاد شود. 

- مشخص کردن مشتریان و تعیین نیازها و انتظارات 
آنها  کلیدي و مشتري هاي  فرایندهاي  باید  آنان. هر واحد 
کسب  یا  مستقیم  گفتگوي  طریق  از  سپس  کند،  تعیین  را 
پس خوراندهاي منظم، نیازها و انتظارات مشتریان را تعیین 

نماید. 
FOCUS- انتخاب یک روش ارتقاي کیفیت؛ روش -

PDCA پیشنهاد مي شود. 
- تشکیل تیم هاي ارتقاي کیفیت و آموزش آنان.

- ارتقاي تعدادي فرایند کلیدي جهت کسب تجربه.
3- مرحله برنامه ریزي بلند مدت

جامع  مدیریتي  فلسفه  یک  کیفیت  جامع  مدیریت 
منافع کامل آن  از  استفاده  براي  بلندمدت و پویا است که 
مرحله  این  در  آید.  عمل  به  بلندمدت  برنامه ریزي  باید 

فعالیت هاي زیر انجام مي گیرند: 
- یک ارزیابي دروني کیفیت براي تشخیص نقاط قوت 

و ضعف.
- تعیین رسالت و دورنماي سازمان.

- تعیین اهداف بلندمدت و استراتژي هاي دستیابي به 
آنها.

- تدوین شیوه ارزشیابي برنامه.
باید براي تحقق این مرحله از مراحل اجرایي، فرهنگ 
سازماني با ارزش هاي اساسي مدیریت جامع کیفیت سازگار 
باشد. وجود جو اعتماد، تفکر قدرت بخشیدن به کارکنان 
و مشارکت آنان در ارتقاي فرایندها، اعتماد به کار تیمي و 
بهبود عملکرد فرایندها و به طور کلي باور فلسفه مدیریت 
جامع کیفیت و منافع درازمدت آن از شرایط اساسي براي 
برنامه ریزي استراتژیک تلقي مي شوند؛ بنابراین مرحله دوم 
یعني مرحله کسب دانش و مهارت تا زماني ادامه مي یابد که 

جمیع شرایط براي ورود به این مرحله فراهم گردد.
4- مرحله برنامه ریزي تفصیلي

بر  این مرحله همه بخش ها و واحدهاي سازماني  در 
اساس برنامه بلندمدت، برنامه هاي یکساله تدوین مي نمایند. 
به  را  زیر  باید وظایف  واحدها  و  مرحله بخش ها  این  در 

انجام رسانند:
- فرایندهاي اساسي خود را تعیین کنند.
- مشتریان فرایندها را مشخص نمایند.

- نیازها و انتظارات مشتریان را تعیین کنند.
- فرایندهایي را براي ارتقا انتخاب نمایند.

- اهداف اختصاصي ارتقا را تنظیم کنند.
- تیم هاي ارتقاي فرایندها را تشکیل دهند.

- نشانگرهاي ارتقاي کیفیت را تعیین نمایند.
5- مرحله اجرا

در این مرحله بخشها و واحدها برنامه هاي ساالنه خود 
را اجرا مي کنند. در این مرحله باید فعالیت هاي زیر انجام 

شوند:
- تیم هاي ارتقا فرایندهاي خود را ارتقا دهند.

انتقال  براي  قوي  و  منظم  ارتباطي  سیستم  یک   -
تجربیات ایجاد شود.

- یادگیري در عمل ترغیب گردد.
برداشته  از میان  ارتقاي فرایندها  - موانع و مشکالت 

شود.
- یک سیستم تقدیر و تشویق کارآمد به وجود آید.

- پیشرفت ها پایش شوند.
- دستاوردها حفظ گردند.

6- مرحله ارزشیابي 
برنامه هاي  از  ساالنه  باید 
عمل  به  ارزشیابي  کیفیت  ارتقاي 
احیانا  و  موفقیت ها  علل  تا  آید 
اگر  گردد.  مشخص  شکست ها 
از  اغلب  کارکنان  و  مدیران  چه 
نتایج مثبت اجراي برنامه ها بیشتر 
شاد مي شوند ولي تجربیات مثبت 
و منفي هر دو آموزنده مي باشند؛ 
هر تجربه منفي شاید فرصت بیشتري را براي کسب تجربه 

و یادگیري فراهم نماید. 

باید ساالنه از برنامه هاي ارتقاي 
کیفیت ارزشیابي به عمل آید تا 

علل موفقیت ها و احیانا شکست ها 
مشخص شود

تعریف شناسي 

مهند  سي صنایع
قسمت یازدهم
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این کتاب در مورد تکمیل مهارت های 
رهبری و مدیریتی شما در راستای پیش گیری 
از اشتباه های رایجی است که مدیران درباره 

کارمندان تحت کنترل خود انجام می دهند.
قابیل  از زمانی که  در حقیقت، مدیران 
قرار  را تحت سلطه خود  هابیل  کرد  سعی 
دهد، چنین اشتباه های یکسانی انجام داده اند. 
این اشتباه ها، اگر برای شما خطرناک نباشد 
اما  می باشد.  مهلک  شما  مؤسسه  برای 
نباید  هستند،  چه  خطاها  این  می دانید  اگر 
هیچگاه چنین اشکال هایی در ماهیت، روش 

و قضاوت اداره خود داشته باشید.
در زیر خالصه ای از این 13 اشتباه که 
در کتاب به آن اشره شده است آمده است.

مسئولیت  عدم   :1 مهلک  اشتباه 
پذیری

بدون مدیریت کارآمد نمی توان درباره 
خصوصیات محصول و زمان مناسب معرفی 

آن به بازار، تصمیم درستی گرفت.
مدیر کل یک شرکت بزرگ آمریکایی 
اما  بگیرید،  را  من  دارایی های  "تمام  گفت: 
قرار  من  اختیار  در  را  سازمان  افراد  همه 
دهید، در عرض پنج سال، تمام این دارایی 

را به شما بر می گردانم".
پنج شرط اولیه موفقیت تجاری:

1. کیفیت یا محصول منحصر به فرد
2. زمانبندی مناسب

3. سرمایه کافی
4. منابع انسانی

5. مدیریت کارآمد )اگر شرط 5 وجود 
نداشته باشد شروط قبلی بی فایده است(

در تجارت هر موردی با مدیریت شروع 
و پایان می پذیرد و برای این که به طور موثر 

کار کنیم، مدیر باید مسئول باشد.
باید  مدیر  یک 
اشتباه های  جلوی 
اگر  و  بگیرد  را  خود 
شما این کار را نکنید، 
در نهایت این اشتباه ها 
از  را  شما  که  هستند 
می دارند.  باز  حرکت 
کارآمد،  مدیر  یک 
برای رسیدن به نتیجه، 
مسئولیت پذیر  باید 

باشد.
را  خود  راه 
)به  کنید  انتخاب 
بدهید  بها  عملکردها 

نه به بهانه ها(
اساسًا در زندگی دو عمل وجود دارد: 
بگیرید  تصمیم  بهانه جویی ها.  و  عملکردها 
دست  باید  اعمال  این  از  کدا میک  به  که 
ندهید. دو شیوه  انجام  را  بیابید و کدامیک 
این  اساس  بر  متفاوت  و  کاماًل جدا  فکرِی 
با  آن ها  از  یکی  تنها  که  دارد  اعمال وجود 

