
مدتي پيش سر كالس يكي از استادان برجسته مهندسي 
صنايع بودم كه بحث به حاشيه هاي علمي و البته مرتبط با 

درس كشيده شد.
ماندن  عاجز  و  بهينه سازي  مسائل  در خصوص  استاد 
بشر در حل برخي مسائل پيچيده آن صحبت مي كرد و به 
اين نكته اشاره داشت كه كليد حل بسياري از اين مسائل 
پيچيده و گاها حل نشدني در طبيعت وجود دارد. از اين 
رو بشر ناگزير بوده تا با دقيق شدن در طبيعت اطراف خود 
و حتي نوع زندگي و رفتار موجودات زنده راه حل هايي را 
براي مسائل پيچيده خود پيدا كند كه شايد بيشتر به داليل 

فلسفي شبيه باشد.
مي رسد،  نظر  به  عجيب  كمي  ابتدا  در  موضوع 
پيدا  در  كه  اينجاست  نكته  است.  اينگونه  واقعيت  ولي 
يا  و  پيچيدگي ها  به  اوقات  گاهي  بهينه،  جواب  كردن 
راه حل  يافتن  كه  برمي خوريم  گوناگوني  محدوديت هاي 
بهينه به روابط اثبات شده و رياضي و يا تجربي قابل انجام 
نيست. در اين زمان شبيه سازي موثرترين راه براي كشف 
حل مسئله است. به اين دقت كنيد كه گاهي مسئله آنقدر 
بااهميت است كه عدم يافتن مسير بهينه مي تواند لطمه ها و 
ضررهاي هنگفت و جبران ناپذيري را به سيستم وارد كند. 
شبيه سازي علم و هنر ساختن نمايشي )مدلي( از يک 
آزمايش  و  ارزيابي  منظور  به  كه  است  سيستم  يا  پروسه 
راهبردها انجام مي گيرد. به عبارت ديگر شبيه سازي روشي 
براي آگاهي از نتايج ايده هاي پيشنهادي قبل از اجراي آنها 
از  نيز  داد  انجام  را  بايد شبيه سازي  زمان  اينكه چه  است. 

اهميت زيادي برخوردار است. 
ميسر  جبري  تحليل  تجزيه  كه  شرايطي  در  معموال 
پويا،  سيستم هاي  غيرقطعي،  )سيستم هاي  نمي باشد 
سيستم هاي پيچيده( و نيز در شرايطي كه امكان آزمايش در 

دنياي واقعي وجود ندارد شبيه سازي صورت مي گيرد.
تركيبي  الگوريتم هاي  و  احتمالي  الگوريتم هاي  به جز 
كه هر كدام جواب ها نزديک به بهينه را براي ما مشخص 
مي كنند، مي توان الگوريتم هايي را پذيرفت كه هيچ تضميني 
در ارائه جواب ندارند اما بر اساس شواهد و سوابق نتايج 

آنها، به طور متوسط بهترين تقابل كيفيت و زمان حل براي 
مسئله مورد بررسي را به همراه داشته اند؛ به اين الگوريتم ها، 

الگوريتم هاي هيوريستيک گفته مي شود. 
يا  روش ها  معيارها،  از  عبارتند  هيوريستيک ها 
و  خط مشي  چندين  بين  تصميم گيري  براي  اصولي 
موردنظر.  اهداف  به  دستيابي  براي  اثربخش ترين  انتخاب 
نياز هستند؛  دو  بين  اعتدال  برقراري  نتيجه  هيوريستيک ها 
توانايي  زمان  همان  در  و  ساده  معيار هاي  ساخت  به  نياز 

تمايز درست بين انتخاب هاي خوب و بد.
يک  هيوريستيک ها،  استفاده  از  ديگر  مثالي  عنوان  به 
بين  انتخاب  با  كه  بگيريد  نظر  در  را  بزرگ شطرنج  استاد 
ممكن  وي  است.  شده  روبرو  ممكن  حركت  چندين 
اثربخش ترين  است تصميم بگيرد كه يک حركت خاص، 
حركت خواهد بود، زيرا موقعيتي فراهم مي آورد كه به نظر 
از حركت هاي ديگر  از موقعيت هاي حاصل  بهتر  مي رسد 
از  نظر مي رسد خيلي ساده تر  به  معيار  كارگيري  به  باشد. 
را  كه حريف  بود  يا حركاتي خواهد  دقيق حركت  تعيين 
مجبور به مات كند. اين واقعيت كه اساتيد بزرگ شطرنج 

است  اين  نشان دهنده  بود  نخواهند  بازي  پيروز  همواره 
را  اثربخش ترين حركت  انتخاب  آنها  هيوريستيک هاي  كه 
كه  آنها خواسته  مي شود  از  وقتي  نهايتا ً  نمي كنند.  تضمين 
هيوريستيک خود را تشريح نمايند آنها فقط توصيفي ناقص 
از قواعدي ارائه مي دهند و به نظر خود آنها، انجام آن قواعد 

از توصيف آنان ساده تر است.
از اواسط دهه هفتاد ميالدي موج تازه اي از رويكردها 
كه  است  الگوريتم هايي  شامل  رويكردها  اين  شد.  آغاز 
صريحا يا به صورت ضمني تقابل بين ايجاد تنوع جستجو 
)وقتي عالئمي وجود دارد كه جستجو به سمت مناطق بد 
اين هدف  )با  تشديد جستجو  و  مي رود(  فضاي جستجو 
پيدا كند( را  را  بررسي  بهترين جواب در منطقه مورد  كه 
ناميده  متاهيوريستيک  الگوريتم ها  اين  مي كنند.  مديريت 
شبيه سازي  بازپخت  جمله  از  مواردي  شامل  و  مي شوند 
شبكه هاي  ژنتيک،  الگوريتم هاي  ممنوع،  جستجوي  شده، 
الگوريتم هاي  يا  مورچه اي  بهينه سازي  مصنوعي،  عصبي 