فکری  شیوه  یکی  می شود.  انجام  موفقیت 
متمایل  که  آن هایی  یعنی  درون گرا؛  افراد 
شخصی  مسئولیت  و  هستند  عملکرد  به 
را  شکست هایشان  و  موفقیت ها  اعمال، 
خود بر عهده می گیرند. آنها می دانند اگر از 
نتایج اقدام هایشان راضی نیستند، باید فقط 
چشمان  با  را  مقصر  تا  کنند  نگاه  آیینه  به 
خود ببینند. اما سایرین از پذیرش مسئولیت 
اَعمالشان در زندگی سرباز می زنند و پشت 
می کنند،  مخفی  را  مختلف، خود  بهانه های 
زیرا آن ها پیوسته یک عامل بیرونی، شرایط 
یا دیگران را مقصر در شکست های شخصی 
برون گرا  را  افراد  این  ما  و  می دانند  خود 
می نامیم. پس ترجیح می دهیم  اسم آنها را 

مدیر نگذاریم.
ما در امر مدیریت، نمی توانیم از پذیرش 
فرار  باشیم  درون گرا  باید  که  حقیقت  این 
کارآمدی  مدیریت  که  این  برای  پس  کنیم. 
داشته باشیم، باید بتوانیم دیگران را رهبری 
کنیم. مردم از افرادی پیروی می کنند که به 
وقتی  احترام  پس  می گذارند.  احترام  آنها 
بدست می آید که مسئولیت کارها را شخصا 
به عهده بگیریم. اما این داستان بدین معنی 
نیست که ما در تالشمان موفق خواهیم شد، 
و  می رسیم  خود  اهداف  تمام  به  اینکه  یا 
همیشه به آن باال باالها دست می یابیم. بلکه 
بدین معنی است که اگر شکست را تجربه 
کردیم یا اگر راه درست را نرفتیم، می توانیم 
بگوییم:"آهای، من شکست خوردم، تقصیر 
این  دیگر  و  گرفتم  یاد  اکنون  بود،  خودم 
این  آینده  در  و  نمی کنم  تکرار  را  اشتباه 

ناکامی را به موفقیت تبدیل می کنم".

اشتباه مهلک 2: عدم موفقیت در ایجاد 
پیشرفت  کارمندان

یک  مدیریت 
و  دارد  اصلی  هدف 
آن توانایی فراهم کردن 
با  کار  ادامه  امکانات 
و  پرسنل  تغییر  وجود 
مدیران  حضور  عدم  یا 
که  موسسه ای  است. 
شده  کنترل  درستی  به 
با  حتی  می تواند  باشد، 
عدم  و  کارمندان  تغییر 
حضور موقتی یا دائمی 
به  مدیران  از  یک  هر 
خود  موفقیت  روند 
ادامه دهد. یعنی شرکتی 
هنگام  باید  شماست،  نظارت  تحت  که 
در  ناهار، حضور  غیبت شما جهت صرف 
یا  و  تعطیالت  کاری،  سفر  همایش،  یک 
با موفقیت  بتواند  بیماری کوتاه مدت،  یک 
ادامه دهد. عالوه بر آن غیبت  به کار خود 
دیگر،  به جای  انتقال  به خاطر  دایمی شما 
نباید  مرگ،  حتی  یا  بیماری  بازنشستگی، 

باشد،  گونه  این  اگر  و  کند  فلج  را  شرکت 
شما تعهد خود را به عنوان یک مدیر نادیده 

می گیرید.
است  این  کارمندان  درباره   من  تجربه 
که آنها به طور کلی کاری را انجام می دهند 
اگر  دارید.  انتظار  آنها  از  مدیران  شما  که 
کنند،  کار  خوب  باشید  داشته  انتظار  شما 
می دهند.  انجام  خود  را  وظیفه  خوب  آنها 
ضعیف  باشید  داشته  انتظار  اگر  برعکس 
این گونه  هستند  مجبور  آن ها  کنند،  عمل 

رفتار نمایند.
مدیرانی که نمی توانند بر نیاز به محبت 
افراد  نمی توانند  هرگز  کنند،  غلبه  خود 
کاری  گروه  نتیجه  در  بسازند.  بهره وری 
هرگز  نهایت  در  و  می ماند  ضعیف  آن ها 
نمی توان بر پایه افراد ضعیف یک تیم قوی 
و کارآمد ساخت. امتحان یک مدیر، کاری 
که او می تواند به تنهایی انجام دهد نیست، 
بلکه کاری است که کارکنانش بدون حضور 

او می توانند انجام دهند.
یک مدیر آگاه کاری  را انجام می دهد 
که باید صورت گیرد. حال چه بخواهد و چه 
قابلیت های  می کند  سعی  همیشه  نخواهد، 
انجام  از  ترتیب  بدین  و  ببرد  باال  را  افراد 

اشتباه مهلک 2 پرهیز می کند.
 

اشتباه مهلک 3: سعی در کنترل نتایج 
به جای تاثیر بر افکار

متفاوتی  عملکرد  مردم  است  واضح 
از  بهره ورتر  بسیار  آنها  از  بعضی  دارند. 
نظر  صرف  افراد  بعضی  هستند.  دیگران 
تایپ  اطاق  در  چه  حال  کارشان،  محل  از 
به  یا  اطالعات  پردازش  یا ساختمان  باشند 
عنوان عامل فروش کار کنند و چه پرستار 
سودمند  دیگران  از  بیش  باشند،  بیمارستان 

هستند.
به طورطبیعی، افراد بر اساس روش های 
کاری خود، موفق شده یا شکست می خورند 
به  که  مدیران، سال هاست  ما  از  بسیاری  و 
این مسأله پی برده ایم، اما هنوز این روش یا 
عادت های خوب کاری بسیار کم و ناکافی 
است. تالش برای افزایش بهره وری چیزی 
است که عادت های کاری، چگونگی و علت 

افزایش آن را مشخص می کند.

اشتباه مهلک 4: پیوستن به یک گروه 
اشتباه

از آنجا که ما همه انسان هستیم، به راحتی 
هدف بعضی از ناراضی هایی قرار می گیریم 
سرخوردگی  و  یأس  در  نمی خواهند،  که 

یا  تشکیالت  هر  در  باشند.  تنها  خود 
سعی  که  دارد  وجود  کارمندی  حرفه ای 
می کند، مدیریت را به گروه ها و جناح های 
مخالف یکدیگر، تقسیم کند. برای انجام این 
گروه  برای  جدیدی  اعضای  باید  او  نیت، 
او  تمایل  این  می توانید  شما  و  بگیرد  خود 
را به راحتی برآورده کنید. اما مراقب باشید، 
به  زیرا چنین فردی هیچ وقت نمی خواهد 
میدان دعوا و مشاجره کشانده شود،  وسط 
بلکه میل دارد شخص دیگری این خطر را 
ایستاده  حاشیه  در  او  که  حالی  در  بپذیرد، 
عبارت های  وقتی  است.  نظاره گر  فقط  و 
با هم  آنها  "بهتر است تو و  مانند:  مختلفی 
باشید  را می شنوید، مطمئن  درگیر شوید"  
یک  به  را  شما  می کند،  سعی  شخصی  که 
این  در  خودش  البته  بکشاند،  درگیری 

سرنوشت ناخوشایند درگیر نمی شود.
مدیران،  وفاداری  از  زیاد  انتظارات 
ممکن است بسته به طرز فکر و اعمال شما، 
شما  برای  مزاحمت  ایجاد  یا  کمک  باعث 
شود. بهتر است به اهمیت و نقش وفاداری 
و  خود  نظر  نقطه  از  مدیر  یک  شغل  در 
وفاداری  موردی  چه  کنید.  نگاه  تشکیالت 
می کند؟  حیاتی  و  مهم  شغل،  یک  برای  را 
آیا این مسأله بدین معناست که شما باید با 
انجام می دهد، موافق  هر کاری که موسسه 
باشید؟ این وفاداری در بازار فروش به چه 

دردی می خورد؟

کلید اصلی رسیدن به وفاداری 
رمز اصلی رسیدن به وفاداری، چه آن را 
در استخدام یک مدیر در نظر بگیرید و چه 
در یافتن یک دوست، داشتن یک هدف و 

ایده آل مشترک برای هر کدام از آنهاست.
با  من  که  نیست  معنا  بدین  "وفاداری 
این  یا  کنم  موافقت  می گویید  شما  چه  هر 
که باور داشته باشم همیشه حق با شماست. 
وفاداری یعنی این که من با شما َصرف نظر 
مشترکی  آرمان های  جزیی،  اختالفات  از 
شانه  به  شانه  آرمان های  این  برای  و  داریم 
با تکیه برایمان محکم، اعتماد و پایداری و 

محبت یکدیگر می جنگیم".

بر  یکسان  مدیریت   :5 مهلک  اشتباه 
افراد

کارمندان  به  می کند  سعی  که  مدیری 
خود به یک طریق و با استفاده از یک روش 
سرپرستی نماید، باید خود را آماده رویارویی 
با ناکامی ها کند. چنین فردی هرگز در کار 
نمی داند  البته  شد،  نخواهد  موفق  خود 

بسیاری از مدیران به ایجاد 
استانداردها عالقه ای ندارند؛ 
زیرا استانداردها را وسیله ای 
برای قرار دادن قانون های 

کیفری می دانند که برای تنبیه 
افرادی که در تولید کوتاهی 
نمایند، یا افرادی که از آن ها 

تابعیت ندارند بکار می برند

مدیران اشتباه مهلک13

کتاب"13اشتباهمهلکمديران" تحليلیجذابو
واقعگرايانهازاقدامخوبمديريتورفتارهاینادرست

آندراختيارشماقرارمیدهد
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ذاتی  تفاوت های  موفق،  مدیر  اما یک  چرا! 
شخصیت افرادش را  می شناسد و با آگاهی 
از نقاط ضعف و قوت آن ها به صورت نفر 

به نفر بر آنها ریاست می کند. 
 

مدیریت گروهی
بسیاری از مدیران سعی می کنند در یک 
داشته  ارتباط  خود  کارمندان  تمام  با  زمان، 
باشند، تا از برخوردهای شخصی تهدید آمیز 
ضعیفی  شیوه های  چنین  کنند.  پرهیز 

شکل های متفاوتی دارد.

جلسات  برقراری  طریق  از  مدیریت 
کارمندان

این  درون  تدریج  به  جاه طلب  مدیران 
تله می افتند. آنها به راستی عقیده دارند که 
کارمندان،  با  ماهانه  و  هفتگی  جلسه های 
بزرگترین فرصت برای اعمال ریاست است. 
آن ها در طول این جلسه ها آموزش های خود 
به رخ می کشند، اطالعات را رد و بدل  را 
می کنند، بعضی از مشکالت را رفع می کنند 
و حتی کارکنان را تشویق می کنند، اما آنها 

نمی توانند مدیریت کارآمدی داشته باشند.
 

چهار شیوه مدیریتی:
1. مدیریت دیکتاتوری

2. مدیریت خشک و مقرراتی
مدیریت  )با  دموکراتیک  مدیریت   .3

مشارکتی اشتباه نگردد(
4. مدیریت فردی

5. شیوه مدیریتی مناسب افراد 
با کارمندان خود تک به تک صحبت کنید.

هوشیار باشید و در دسترس.

اشتباه مهلک 6: فراموش کردن اهمیت 
سود

اگر به تمام نقاط دنیا سفر کنید، خواهید 
هر  آن  وسیله  به  که  روشی  مهمترین  دید 
کند،  ارزیابی  را  مدیریت  می تواند  شخصی 
شرکت  سوددهی  برای  مدیریت  توانایی 
یک  مدیر  عنوان  به  شما  اگر  حتی  است. 

مزرعه یا بخش صنعتی در زیمباوه باشید.
به عبارت ساده تر آن ها هنوز یک مدیر 
را بسته به توانایی سوددهی که دارد، مورد 

ارزیابی قرار می دهند.
می یابند  در  سرعت  به  که  مدیرانی 
زیان  یا  سوددهی،  به  منجر  فعالیت هایشان 
شده است، بسیار اندک هستند.  با این حال 
این باعث نمی شود که ما بعد از یک مدت 
شانه  مسئولیت  بار  زیر  از  معین  و  مناسب 

خالی کنیم.
 

اشتباه مهلک 7: تکیه بر مشکالت به 
جای اهداف 

مشکالت  روی  تمرکز  مقابل  نقطه  ما 
ابتکار  قوه  را  اهداف  کردن  فراموش  و 
می نامیم. وقتی در مشکالت غرق می شویم 
و نتایجی را که می خواهیم به دست آوریم، 
از  ما  در  ابتکار عمل  این  می گیریم،  نادیده 
حداقل  یا  می میرد  ابتکار  قوه  می رود.  بین 
سرکوب می شود، مگر این که توجه خود را 

به هدفمان معطوف کنیم.
ما در ابتدا نباید با فرو رفتن در مشکالت 
و مقابله با این وضعیت، انرژی خود را هدر 
دهیم. بسیاری از مدیران در این شرایط مثل 
یک شنا گر ناشی عمل می کنند. اگر شما یک 

یک  را  او  بگذارید،  قایق  دریک  را  شناگر 
را  او  سپس  و  نمایید  دور  ساحل  از  مایل 
به درون آب پرت کنید چه کار می کند؟ به 
از  اما  کند  شنا  می کند  او سعی  مسلم  طور 

ترس، به جای شنا کردن با آب می جنگد.
این جمله را به خاطر بسپارید:

آن  حل  که  خورده ایم  بر  فرصتی  "به 
برای ما دشوار است"

 
اشتباه مهلک 8: دوست به جای رئیس

می خواهند  مدیران  اوقات  اغلب 
ساعت های متمادی دوست کارمندان باشند، 
هم  آ نها  مدیر  و  بیایند  اداره  به  فردا  سپس 
کاری  چنین  اجازه  کارمندان  البته  باشند. 
گیر کردن  وضعیِت  یک  این  نمی دهند.  را 
یا  و  رفتار  این  انتخاب  برای  دوراهی  در 
دوست  یا  باید  شما  یعنی  است.  رفتار  آن 
نمی توان  یا مدیر. در چنین شرایطی  باشید 

شخصیت دوگانه موفقی داشت.
 