مورچه.
جالب ترين  از  مورچه  الگوريتم هاي  ميان  اين  در 
مورچه  الگوريتم هاي  است.  متاهيورستيک  الگوريتم هاي 
براي اولين بار توسط "دوريگو" و همكارانش به عنوان يک 
راه حل چند عامله )Multi Agent( براي مسائل مشكل 
بهينه سازي تركيبي ارائه شد كه كاربردهايي در مسائلي از 
رنگ  ترتيبي،  مرتب سازي  نقليه،  وسائل  مسيريابي  جمله 

كردن گراف، مسير يابي در شبكه هاي ارتباطي و ... دارد.
اين الگوريتم از رفتار اجتماعي مورچه ها به خصوص 
در پيدا كردن كوتاه ترين مسير بين منبع غذايي و النه )كه 
خود يک راه حل بهينه است( برگرفته مي شود. هنگامي كه 
مورچه ها به سوي منابع غذايي يا بر عكس از منابع غذايي 
به سوي آشيانه حركت مي كنند روي زمين ماده اي را ترشح 
مي كنند كه نام آن فرمون است و به اين وسيله يک دنباله 
از فرمون را شكل مي دهند. مورچه ها مي توانند فرمون را 
بچشند و وقتي كه راه خود را انتخاب مي كنند احتماالً راهي 
را انتخاب می كنند كه                     ادامه در صفحه بعد
ادامه از صفحه قبل                   داراي تمركزفرمون 
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مراسمروزمليكيفيتبرگزارشد

در حسرت تندیس
شد  برگزار  حالي  در  امسال  كيفيت  ملي  روز  مراسم 
كه هيچ يک از سازمان ها و شركت هاي متقاضي حضور در 
دريافت  به  موفق  كيفيت حتي  ملي  پنجمين جايزه  فرآيند 

تنديس برنز هم نشدند. 
پنجمين همايش روز ملی كيفيت، 18 آبان ماه و همزمان 
با بزرگداشت اين روز، با حضور بخش های خصوصی و 
دولتی در مركز همايش های بين المللی صداو سيما برگزار 
بايد  گفت:  ايران  كيفيت  مديريت  انجمن  دبير  امامی  شد. 
مديريت كيفيت در جامعه اقتصادی و توليدی كشور نهادينه 
شود. وی افزود: اين همايش می تواند بهترين فرصت برای 

اعالم آغاز نهضت توسعه مديريت كيفيت در ايران باشد. 
سخنرانی رئيس مجلس شورای اسالمی و وزير صنايع 

و معادن از جمله برنامه های اين همايش بود.

بر اساس مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران، اين جايزه 
داراي 7 سطح تنديس زرين، تنديس سيمي، تنديس برنز، 
ستاره،  دو  كيفيت  به  اشتهار  ستاره،  سه  كيفيت  به  اشتهار 
است.  كيفيت  به  اهتمام  و  ستاره  دو  كيفيت  به  اشتهار 
جوايز در 10 گروه محصولي بوده و براي مديريت كيفيت 
محصول و يا گروه محصولي خاصي به متقاضيان و براساس 

امتيازهاي آنها اعطا  شد. 
اساس  بر  و  كيفت  ملي  جايزه  فرآيند  پنجمين  در 
دريافت  به  موفق  شركت   15 شده،  انجام  ارزيابي هاي 
تقديرنامه هاي اشتهار به كيفيت و اهتمام به كيفيت شدند. 
از  عمده اي  سهم  هم  بار  اين  گذشته  همچون  نيز  امسال 

جوايز به شركت هاي خودروسازي اختصاص يافت. 
بر اين اساس فقط سه تقديرنامه اشتهار به كيفيت )دو 
به  ستاره(  يک  و  ستاره 
واحدهاي برتر اعطا شد 
خودرو  ايران  سهم  كه 

دو تقديرنامه بود. 
واحد توليد سواري 
ايران خودرو  شركت 
كيفيت  مديريت  براي 
در  پژو206  توليد 
فلزي  محصوالت  گروه 
به  اشتهار  تقديرنامه 
كيفيت دو ستاره دريافت 
كرد. واحد موتورسازي3 
براي  نيز  ايران خودرو 
توليد  كيفيت  مديريت 
گروه  در   TU5 موتور 
فلزي  محصوالت 

تقديرنامه اشتهار به كيفيت تک ستاره دريافت كرد. همچنين 
مديريت  براي  كيسون  شركت  صنعتي  خانه سازي  واحد 
كيفيت پروژه خانه سازي صنعتي به روش بتن آرمه در جاي 
كيفيت  به  اشتهار  تقديرنامه  ساختماني  گروه  در  يكپارچه 

تک ستاره دريافت كرد.
اعطا  گواهي هاي  و  تقديرنامه ها  كليه  ديگر  سوي  از 
شده تنها مربوط به پنج حوزه محصوالت فلزي، ساختمان، 
محصوالت غيرفلزي، خدمات مشاوره و خدمات حمل ونقل 
بودند و در 5 گروه محصولي ديگر هيچ شركت و يا سازماني 