ایجاد  در  ناتوانی   :9 مهلک  اشتباه 
استانداردها 

بسیاری از مدیران به ایجاد استانداردها 
آن ها  شاید  حقیقت  در  ندارند.  عالقه ای 
موضوع  این  از  هم رفته  روی  می خواهند 
وسیله ای  را  استانداردها  زیرا  کنند؛  دوری 
می دانند  کیفری  قانون های  دادن  قرار  برای 
تولید کوتاهی  افرادی که در  تنبیه  برای  که 
نمایند، یا افرادی که از آن ها تابعیت ندارند 

به کار می برند.
این  از  منفی  تعریف  چنین  که  افرادی 
کلمه دارند، یکی از عوامل مهم برای دست 
را  مدیریت خوب  با  یک شرکت  به  یافتن 
ایجاد  از  منظور  نمی کنند.  درک  درستی  به 
نباید مجبور  اصول راهنما در یک شرکت، 
کردن انجام لیست قوانین نیست، بلکه باید 
هدف از آن ایجاد غرور شخصی و جمعی 

در افراد باشد.
استانداردها پیمانی است بین شرکت و 
کارمندان که بر اساس تفاهم وفاداری خوب 

و تعهد دو جانبه است.

معیارهای کارایی افراد 
کمیت: بهترین شیوه اندازه گیری سطح 
عملکرد افراد در بسیاری از موارد به میزان 

کمیت بستگی دارد.
بر  افراد  عملکرد  اندازه گیری  کیفیت: 
عامل  دو  بررسی  از  کیفیت  دیدگاه  مبنای 

انجام می گیرد: اشکاالت و وضع ظاهر
به  انجام   – شناسی  وقت  وقت:  عامل 
ورودی های  و  خروج ها   – ارسالی ها  موقع 

به موقع یا غیبت به موقع از محیط کار
هزینه: کارکنان – پول – مواد الزم

 
در  موفقیت  عدم    :10 مهلک  اشتباه 

آموزش به کارکنان
به طور مسلم ما در انتخاب نیروی کار 
اشتباه هایی داریم. مدیران به هنگام ضرورت 
مناسب  که  با شغلی  را  می کنند خود  سعی 
آنها نیست، هماهنگ کنند. اما چنین مواردی 

قاعده و قانون نیست، بلکه استثنا می باشد.
انتخاب کارمند خود  اگر یک مدیر در 
اشتباه نکند، تنها سه دلیل باقی می ماند و آن 
این که چرا این شخص کار خود را درست 
انجام نمی دهد؟ این دلیل به شما، من و هر 
است،  مدیران  ما  نظارت  تحت  که  کسی 

مربوط می شود: 
1- یک کارمند، نمی داند که شغل مورد 

نظر او چیست!
2- این شخص، نمی داند چگونه آن کار 

را انجام دهد!
او  می شود،  باعث  چیزی  یا  3-کسی 
نخواهد یا نتواند کار مورد نظر را به درستی 

انجام دهد!
تعهدات  کارآیی،  عدم  دلیِل  سه  این 
می کند.  مشخص  کارکنان  به  را  ما  اصلی 
کارمندان،  آگاهی  از  اطمینان  با  ما  وقتی  تا 
نسبت به ماهیت کار و چگونگی انجام آن، 
ایجاد یک زمینه اصلی یا سر مشق،  وظیفه 
وظیفه  نپذیریم  را  موفق  رفتار  یک  جهت 

خود را در قبال آنها انجام نداده ایم.
اولیه  زمینه های  دارد،  امکان  وقت  هر 
آموزش گروهی را فراهم کنید. زیرا از لحاظ 
به صرفه تر  آموزش ها  گونه  این  اقتصادی 
گروه  یک  در  را  نفر   10 شما  اگر  است. 
قرار دهید، به جای 10 ساعت 1 ساعت از 
آنها منظور  یا مدیریت را برای  وقت مربی 
می نمایید. در بسیاری از موارد حقیقت این 
در  دارد،  وجود  گروه  یک  وقتی  که  است 

آنجا آموزش حقیقی صورت می گیرد.
 

گرفتن  نادیده   :11 مهلک  اشتباه 
بی کفایتی کارمندان

آسان  راه  دنبال  به  بی دقتی  با  ما  اگر 
باشیم، چقدر راحت می توانیم از انجام شدن 
نامناسب یک کار، چشم پوشی کنیم. ما به 
دام  این  به  دلیل  چند  به  مدیر  یک  عنوان 

می افتیم:
باید محبوب  1- چون ما فکر می کنیم 
اداره  در  محبوبیت  دنبال  به  باشیم، 

می گردیم.
مشکل  این  از  اگر  امیدواریم  زیرا   -2
مشکل  خود  خودی  به  کنیم،  پوشی  چشم 
میل  یا  توان  که  این  برای  می شود.  حل 

برخورد با دیگران را نداریم.
نیاز  که  می دهد  اجازه  مدیر  یک  وقتی 
به محبوبیت، وظایف او را تحت تأثیر قرار 
دهد، فرد ضعیفی می شود که هر رفتار غیر 
بهانه ای  هر  و  می کند  تأیید  را  قبولی  قابل 
را  کار  این  او  می پذیرد.  را  بی کفایتی  برای 
انجام می دهد، زیرا می ترسد یک کارفرمای 

سختگیر جلوه نماید.
 

از  قدردانی صرف   :12 مهلک  اشتباه 
کارمندان برجسته

از  باید  که  آن طور  ما  موارد،  دراغلب 
ستون سازمان خود که به موفقیت ما کمک 
اگر  نمی کنیم.  قدردانی  می کند  بسیاری 
کارمندی همیشه در بهترین سطح، کار خود 
را انجام دهد، نه تنها شایسته قدردانی است، 
و  شخصی  پیشرفت های  برای  باید  بلکه 

تالش های گروهی مورد تقدیر قرار گیرد.
در  را  مطلب  این  می توان  به خصوص 
تمام  دید.  فروش  به  مربوط  سازمان های 
"پار"  یا  آستانه  سطح  از  باالتر  گروه  افراد 
به  افراد  از  کار می کنند و هر یک  به خوبی 
اما  می رسند،  شده  تعیین  سود دهی  میزان 
اتفاقی می افتد؟ این  برای کارمند ارشد چه 
بهترین  عنوان  به  ساالنه  جلسه  در  کارمند 
می گیرد  قرار  قدردانی  مورد  سال  فروشنده 
پذیرفته  به عضویت  رئیس کل  دایره  در  و 
می شود، حقوق باالیی می گیرد، به یک سفر 

تفریح گاه های  از  یکی  به  نفره  دو  مجانی 
خارق العاده می رود و تقدیرنامه دیگری را 
شایسته  او  می گیرد.  کارش  استحکام  برای 
نیز  شرکت  و  تقدیرهاست  این  از  یک  هر 

چنین تقدیری را از او انجام می دهد.

اشتباه مهلک 13: سعی در تحت نفوذ 
قرار دادن دیگران

طرز  می توانیم  مدیر  یک  عنوان  به  ما 
در  باید  اما  دهیم،  تغییر  را  افرادمان  فکر 
افکارآن  روی  تأثیر  برای  که  شیوه هایی 
تأثیر  کنیم.  دقت  می گیریم،  به کار  کارمندان 
نفس  به  اعتماد  افزایش  باعث  رفتار خوب 
می شود،  آنها  بهره وری  افزایش  و  کارکنان 
فکر  کارمندان  می شود  باعث  بد  رفتار  اما 
کنند تحت نفوذ و سلطه قرار گرفته اند، پس 
میزان تولید آنها به طور انفعالی تحت تأثیر 

قرار خواهد گرفت.
وقتی  که  جایی  آن  از  محیط:  تغییر 
محیط هر انسانی تغییر می کند، طرز فکر او 
عنوان  به  می شود.  عوض  آن،  از  متأثر  نیز 
محیط  در  که  عملی  هر  اصلی،  قاعده  یک 

سر  شما  از  کارمندان 
آنها  افکار  روی  بزند، 
تأثیر  می گذارد.  تأثیر 
از  یک  هر  احتمالی 
مانند  زیر،  اعمال 
دوباره  کردن  رنگ 
میزان  تغییر  دفتر، 
اصالح  حقوق، 
و  خود  سیاست 
الگوی  یک  تغییر 
از  قبل  را  کاری 
انجام آن بسنجید، 
حرکات  این  زیرا 

تأثیر  می تواند روی طرز فکر کارکنان شما 
مثبت یا منفی داشته باشد.

 
لطف  از  خالی  نکته  چند  ذکر  انتها  در 

نیست:
1. مدیریت هنر نیل به اهداف از پیش 
تعیین شده از طریق دیگران و یا با همکاری 

داوطلبانه آنها است.
برای  برنامه ریزی  مدیریت  هدف   .2
ادامه کار حتی در زمان عدم حضور مدیران 

است.
خدمت  کار  ادامه  برای  سودآوری   .3
به مشتریان و تعهد کارکنان امری ضروری 

است.
رفتاری خود  عادات  مبنای  بر  افراد   .4

موفق می شوند یا شکست می خورند.
5. کارکنان تالش نمی کنند مگر اینکه به 

این دو سوال جواب مثبت دهند:
فرصت های موفقیت من چیست؟

از لحاظ کسب اعتماد به نفس در کجا 
می توانم اعتبار و ارزش به دست آورم؟

رفتار  به  افراد  ترغیب  مدیر  وظیفه   .6
درست است.

فقط  افراد  رفتار  روی  تاثیر  برای   .7
باید  بلکه  کرد!  کار  آنها  عملکرد  نمی توان 
الگوهای فکری آنها را نیز مورد بررسی قرار 

داد. 
نه  فکری،  است  کاری  مدیریت،   .8

عملی.
"وظیفه اصلی یک مدیر تاثیر گذاری بر 

طرز فکر افرادش است"
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از  بین المللي  بازاریابي  برجسته  استاد  کاتلر  فیلیپ 
دانشگاه نورت وسترن و فارغ التحصیل از مدرسه مدیریت 
اروپا به عنوان  او توسط مرکز مدیریت  در شیکاگو است. 
بازاریابي  استراتژیک  حوزه  متخصص  سرشناس ترین 
نامیده شد. وي مولف کتابي است که معتبرترین رساله به 
رسمیت شناخته شده بازاریابي به حساب مي آید: »مدیریت 
بازاریابي« که در حال حاضر ویرایش دوازدهم آن به بازار 
آمده است. او همچنین مولف )یا همکار در تالیف( تعدادي 
بازاریابي  بازاریابي،  در  کاتلر  همچون  دیگر  مهم  کتابهاي 
بازاریابي استراتژیک براي سازمان هاي غیرانتفاعي،  جانبي، 
حرفه اي  خدمات  بهداشتي،  سازمان هاي  براي  بازاریابي 
بازاریابي، بازاریابي از A تا Z، 10 خطاي مهلک بازاریابي، 
حرکت هاي بازاریابي، مکان هاي بازاریابي، بازاریابي ملت ها 

و بازاریابي عمومي است.
همچنین او بیش از صد مقاله در مجالت و روزنامه هاي 
 Harvard Business Review همچون  برجسته اي 
 ،Solan Management Review ،Business
Horizons ،California Management Review و 
The Journal of Marketing  چاپ کرده است. فیلیپ 
کاتلر همچنین تعداد زیادي جوایز بزرگ مانند "جایزه مربي 
برجسته بازاریابي سال انجمن بازاریابي آمریکا" و "بازاریاب 
 )SMEI( سال" را توسط هیات بین المللي فروش و بازاریابي

به دست آورده است.
فیلیپ کاتلر مشاور تعداد زیادي از شرکت هاي بزرگ 
 IBM , Michelin , Motorolaآمریکایي و خارجي مانند
 , Bank America , General Electric , Merk
استراتژي  و  برنامه ریزي  زمینه  در  است.   , Honeywell
او  بین المللي  بازاریابي  و  بازاریابي  تشکیالت  بازاریابي، 
بازاریابي عمده و  سمینارهاي متعددي را در زمینه مفاهیم 
پیشرفت و توسعه سازمان ها و شرکت ها در آمریکا، اروپا و 

آسیا و شرکت در پروژه هاي KMG ارائه مي دهد.

هر بحران یک فرصت درخشان تغییر شکل یافته است، 
اگر با یک دید خالق به آن نگاه شود.

 فیلیپ کاتلر )PHILIP KOTLER( در سال 1931 
در شیکاگو متولد شد. لیسانس را از دانشگاه دی پل، فوق 
لیسانس را در رشته اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، دکترا را در 
همان رشته از MIT و فوق دکتری ریاضی را از هاروارد و 
فوق دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ کرد. 
دانشگاه  بین المللی  بازاریابی  رشته  استاد  از سال 1969  او 
نورث وسترن است. این دانشگاه از اولین مراکزی بود که 
در آن بازاریابی تدریس می شد. نام کاتلر با واژه بازاریابی 

پدر  تردید  هیچ  بی  را  او  است.  شده  عجین 
بازاریابی می خوانند.

از  پس  بازاریابی  اندیشه  که  دهه 1970  از 
و  در غرب  اقتصادی  دوران شکوفایی  دهه  دو 
با رکود ناشی از شوک نفتی و مسائل  همزمان 
شد،  شناخته  رسمیت  به  و  مطرح  اقتصادی 
گوش  به  زمینه  این  در  دیگران  از  بیش  او  نام 
خورده است. کارنامه پررنگ و پربار او در زمینه 

بازاریابی منحصر به فرد است.
که  مقاله   100 از  بیش  و  کتاب   34 تألیف 
در مجالت معتبری نظیر مجله هاروارد بیزینس 
ریویو منتشر شده گواه مطلب است. کتـــــاب 
همه  بی بدیل  مرجع  کتاب  او  بازاریابی  اصول 
دانش پژوهان و پژوهشگران در این زمینه است. 
ترجمه  دنیا  زبان   30 از  بیش  به  او  کتاب های 
مدیریت  بنیانگذار  راستی  به  کاتلر  است.  شده 
نوین بازاریابی است و بیش از هر نویسنده یا متفکر دیگر 
از یک  آن  به  تغییر نگرش  بازاریابی و  اهمیت  درگسترش 
کرده  ایفا  نقش  اصلی  و  مهم  فعالیت  به  جنبی  فعالیت 
برجسته ای است  نویسنده و سخنران  مـــدرس،  او  است. 
جنوبی  آمریکای  و  آسیا  اروپا،  به  بسیار  مسافرت های  که 
برای سخنرانی و مشاوره داشته و از دانشگاه های معتبر دنیا 
دکترای افتخاری دریافت داشته است. کاتلر سال های متمادی 
مشاور شرکت های بزرگی همچون AT&T, IBM ،جنرال 