شايسته دريافت تقديرنامه يا گواهي نامه شناخته نشد. 
كه  معتقدند  كارشناسان  از  بسياري  حال  همين  در 
شركت ها و سازمان هاي ايراني هنوز فاصله بسيار زيادي با 
دريافت تنديس داشته و شايد حتي تا چند دوره آينده نيز 

تنديس به هيچ شركتي داده نشود. 
هرچند كه در حاشيه اين مراسم مديرعامل ايران خودرو 
تغيير مدل جايزه ملي كيفيت ايران و آشنا نبودن شركت ها 
سوي  از  تنديس  دريافت  عدم  دليل  دو  را  مدل  اين  با 
كيفيت  ملي  جايزه  ارزيابي  فرايند  در  حاضر  شركت هاي 
اميدواري كرد كه در سال هاي آينده  ابراز  ايران دانست و 

شركت ها موفق به دريافت تنديس هم شوند. 
مدل  با  امسال  ايران  كيفيت  ملي  جايزه  است،  گفتني 
نوين آن به شركت هاي برتر اعطا شد كه به نظر مي رسد، 
شرايط كسب تنديس و يا حتي تقديرنامه اشتهار به كيفيت 
براي سازمان ها و شركت ها دشوارتر از گذشته شده است. 
بر اين اساس، در مدل نوين جايزه ملي كيفيت ايران 
رضايت مشتري سهم بااليي را به خود اختصاص مي دهد. 
اساس  بر  اين  از  پيش  ايران  كيفيت  ملي  جايزه  مدل 
و  به شركت ها   )EFQM( اروپا  بنياد  كيفيت  جايزه  مدل 

سازمان هاي برتر داده مي شد.

18 آبان؛ روز ملی کیفیت
18 آبان به عنوان روز ملی كيفيت نامگذاري 

شده است. 
سرآمدترين  و  برترين  به  روز  اين  در 
بخش های  در  شرايط  حائز  ايرانی  سازمان های 
بنگاه های  سازمان ها،  شامل  كشور  مختلف 
اقتصادی بزرگ، واحدهای عملياتی، موسسات 
متوسط  و  كوچک  بنگاه های  عمومی،  بخش 
وابسته  متوسط  و  كوچک  بنگاه های  و  مستقل 
كسب  سرآمدی  و  كيفيت  ارتقاء  زمينه  در  كه 
اند،  داده  انجام  فعاليت های چشمگيری  كار،  و 
ايران جوائزی  توسط رئيس جمهوری اسالمی 

اعطا می شود.
جايزه  در  تصميم گيری  مرجع  عالی ترين 
سياست گذاری  شورای  ايران،  كيفيت  ملی 
دبيرخانه  جايزه،  نظامنامه  مطابق  و  می باشد 

جايزه ملی كيفيت ايران مستقر در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران مجری جايزه 
بوده و كليه عمليات اجرايی مرتبط با جايزه را عهده دار است. 

و  كيفيت  مديريت  زمينه  در  متخصص  كارشناس  نفر   21 از  متشكل  فنی  كميته  يک 
نيز، دبيرخانه و شورای سياست گذاری را در طرح ريزيی و اجرای ملی  مباحث سرآمدی 

كيفيت ايران ياری می نمايند.
اين جوايز ابعاد مختلفی دارند از يک سو مفاهيم كيفيت و سرآمدی كسب وكار را به 
زبان شيوا بيان كرده و يک الگوی نظام مند را برای طرح ريزی و استقرار نظام های مديريت 
جامع ارايه می نمايد و از سوی ديگر ابزار سيستماتيک خودارزياب می باشند و به سازمان ها 
كمک می كند كه نظام مديريت و عملكرد خود را براساس معيارهای معين ارزيابی نموده 
و با حركت به سوی نظام كيفيت جامع، اهداف متعالی همچون افزايش رضايت مشتری، 
افزايش مشاركت كاركنان، بهبود مستمر، دستيابی به نتايج پايدار مالی و اقتصادی را محقق 

سازند كه از اصول مهم كيفيت در جامعه مي باشند.

به سوي  را  راه خود  تا  مي سازد  قادر  را  مورچه ها  فرمون،  دنباله  است.  زيادتري 
منابع غذايي يا به سوي آشيانه پيدا كنند. همچنين اين دنباله فرمون مي تواند توسط 
آشيانه هاي  پيدا شده توسط هم  پيدا كردن موقعيت غذايي  براي  مورچه هاي ديگر 
آنها مورد استفاده قرار گيرد. به طور تجربي مشاهده شده است كه اين رفتار پيروي 
از دنباله فرمون مي تواند پيشرفته تر باشد و توسط يک كلوني از مورچه ها براي پيدا 
كردن كوتاه ترين مسير مورد استفاده قرار گيرد. به طوري كه وقتي كه تعداد زيادي 
از  مي توانند  مورچه ها  از  كلوني  يک  دارد،  وجود  غذايي  منابع  به  آشيانه  از  مسير 
دنباله هاي فرمون در جهت پيدا كردن كوتاه ترين مسير از آشيانه به منابع غذايي و بر 

عكس با دنبال كردن دنباله هاي باقي مانده از يک مورچه خاص، استفاده كنند. 
كلونی مورچه ها نمونه ای از استفاده از علم متاهيورستيک در به دست آوردن 
جواب بهينه مسائل پيچيده است. در هر صورت سيستم های طبيعي و دقت در نوع 
كاركرد آنها نتايج خوبي را براي بشر به همراه داشته، تا آنجا در بسياري موارد عصاي 

دست او براي حل مسائل علمي و رياضي بوده و هست.
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باعث خوشحالي است كه برگزاري ششمين كنفرانس بين  المللي مهندسي صنايع را 
در روزهاي سي  ام بهمن و اول اسفند 1387 در تهران اعالم نماييم. بدين وسيله از همه 
پژوهشگران و مهندسان صنايع دعوت مي  شود در اين همايش ساليانه شركت نمايند. 