موتوروال،  فورد،  الکتریک، 
و...  آمریکا  بــانک  مرک، 
خود  دانسته های  و  بوده 
برنامه ریزی  زمینه  در  را 
بین المللی  سازماندهی  و 
شرکت ها  این  به  بازاریابی 
او  است.  کرده  منتقل 
بنیاد  مشورتی  هیئت  عضو 
مدیره  هیئت  رئیس  دراکر، 
موسسه  بازاریابی  دانشکده 
علوم مدیریت و مدیرعامل 
آمریکا  بازاریابی  انجمن 

)IMR( است.
مدیریت  انجمن 
را  او   )AMA( آمریکا 
بازاریاب  تاثیرگذارترین 
داده  لقب  دوران  تمام 
در  نه تنها  کاتلر  است. 
شهره  کالسیک  بازاریابی 
پیشرو  یک  بلکه  است، 
ارتباط  عمل  و  تئوری  در 
و  الکترونیک  کار  و  کسب 
بازاریابی سازمان محسوب 
می شود. هیچ پژوهشگری 
بازاریابی  عرصه  در 
نمی تواند خود را بی نیاز از 
آثار عمیق و دقیق او بداند. 
نوشته های  و  تحقیقات 
همچون  مقوله هایی  بر  او 
اصول  کاربرد  و  گسترش 
وتحلیل  تجزیه  بازاریابی، 
محصول  توسعه  بازار، 
رقابتی،  راهبرد  جدید، 

برنامه ریزی راهبردی و سیستم های اطالعاتی متمرکز است. 
نگرش فیلسوفانه او به مفاهیم بازاریابی، جایگاه این حوزه 
خطیر مدیریتی را دگرگون ساخته است. او مقوله بازاریابی 
اجتماعی را طرح کرد و با تاکید بر اینکه بازاریابی بر مبنای 
ارتباطی است ناشی از نیازها، خواسته ها، پیشنهادها، قیمت 
و... که تمامی آنها زیربنای ارزشی دارند، اهمیت بازاریابی 
نیاز  به  توزیع  فعالیت های  و  فروش  و  قیمت  حوزه  از  را 
مشتری و ارزش آفرینی سوق داد. او سازمان ها را واداشت 
را  مشتری  نیازهای  و  کنند  فکر  مشتری مداری  مدل  با  که 
محور قرار دهند، وفاداری مشتری را به دست آورند و با 
نوآوری، خواسته های در حال تغییر مشتری همگام شوند. 
مدیران  همه  مدیریت  فلسفه  از  بخشی  را  بازاریابی  کاتلر 
مشتری  و خواسته های  نیازها  باید  آن  براساس  که  می داند 
را بشناسند و شرایط را در جهت رضایت مندی آنان فراهم 
محقق  هنگامی  او  نگاه  در  مشتری  رضایت مندی  سازند. 
می شود که ارزش واقعی فراورده یا خدمت برابر یا بیشتر 
از ارزش مورد انتظار مشتری باشد. کاتلر بر این باور است 
که گرچه بازاریابی مفهومی ساده دارد اما اجرای آن بسیار 
پیچیده است و برای استادشدن در آن یک عمر وقت الزم 
است. گرچه هیچ متفکری درجهان به اندازه او در گسترش 
پیام بازاریابی سهم نداشته است اما در هزاره جدید، او همه 
را به تفکر مجدد در این مقوله فرا می خواند و ندا در می دهد 
که راهبرد پیروزمند سال پیش ممکن است امسال ناکارآمد 

از آب درآید.

فیلیپ کاتلر؛ استاد علم بازاریابی
بازاريابیبخشمهمیازفلسفهمديريتاست

ما يک تیم هستیم
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تقویم د  وره هاي عمومي فصل پاییز انجمن مهند  سي صنایع ایران

تخفیفات: 
د  رصد  ،  د  انشجویي10  د  رصد  ،   15 انجمن  اعضاي 

متقاضیان سه د  وره 10 د  رصد  
شهریه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذیرایي و 
تهران  شهر  د  ر  فوق  د  وره هاي  مي باشد  .  گواهینامه  صد  ور 
اعالم  متعاقبا  د  وره  برگزاري  محل  و  مي شود    برگزار 

مي گرد  د  .
افراد  ي که د  ر 4 د  وره متوالي شرکت نمایند   پس از 4 

د  وره به عنوان د  انش پژوه انتخاب شد  ه و مي توانند   از کلیه 
د  وره هاي عمومي با 50 د  رصد   تخفیف استفاد  ه نمایند  . 

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

ایران به زبان انگلیسي د  ریافت مي نمایند  .

نحوه ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر:
 -  88363116 انجمن:  آموزش  واحد    با  تماس 

88575318 - 66568065 یا 66569429-30 
مراحل ثبت نام:

جاري   حساب  به  شهریه  مبلغ  کرد  ن  واریز   -
0143369919 بانک تجارت شعبة د  انشگاه تربیت مد  رس 
بصورت  پرد  اخت  یا  ایران  صنایع  مهند  سي  انجمن  نام  به 

نقد  ي
- ارسال فیش واریزي به نمابر شماره : 88575318 

هزينه ثبت نام مد  ت د  ورهنام د  وره آموزشي
هد  ف د  ورهآذرآبان)ريال(

آشناييمقدماتيبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه30آبانو1و7آذر24980،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي1

آشناييپيشرفتهبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه8و14و915و10و24980،00017ساعتنرمافزار)Primavera)P3-پيشرفته2

21و22و29-24980،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي3
سازمان پروژههاي در آن كاربرد و P3e- Enterpriseافزار نرم با آشنايي

بصورتيکپارچه

4MSPوكاربردآندرمديريتپروژه23و24آبانو1آذر24980،000ساعتنرمافزارMSPآشناييبانرمافزار

5
طرحها افتصادي و مالي ارزيابي با آشنايي
- 3.0ΙΙΙ Comfar Version افزار نرم با

مفدماتي
16و17و351،500،00023ساعت

و24
7و8و14

و15
اساسمتدولوژيسازمان بر پروژهها اقتصادي و مالي ارزيابي نحوه با آشنايي

)UNIDO(مللمتحد

آشناييبامفاهيمTRIZوكاربردابزارهايمنتخببرايتعريفمسئلهوتوليد-16و16780،0001ساعتبرنامهريزیوكنترلپروژه6
راهحل

7PMBOKوكاربردآندرپروژهها13تا2215تا241،280،00024ساعتمديريتپروژهبراساساستانداردPMBOKآشناييبامديريتپروژهبراساساستاندارد

آشناييبامتدولوژيمديريتريسکبصورتكاربرديهمراهبانرمافزارمرتبط6و7-16780،000ساعتمديريتريسک8

9
OPM3
)Organizational Project 
Management Maturity Model(

آشناييبامدلبلوغسازمانيمديريتپروژهوگامهايآن8400،000307ساعت

10)VE(آشناييباتاريخچهومفاهيمپايهاي،تشريحمراحلاجرايي،معرفيروشهاي4و2911و16780،00030ساعتمهندسيارزش
مورداستفادهدرتحليلوارتقايارزش

در28و929و16780،00010ساعتآشناييباششسيگما11 آن از استفاده نحوه و سيگما متدولوژيشش با كاربردي و كلي آشنايي
سازمانباهدفصرفهجوييماليوافزايشراندمان

12EFQMاصول4و5-16780،000ساعتتشريحمعيارهايمدلسرآمدي ،EFQM سازماني تعالي مدل معيارهاي تشريح و تاريخچه با آشنايي
هشتگانهتعاليسازمانيوجوايزكيفيتدرايران

13EFQMبهعنوانيکي6و207و16780،00021ساعتتربيتارزيابRADARارزيابيسازمانبراساسمنطق ارزياببراي تربيت
ازاعضاءتيمارزيابي

14EFQMپرسشنامه،كارگاهي-27و16780،00028ساعتخودارزيابيبراساسمدلتعالي اساس بر ارزيابيسازمان اصولخود و باروشها آشنايي
وپروفرماوروشهايتلفيقي

اصلي13و1514و16780،00016ساعتمديريتوبرنامهريزياستراتژيک15 مراحل معرفي و درسازمان آن وجايگاه استراتژيک مديريت با آشنايي
مديريتاستراتژيک

16)BSC(نحوهبکارگيريكارتامتيازمتوازنبمنظورايجاديکسيستمهمگناندازهگيري-29و16780،00030ساعتكارتامتيازدهيمتوازن
عملکردسازمان

ايزو17 مستندسازي و الزامات تشريح مباني،
24و25-16780،000ساعت9001:2000

فرايندگرايي، رويکرد ،9001:2000 ايزو استاندارد واژگان و مباني با آشنايي
سيستم مستندسازي نحوه و ،9001:2000 ايزو استاندارد الزامات تشريح

مديريتكيفيت

18TS/مباني،تشريحالزاماتومستندسازيايزو
24تا26-24940،000ساعت16949:2002

آشناييبامبانيوواژگاناستانداردمشخصاتفني،رويکردفرآيندگرايي،تشريح
الزاماتاستانداردISO/TSونحوهمستندسازياستانداردفني،معرفيالزامات

خودروسازانوابزارهايكيفيتومراحلاستقراراستانداردمشخصاتفني

بر19 كيفيت مديريت سيستم داخلي مميزي
29و30آبانو24940،000ساعتاساسايزو19011

1آذر-
آشناييباتکنيکهايمميزيداخليدرسيستممديريتكيفيتونحوهانجام

مميزيدرسازمان

آشناييباتاريخچهونحوهشکلگيريتوليدنابدرژاپنودنياوتشريح14و15-16780،000ساعتآشناييباتوليدنابوسيستمتوليدتويوتا20
اصولاجراييتوليدنابدرشركتتويوتا



اولین کنفرانس بین المللی مدیریت اجرایی، 
بهمن 87 در سالن همایش های بین المللی هتل 

المپیک تهران برگزار می شود. 
مدیریت  معرفی  اهداف  با  کنفرانس  این 
قدرتمند  ابزاري  عنوان  به   )EMBA( اجرایي 
موفقیت های  و  توانمندی ها  ارتقا  جهت 
شناسایی  جهانی،  رقابت های  در  سازمان ها 
اجرای  زمینه  در  نوین  نگرش  و  موضوعات 
روش ها و اصول مدیریت اجرایي در سازمان ها 
و شرکت های ایرانی، تشریح و بررسی نیازمندی 
مدیریت  اجرای  و  آموزش  ضروت های  و 
اجرایي در سازمان های ایرانی، بررسي مدیریت 
بخش  در  تحول  ایجاد  عامل  عنوان  به  اجرایي 
تخصصی سازمان، معرفی MBA از مفاهیم پایه 
ای تا استراتژی و اجرا، شناسایی پژوهشگران، 
در  آن ها  پژوهشی  دستاوردهای  و  محققان 
زمینه نگرش های نوین مدیریت اجرایي، انتقال 
نتایج تحقیقات و راهبردهای فراوری  تجارب، 
شرکت های  و  سازمان ها  دیگر  به  سازمان 
مجریان،  مدیران،  علمی  سطح  افزایش  داخلی، 
معرفی   ،EMBA در  محققان  و  کارشناسان 
فعاالن و دست اندرکاران و موسسات خصوصی 

اجرایي،  مدیریت  حوزه  در  مجرب  دولتی  و 
حرکت به سمت ایجاد مراکز علمي و تحقیقاتي 
عنوان  به  اجرایي  مدیریت  گسترش  جهت 

ضرورتی انکارناپذیر برگزار می شود. 
المللی  بین  کنفرانس  اولین  محورهای 
انساني،  منابع  از:  عبارتند  اجرایی  مدیریت 
انساني،  منابع  )مدیریت  عمومي  مدیریت 
اخالق  تیم،  ساخت  و  رهبري  سازماني،  رفتار 
حرفه اي براي مدیران، اقتصاد، تامین منابع مالي 
مالي  تامین  و  مالي  مدیریت  حسابداري(،  و 
مدیریت  بین المللي،  و  ملي  محلي،  )اقتصاد 
و  مذاکره  فنون  بهره وري،  مدیریت  تعارض، 
استراتژي(،  و  بازاریابي  بین المللي،  قراردادهاي 
)تحلیل هاي  فروش  و  بازاریابي  مدیریت 
رقابتي، مدیریت استراتژیک، مدیریت تبلیغات، 
فرایندها(،  و  سیستم ها  ارتباطات،  مدیریت 
و  کسب  فرآیندهاي  )مدیریت  پروژه  مدیریت 
تجارت  مدیریت،  اطالعات  سیستم هاي  کار، 
کیفیت،  مدیریت  سیستم هاي  الکترونیک، 
تماس  تلفن های  عملیات(.  و  تولید  مدیریت 
دبیرخانه شماره های 88758011، 88757859، 

88758076 و 88984141 هستند.
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موسسه مطالعات و پژوهشهاي 
www.Itsr.ir بازرگاني

برگزاری انتقال تجارب و نتایج تحقیقات سازمان به دیگر 
سازمان ها در کنفرانس مدیریت اجرایی

بین المللی  کنفرانس  سومین 
از  بهمن ماه  بازاریابی،  مدیریت 
طباطبایی،  عالمه  دانشگاه  سوی 
گروه  و  ایران  بازاریابی  انجمن 
پژوهشی صنعتی آریانا در تهران 
محورهای  می شود.  برگزار 
عبارتند  کنفرانس  این  تخصصی 
و  استراتژیک  بازاریابی  از: 
بازاریابی،  استراتژی های 
بازاریابی  صنعتی،  بازاریابی 

مدیریت  و  بین المللی  بازاریابی  خدمات، 
پدیده های  بازاریابی،  تحقیقات  صادرات، 
نظام  الکترونیکی،  بازاریابی  بازاریابی،  در  نوین 
ابزارهای  کاربرد  بازاریابی،  یکپارچه  ارتباطات 
معکوس،  بازاریابی  بازاریابی،  در  مدیریتی 
بازاریابی  غیرانتفاعی،  موسسات  بازاریابی 
تکنیک های  و  فروش  مدیریت  نفر،  به  نفر 
با  ارتباط  مدیریت  رفتار مصرف کننده،  مذاکره، 

نام  مدیریت   ،)CRM( مشتری 
اخالقی  اصول  تجاری،  نشان  و 
در  اجتماعی  مسئولیت های  و 
بازاریابی وآسیب شناسی بازاریابی 
رییس  است  گفتنی  ایران.  در 
دکتر  سیاست گذاری،  شورای 
شهید  دانشگاه  از  روستا  احمد 
بهشتی و دبیر کمیته علمی،  دکتر 
محمود محمدیان از دانشگاه عالمه 

طباطبایی هستند. 
عالقه مندان جهت کسب اطالعات تکمیلی 
با   88342900 تلفن  شماره  طریق  از  می توانند 
دبیرخانه کنفرانس ارتباط برقرار نمایند. آدرس 
 www.irmmc.com کنفرانس  وب سایت 
به ذکر است مقاالتی که معیارهای  است. الزم 
جهت  کنند  کسب  را  پژوهشی  علمی-  مقاله 
چاپ به فصل نامه انجمن علوم مدیریت ارسال 

می شوند.