ايران  مهندسي صنايع  انجمن  و  دانشگاه صنعتي شريف  توسط  امسال،  كنفرانس 
برگزار مي  شود. 

و  صنايع  مهندسي  زمينه  هاي  در  تحقيقاتي  تازه  هاي  معرفي  كنفرانس،  هدف 
جهت  گيري  هاي پژوهشي در اين رشته است. در ضمن اين كنفرانس مي  تواند جايگاهي 

براي تبادل تجربيات محققين مختلف باشد. 
لذا، كنفرانس آمادگي دارد كه هر نوع مقاله تحقيقاتي در زمينه  هاي مختلف مهندسي 
صنايع و يا كارهاي مرتبط با اين رشته در ساير رشته  ها نظير مديريت، رياضي، كامپيوتر، 

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

اهداف
و  داخلي  متخصصان  ميان  صنايع  مهندسي  رشته  در  جديد  دستاوردهاي  تبادل 

خارجي 
تداوم، تقويت و تشويق روحيه پژوهش در ميان دانشگاهيان و فارغ التحصيالن 

رشته مهندسي صنايع 
ايجاد بستر مناسب براي بهره مندي از تجارب كاربردي و حرفه اي رشته مهندسي 

صنايع در داخل و خارج از كشور

محورهاي تخصصي کنفرانس
- بهينه سازي و برنامه  ريزي رياضي

- فرآيندهاي تصادفي و تئوري صف
- احتمال و آمار كاربردي

- مهندسي كيفيت
- مديريت زنجيره تامين

- چيدمان و طراحي كارخانه 
- كنترل توليد و موجودي
- مديريت و كنترل پروژه 

- شبيه  سازي
- حمل  ونقل و لجستيک 

- ارگونومي و مهندسي فاكتورهاي انساني
- مديريت نگهداري + تعميرات + پايايي 

- توالي عمليات و زمان  بندي توليد
- تئوري فازي 

- سيستم  هاي هوشمند ساخت و توليد   
- تئوري تصميم  گيری

- سيستم  هاي اطالعاتي و داده  كاوي
- هوش مصنوعي و سيستم  هاي خبره 

- كاربردهاي مهندسي صنايع در صنعت
- روش  هاي فراابتكاري در بهينه  سازي و مهندسي صنايع

سازمان کنفرانس
دبير كنفرانس: دكتر محمد مدرس يزدي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف

دبير علمي كنفرانس: دكتر كورش عشقي، عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف 
صنعتي  پژوهشي  گروه  عضو  عبدالهي،  محمد  سيد  مهندس  كنفرانس:  اجرايي  دبير 

آريانا 

کمیته علمی کنفرانس:
دكتر ميربهادر قلي آريانژاد، استاد دانشگاه علم و صنعت 

دكتر سيد عبدا... آقايي، دانشيار دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي 
دكتر سيد تقي اخوان نياكي، استاد دانشگاه صنعتي شريف  

دكتر عبدالحميد اشراق نيا جهرمي، دانشيار دانشگاه صنعتي شريف 
دكتر امير البدوي، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس 

دكتر محمدرضا امين ناصري، دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمد صالح اولياء، دانشيار دانشگاه يزد 

دكتر رضا توكلي مقدم، دانشيار دانشگاه تهران 
دكتر فريبرز جواليي، دانشيار دانشگاه تهران

دكتر رسول حجي، استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر عليرضا حجي، دانشيار دانشگاه صنعتي شريف

دكتر مسعود رباني، دانشيار دانشگاه تهران 
دكتر سيد جعفر سجادي، دانشيار دانشگاه علم و صنعت
دكتر سهيل سعدي نژاد، دانشيار سازمان مديريت صنعتي

دكتر عباس سيفي، دانشيار دانشگاه اميركبير
دكتر علي شاهنده، دانشيار دانشگاه صنعتي اصفهان 
دكتر كورش عشقي، استاد دانشگاه صنعتي شريف 

دكتر سيد محمد تقي فاطمي قمي، استاد دانشگاه اميركبير 
دكتر بهروز كريمي، دانشيار دانشگاه امير كبير 

دكتر فرهاد كيانفر، استاد دانشگاه صنعتي شريف
دكتر هاشم محلوجي، استاد دانشگاه صنعتي شريف

دكتر محمد مدرس يزدي، استاد دانشگاه صنعتي شريف 
دكتر رسول نورالسنا، استاد دانشگاه علم و صنعت 

دكتر محمود هوشمند، دانشيار دانشگاه صنعتي شريف 
 

برنامه ها و ویژگی هاي کنفرانس
زمينه  در  كنفرانس  مخاطبان  نياز  بر  مبتنی  آموزشی  كارگاه  عنوان   10 ارائه حدود   -

مهندسی صنايع توسط صاحبنظران داخلی و بين المللی
در  صنايع  مهندسی  مفاهيم  كارگيری  به  از  عملی  تجربه  عنوان   10 از  بيش  ارائه   -