دانشگاه  کامپیوتر  و  برق  مهندسي  دانشکده 
شهید بهشتي با همکاري شبکه علمي غرب آسیا 
و  الکترونیک  تجارت  اصول  آموزش  هدف  با 
اقدام  الکترونیک  ایجاد و مدیریت یک فروشگاه 
عنوان  با  روزه  آموزشي یک  برگزاري سمینار  به 

تجارت الکترونیک نموده است.  
برخی محورهاي سمینار عبارتند از: تعاریف 
موفق  نمونه هاي  الکترونیک،  اقتصاد  و  تجارت 
تجارت  سیستم  یک  اجزاي  ایران،  و  جهان  در 
فروشگاه  یک  مدیریت  نحوه  الکترونیک، 
الکترونیک. زمان برگزاری این سمینار 29 و 30 
بهشتي  دانشگاه شهید  مولوي  تاالر  در  ماه  بهمن 

می باشد. 
این  برگزاری  مسئوالن  اعالم  اساس  بر 

شرکت کنندگان،  کلیه  مي رود  انتظار  سمینار 
فروشگاه  یک  بتوانند  سمینار  در  حضور  از  پس 
الکترونیک خصوصي یا دولتي را با کمترین هزینه 
راه اندازي نمایند. شایان ذکر است شبکه علمي به 
کلیه شرکت کنندگان در این سمینار آموزشي یک 
نسخه فروشگاه الکترونیکي OSShop به صورت 
رایگان اهداء خواهد نمود. عالقه مندان برای ثبت 
نام در این برنامه می توانند به آدرس الکترونیکی 
همچنین  نمایند.  مراجعه   www.itseminar.ir
اعضاي دپارتمان هاي تخصصي دولت الکترونیک، 
آموزش الکترونیک، تجارت الکترونیک و فناوري 
نانو و دارندگان گواهینامه سمینارهاي قبلي شبکه 
هزینه  پرداخت  در  تخفیف  درصد   15 از  علمي 

ثبت نام بهره مند خواهند شد.

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تجارت الکترونیک؛ هفتمین سمینار آموزشي شبکه علمي

باهمکاریگروهپژوهشیبهينهسازی
مهندسیدانشگاهتهران

سومین کنفرانس ملی 
مهندسی ارزش برگزار 

می شود
ارزش  مهندسی  ملی  کنفرانس  سومین 
خالقیت،  شعار  با  جاری  سال  آذرماه  ششم 
گروه  همکاری  با  ملی  توسعه  و  نوآوری 
پژوهشی بهینه سازی مهندسی دانشگاه تهران 
برگزار  ایران  ارزش  مهندسی  انجمن  توسط 
آخرین  مورد  در  نظر  تبادل  و  ارائه  می شود. 
زمینه  در  تجربي  و  تحقیقاتي  یافته هاي 
مهندسي ارزش و به کارگیري آن، تبادل نظر 
و مجریان،  محققین  متخصصین،  میان  علمي 
سازمان ها،  میان  علمي  همکاري  زمینه  ایجاد 
از  اطالع  مرتبط،  محققان  و  متخصصین 
امکانات و استعدادها در سطح کشور، ارزیابي 
و  رتبه بندي  و  آموزش  کیفي  و  کمي  سطح 
مباني  توسعه  در  کمک  آن،  ارتقاء  راه هاي 
تشویق  و  ارزش  مهندسي  تکنیکي  و  علمي 
و  توسعه  در  جوان  محققین  و  دانشجویان 
به کارگیري تکنیک مهندسي ارزش از اهداف 

برگزاری این کنفرانس عنوان شده است. 
این گردهمایی علمی شامل برنامه هایی از 
جمله ارائه سخنراني توسط سخنرانان کلیدي 
و خبرگان کشور، ارائه مقاالت برگزیده شده 
برگزاري  برگزاري،  سالن  در  براي سخنراني 
کارگاه هاي آموزشي، برگزاري نمایشگاه هاي 
و  نرم افزارها  مجالت،  کتب،  از  جانبي 
فعال  شرکت هاي  و  سازمان ها  دستاوردهاي 
پانل هاي تخصصي،  برگزاري  این حوزه،  در 
ارائه دستاوردهاي مهندسي ارزش )مطالعات 
و  شرکت ها(  و  سازمان ها  در  موردي 

نشست هاي متعدد علمي و صنعتي می شود.
کنفرانس  این  تخصصی  محورهای 
تکنیکی  و  علمی  مبانی  توسعه  از:  عبارتند 
نوآوری و  ارزش،  ارزش، مهندسی  مهندسی 
خالقیت، مهندسی ارزش و مدیریت پروژه، 
مهندسی ارزش و مدیریت کیفیت، مهندسی 
مهندسی  کاربرد  ریسک،  مدیریت  و  ارزش 
ارزش در صنایع و توسعه آن، کاربرد مهندسی 
ارزش در حمل و نقل و توسعه آن،  طراحی، 
اجرا و بهره برداری پروژه های عمرانی، کاربرد 
مهندسی ارزش در بهبود روش های مدیریت 
و  خدماتی  اداری،  اقتصادی،  سازمان های 
مشابه آن، فرصت ها و چالش های به کارگیری 

تکنیک مهندسی ارزش در ایران و ...
همچنین به منظور آشنایي هر چه بیشتر 
مدیران، کارشناسان، صنعتگران، پژوهشگران 
توانمندي هاي  و  دستاوردها  با  دانشجویان  و 
و  موسسات  سازمان ها،  پژوهشي  علمي– 
ارزش،   مهندسی  خصوص  در  دانشگاه ها 
نمایشگاهي  کنفرانس،  برگزاري  با  همزمان 
مجاورت  در  دستاوردها  این  ارایه  منظور  به 
سالن اصلي کنفرانس برگزار خواهد شد. این 
تعامل  ایجاد  براي  مناسبي  فرصت  نمایشگاه 
شرکت ها  بین  سازنده  ارتباطات  برقراري  و 
دبیر  بود.  خواهد  مختلف  سازمان هاي  و 
و  دانشیار  قلي پور،  یعقوب  دکتر  کنفرانس، 
مهندسي  بهینه سازي  پژوهشي  گروه  رئیس 
جهت  عالقمندان  است.  تهران  دانشگاه 
طریق  از  می توانند  تکمیلی  اطالعات  کسب 
با   61112178  -88090315 تلفکس های 

دبیرخانه کنفرانس ارتباط برقرار کنند.