شركت هاي ايرانی توسط مديران اين شركت ها
- ارائه حدود 30 مقاله برتر در زمينه محورهای تخصصی كنفرانس و مهندسی صنايع

- سخنرانی اساتيد و صاحبنظران داخلی و بين المللی
- ارائه مطالب آموزشی متنوع در 3 سالن به صورت موازی با امكان ترجمه همزمان

- نمايشگاه توانمندی شركت هاي برتر در حوزه مهندسی صنايع
- دريافت گواهی نامه آموزشی به شركت كنندگان

- اهدای بسته آموزشی كامل كنفرانس به تمام شركت كنندگان در كنفرانس

مخاطبان کنفرانس
- مديران و كارشناسان مهندسی صنايع سازمان ها و شركت هاي دولتی و خصوصی

- مديران و سرپرستان شركت هاي توليدی و خدماتی بخش خصوصی
- مديران شركت هاي مشاوره و خدمات مهندسی صنايع

- اساتيد و اعضای هيئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی
- دانشجويان، محققان و پژوهشگران

- ساير افراد عالقه مند به كسب

ثبت نام
حساب  شماره  به  را  خويش  نام  ثبت  وجوه  می بايست  گرامی  كنندگان  شركت 
0304912227 بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شريف )3049( شعبه دانشگاه تهران 
كد 186 به نام همايش هاي ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شريف واريز نموده و 

فيش واريزی به همراه فرم ثبت نام را به دبيرخانه كنفرانس ارسال كنيد.
هزينه ثبت نام گروهی برای بيش از 10 نفر شامل 15 درصد تخفيف است.

هزينه ثبت نام شامل:
- حضور در كنفرانس و كارگاه هاي آموزشی

- دريافت لوح فشرده
- دريافت كتاب خالصه مقاالت

- دريافت كيف و ويژه نامه كنفرانس
- ناهار و پذيرايی

 www.iiec2009.ir برای كسب اطالعات كامل به سايت كنفرانس
مراجعه كنيد.

بعد از تاريخ 87/9/21تا تاريخ 87/9/20هزينه ثبت نام )ريال(

1/600/0001/750/000شركت كنندگان آزاد
1/100/0001/300/000دانشجويان و اعضای هيئت علمی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ایران
30 بهمن و اول اسفند 1387
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كيفيت  بازار،  رقابتي  شرايط  در  و  امروز  جهان  در 
محصول و بهره وري به عنوان دو عامل اساسي و مهم در 
كه  آنهايي  و  زده  را  اول  حرف  موسسات  بقاي  و  حفظ 
بازار  در  هستند  برخوردار  باالتري  كيفيت  و  بهره وري  از 
اطالع  رو  اين   از  ماند.  خواهند  ماندگار  و  داشته  حضور 
مداوم از وضعيت بازار و كيفيت و كميت محصوالت رقبا 
و همچنين سيستم ها و روش هاي انجام كار آنها براي هر 
موسسه و شركت رقيب ضروري و اجتناب ناپذير است تا 
ضمن اينكه از مزيت ها و ويژگي هاي برتر رقبا الگوبرداري 
مي كنند، خود را به وضعيت بهتري نسبت به آنها برسانند. 
سوي  به  را  خود  مي توانند  سازمان ها  كه  راهي  تنها  لذا 
اين است كه  كنند  پيشرفت و توسعه هدايت  بهترين ها و 
جهاني  تجربيات  بهترين  و  رقبا  برابر  در  را  چشم هايشان 
نياز باز نگه دارند. بر اين اساس  در تمام زمينه هاي مورد 
الگوبرداري)Benchmarking( روشي سيستماتيک است 
كه سازمان ها به وسيله آن مي توانند فعاليت هاي خود را بر 
اساس بهترين صنعت يا سازمان اندازه گيري و اصالح كنند. 
اين روش با فراهم سازي چارچوبي براي سازمان ها كه به 
وسيله آن فعاليت هاي بهترين سازمان مشخص گرديده است 
و تشخيص وجوه تمايز سازمان موجود با بهترين سازمان، 
نشان مي دهد كه چگونه مي توان شكاف هاي موجود را پر 
كرد. الگوبرداري در واقع ابزاري براي بهبود مستمر است 
و مي تواند توسط انواع سازمان هاي توليدي و خدماتي به 

كار گرفته شود. 
و  اندازه گيري  مستمر  فرايند  مقايسه اي،  ارزيابي 
مقايسه  قابل  فرايندهاي  برابر  در  كاري  فرايندهاي  مقايسه 
است  اطالعاتي  كسب  هدف  با  پيشرو  سازمان هاي  در 
را  بهبودها  تا  كرد  خواهد  كمک  را  موردنظر  سازمان  كه 
شناسايي و اجرا كنند. الگوبرداري يک فرايند سيستماتيک 
ارزيابي محصوالت خدمات و روش هاست  از  پيوسته  و 
كه در مقايسه با رقباي اصلي و يا شركت هايي كه به عنوان 
ابزاري  واقع  در  و  مي پذيرد  انجام  هستند  مطرح  پيشگام 
موثر در دست مديران جهت بهبود فرايندهاي كاري است. 
الگوبرداري كه با نام الگوبرداري از بهترين ها نيز معروف 
است با شناخت سازمان يا سازمان هايي به عنوان بهترين، 
شكاف  آن  با  مي توان  كه  مي كند  معرفي  را  تكنيک هايي 
موجود بين يک سازمان تا سازمان پيشرو را پر كرد يا به 

حداقل رساند. 
استفاده  از روش  الگوبرداري  به عنوان  ابزار برنامه ريزي  
تاكتيكي  در دنياي  تجارت  و سازمان ها نيز به وسيله  شركت  

تجاري  زيراكس  در اواخر دهه  1970 آغاز 
دسته  آن  با  تا  كردند  تالش   ژاپني ها  شد. 
كه   شوند  آشنا  آمريكايي   شركت هاي   از 
دستگاه  كپي را با كيفيت  باالتر اما با هزينه  

توليد كمتر توليد مي كردند.
Benchmarking هم يک نگرش و تفكر 
زيربنايي است و هم يک ضرورت كه اين 
ضرورت به طور خالصه ناشي مي شود از:

1- رقابت جهاني و وجود شرايط رقابتي 
در بازار كار.

2- پيشرفت هاي سريع و قابل توجه در علم 
و تكنولوژی.

تكنولوژي  در  سريع  پيشرفت هاي   -3
اطالعات.

4- پيشرفت هاي قابل توجه و دايم دانش 
مديريت.

5- ضرورت رعايت استانداردهاي كيفيت 
و تكامل طبيعي TQM )مديريت كيفيت 

فراگير(.

در كل چنين مي توان 
گفت كه ارزيابي مقايسه اي 
يكي از موثرترين شيوه ها 
سازمان  بهبود  جهت  در 
مديريت  امروزه  است. 
با  مي تواند  سازمان  هر 
الگوبرداري از سازمان هاي 
را  برتر  روش هاي  موفق 
براي بهبود مستمر كارايي 
پيدا  خود  سازمان  در 
كرده و آنها را پياده سازي 
تنها  نه  الگوبرداري  كند. 
تكنيک  يک  مي تواند 

تشخيص مشكالت باشد، بلكه مي تواند در روابط طراحي 
فرايندها نيز كمک شاياني به طراحان كند. الگوگيري به واقع 
پاسخي براي تنظيم اين سوال است كه هنگامي كه احتياج 
به بهبود تشخيص داده مي شود استانداردهاي عملكرد بايد 
عملكرد  سطوح  تشخيص  شوند.  تنظيم  سطحي  چه  در 
سازمان هاي موفق و فهميدن چگونگي انجام آن، تشخيص 
سازمان  در  تغيير  براي  مي توانند  چگونه  ديگران  اينكه 
برسانند  به حداقل  اشتباهات خود را  انگيزه كنند و  ايجاد 
سازمان هاي  عملكرد  بين  موجود  شكاف هاي  تشخيص  و 
موفق با ديگر سازمان ها و كم كردن فاصله بين آنها همگي 

مي توانند از نتايج الگوبرداري به شمار آيند.

)Benchmarking( مدل های الگوبرداري
الگوبرداري درنظر  براي  را مي توان  مدل هاي مختلفي 
گرفت؛ دو مدل متمايزتر، الگوبرداري برمبناي مقايسه چه 
چيزهايي و الگوبرداري برمبناي مقايسه چه كساني هستند. 

حال به توضيح هريک از موارد ذكر شده مي پردازيم:
الف- الگوبرداري برمبناي اينكه چه چيزهايي باهم 

مقايسه شوند 
شوند  مقايسه  هم  با  چيزهايي  چه  عنوان  با  مدل  اين 

شامل انواع زير است:
1- مقايسه براساس عملكرد: در اين نوع از الگوبرداري، 
مقايسه  هم  با  را  عملكرد  معيارهاي  صنايع  و  ها  سازمان 
مي كنند. به عنوان مثال يک سازمان در زمينه معيارهاي مالي 
مقايسه  پيشرو  با سازمان  را  عملياتي خود  معيارهاي  يا  و 

مي كند.
مدل  اين  در  كاري:  فرايندهاي  براساس  مقايسه   -2

روش ها و فرايندهاي كاري سازمان ها با يكديگر مقايسه 
مي شوند. به عنوان مثال يک سازمان فرايندهاي الزم براي 
توليد يک محصول خاص را با فرايندهاي سازمان پيشرو 

مقايسه مي كند.
3- مقايسه راهبردي: در اين مدل استراتژي سازمان ها 
با يكديگر مقايسه مي شوند. به عنوان مثال استراتژي فروش 
و  توليد  استراتژي  سازمان ها،  خريد  استراتژي  سازمان ها، 
بهترين  و  شده  مقايسه  يكديگر  با  اين  دست  از  مواردي 
سازمان از جهت اتخاذ استراتژي مربوطه مورد مقايسه قرار 

مي گيرد.

هم  با  كساني  چه  اينكه  برمبناي  الگوبرداري  ب- 
مقايسه شوند:

اين مدل با عنوان چه كساني با هم مقايسه شوند شامل 
موارد زير است:

1- الگوبرداري داخلي: كاربرد اين مدل از الگوبرداري 
معموال در شركت ها و سازمان هاي بزرگ است. از آنجا كه 
يک سازمان بزرگ از زيرمجموعه هاي زيادي تشكيل شده 
است در اين حالت يک بخش يا يک صنعت با بخش يا 
صنعت ديگر از زيرمجموعه اصلي يا مادر مقايسه مي شود و 
به واقع مقايسه داخلي بين بخش هاي مختلف يک سازمان 
بزرگ انجام مي پذيرد. به عنوان مثال مي توان به شعبه هاي 

مختلف IBM در كشورهاي متعدد اشاره كرد.
محصوالت  حالت  اين  در  رقابتي:  الگوبرداري   -2
مي گيرند.  قرار  مقايسه  مورد  رقيب  شركت  دو  از  مشابـه 
رقيب  تحليل  و  تجزيه  تعميم  واقع  به  رقابتي  الگوبرداري 
شمار  به  رقيب  تحليل  تجزيه  و  فعاليت هاي  از  بخشي  و 
عملكرد  روي  بر  تمركز  جاي  به  حالت  اين  در  مي رود. 
رقيب  بهترين  روي  خود،  متوسط صنعت 
الگو  بهترين  عنوان  به  او  و  كرده  تمركز 

درنظر گرفته مي شود.
اين  در  كاركردي:  الگوبرداري   -3
كاركردهاي  مقايسه  روي  بحث  حالت 
فعاليت  نمونه  عنوان  به  است.  مختلف 
توزيع يک شركت با فعاليت توزيع شركت 
ديگر مقايسه مي شود. در اين حالت الزامي 
وجود ندارد كه توليدات دو شركت حتما 

يكسان باشند.
4- الگوبرداري ژنريک: در اين حالت 
حد و مرزي براي الگوبرداري وجود ندارد. 
الگوبرداري ژنريک يک حالت ساختگي و 
تصنعي است. در اينجا با ساخت يک مدل 
فرضي بهترين الگوبرداري صورت مي گيرد 
و تمركز بر روي فرايندهاي كاري ممتاز و 
عالي است. اين نوع الگوگيري بسيار موثر 

ولي درعين حال دشوار است.

الگوبرداري؛ تفکری زیربنایی
)Benchmarking(

Benchmarking
واژه Benchmarking قبل از اينكه در ادبيات مديريت مطرح شود، در علوم مهندسي 
 Benchmarking كه  معني  بدين  است.  شده  گرفته  كار  به  نقشه برداري  و  ساختمان 
شاخصي است كه ساير نقاط و موقعيت ها، خود را با آن مقايسه كرده و تطبيق مي دهند. در 
دهه اخير بهره گيري اين واژه در مديريت و مهندسي نيز كاربرد يافته و تعاريف چندي از آن 

شده است كه همگي مفهوم مشتركي را مطرح مي كنند. از جمله:
Benchmarking -1 عبارت است از جستجو براي يافتن بهترين تجربيات صنعت و 

يا خدمات براي رسيدن به باالترين سطح عملكرد.
Benchmarking -2 عبارت است از توجه بيروني بر فعاليت ها، وظايف تخصصي يا 

عمليات داخلي يک موسسه به منظور اصالح و بهبود مستمر.
Benchmarking -3يعني مقايسه و ارزيابي خود با ديگران به منظور كشف تجربيات 

برتر آنها و جبران فاصله موجود.
Benchmarking -4 عبارت است از يک فرايند پژوهشي دائمي كه سازمان را به 

سمت بهترين شدن در مقايسه با رقبا سوق مي دهد.
را   )Benchmarking( الگوبرداري نيز   )APQC(آمريكا كيفيت   و  بهره وري   مركز 
اقدامات  و فرايندهاي  سازمان هاي  برجسته  در  با  يافتن   فرآيند تعريف، تشخيص  و تطابق  

سطح  دنيا، به منظور افزايش  عملكرد سازمان  خود تعريف  مي كند.
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آزمون  و  فنی  بازرسی  بين المللی  كنفرانس  دومين 
همايش های  مركز  در  ماه  آبان   1 و  مهر   30 غيرمخرب 

بين المللی هتل المپيک تهران برگزار شد.
با  و  پويا  همايش  شركت  همت  به  كنفرانس  اين 
بازرسی  موضوع  به  نسبت  عمومی  آگاهی  ترويج  هدف 
فنی و آزمون های غيرمخرب و نقش مهم آنها در كيفيت 
همچنين  گرفت.  شكل  محصوالت  و  سيستم ها  ايمنی  و 
ايجاد يک گردهمايی بين المللی برای ارائه و تبادل آخرين 
زمينه  در  تكنولوژيک  يافته های  و  علمی  دستاوردهای 
برگزاری  نيز  و  غيرمخرب  آزمون های  و  فنی  بازرسی 
نمايشگاهی از محصوالت و تكنولوژی های جديد بازرسی 
فنی توسط توليدكنندگان داخلی و خارجی از ديگر اهداف 

برگزاری اين همايش بود. 
دكتر بهروز رياحی، رئيس پژوهشگاه استاندارد ايران 
برگزاری  خصوص  در  كنفرانس  علمی  كميته  عضو  و 
آزمون  به ويژه  و  فنی  بازرسی  گفت:  علمی  رويداد  اين 
غيرمخرب )به خصوص د ر زمينه جوشكاری( د ر سازه های 
فلزی صنعتی- ساختمانی مطرح است كه د ر كشور ما د ر 
به  هر د و بخش صنعتی و ساختمانی اهميت بسيار د ارد . 
خاطر وجود  صنايع مختلف و مرتبط از قبيل نفت، گاز و 
پتروشيمی و همچنين به د ليل قرار گرفتن ايران د ر كمربند  

زلزله اين بحث اهميت زياد ی د ر كشور ما د ارد . 
در  مجری  متخصصين  حضور  خصوص  در  وی 
كشور  در  غيرمخزب  آزمون های  و  فنی  بازرسی  زمينه 
افزود: خوشبختانه متخصصين توانمند  و كارآمد  كه د ارای 
نيست.  كم  باشند ،  قسمت  هر  د ر  مربوط  گواهی نامه های 
و  ايران  پژوهش جوش  مركز  نظير  معتبری  مراكز  وجود  
انجمن های مرتبط با آزمون های غيرمخرب گواه اين مطلب 
است. دكتر رياحی در رابطه با نقش موسسه استاندارد و 
د ر مجموع  داشت:  اظهار  زمينه  اين  در  تحقيقات صنعتی 
می توان گفت كه د ر اين زمينه وضعيت قابل قبولی د اريم. 
خود   حاكميتی  و  نظارتی  وظايف  به  توجه  با  موسسه 
می تواند  با پيشنهاد  مقررات الزم برای نظارت و به تصويب 
رساند ن آنها توسط وزارت صنايع و د يگر مراجع ذيربط و 

همچنين ارزيابی و نظارت بر شركت های بازرسی مربوطه 
نقش مهمی را ايفا نمايد . همچنين پژوهشگاه استاند ارد  با 
برگزاری همايش ها و سمينارها، د ر زمينه فرهنگ سازی و 

ترويج امور بازرسی می تواند  موثر باشد . 
كنفرانس  علمی  دبير  هنرور،  فرهنگ  دكتر  همچنين 
نصيرالدين  دانشگاه صنعتی خواجه  علمی  هيئت  و عضو 
طوسی در ارتباط با سطح علمی اين برنامه گفت: د ريافت 
بيش از 150 چكيد ه مقاله از د اخل و خارج كشور توسط 
د بيرخانه كنفرانس نشان از استقبال و توجه متخصصين و 
و  فني  بازرسي  بين المللی  كنفرانس  د ومين  به  كارشناسان 
از مقاالت  نيمي  به  آزمون غيرمخرب د اشته است. قريب 
د ريافتي توسط اساتيد  و د انشجويان د انشگاه ها و نيم د يگر 
توسط مهند سان و متخصصان صنعت تهيه و ارسال گرد يد ه 
از  ايران،  بر  عالوه  مقاالت  نويسند گان  افزود:  وی  است. 
ژاپن،  بلژيک،  ايتاليا،  انگلستان،  آمريكا،  آلمان،  كشورهاي 
فرانسه، كاناد ا، عربستان سعود ي، ليبي، هلند ، و هند  بودند .
 وی همچنين با خوب توصيف كردن حضور بخش 
كرد:  تاكيد  علمی  گردهمايی  اين  در  دانشگاه  و  صنعت 
مشاركت د و مجموعه د انشگاه و صنعت د ر بخش علمي 
اين د و حوزه  بين  نزد يكتر  ارتباطي  به  كنفرانس، د ستيابي 
بازرسي فني و آزمون غيرمخرب  مهم كشور را د ر زمينه 

نويد  مي د هد .

مديريت  بين المللی  كنفرانس  سومين  اختتاميه  مراسم 
استراتژيک از سوی آكادمی مديريت استراتژيک ايران در 

سالن همايش های رازی برگزار شد. 
اين كنفرانس در طول دو روز برگزاری خود اهدافی 
زمينه  كاربردی در  نوين علمی و  مفاهيم  با  آشنايی  چون 
برنامه ريزی و مديريت استراتژيک، فرهنگ سازی و كمک 
به ايجاد بستر الزم برای استقرار مدل هاي نوين مديريت 
استقرار  در  روی  پيش  چالش های  بررسی  استراتژيک، 
برنامه های راهبردی و استفاده از تجربيات ساير كشورهای 
موفق در اين زمينه، برقراری ارتباط نزديک روسا و مديران 
دستگاه هاي اجرايی و تبادل تجربيات آشنايی با متخصصين 
و صاحب نظران مديريت استراتژيک داخلی و خارجی را 
دنبال كرد. محورهای سومين كنفرانس بين المللی مديريت 
سطح  در  استراتژيک  برنامه ريزی  از:  عبارتند  استراتژيک 
كالن )ملی(، فلسفه وكاتب فكری استراتژيک، آينده نگری 
و آينده پژوهی، محيط شناسی استراتژيک و تئوری شناسی، 
نوآوری و خالقيت استراتژيک، مديريت استراتژيک منابع 
انسانی، مديريت استراتژيک بازاريابی، مديريت استراتژيک 

مالی،  استراتژيک  مديريت  فناوری،  و  دانش  تكنولوژی، 
مديريت استراتژيک توليد، برنامه ريزی استراتژيک به كمک 
مدل های رياضی، مدل ها و الگوهای مديريت وبرنامه ريزی 
بر  پايش  و  كنترل  رويكردهای  و  نظام ها  استراتژيک، 

برنامه ريزی  استراتژيک،  برنامه های 
استراتژيک در سازمان های دولتی و 
غيرانتفاعی، تجارب موفق و مطالعه 

موردی برنامه ريزی استراتژيک. 
با  تا  كرد  سعی  سوم  كنفرانس 
دانشگاهی،  صاحب نظران  مشاركت 
مديران اجرايی و مشاوران استراتژی 
اقدام به شناسايی ظرفيت های دانشی 
عملی  تجارب  و همچنين  فكری  و 

موفق به كارگرفته شده در سازمان ها و شركت های دولتی، 
بتوان  آن  پشتوانه  به  تا  نمايد  تعاون  بخش  و  خصوصی 
رويكردهای جديدی را در مواجهه با فضای پرتغيير امروز 
در نظر گرفت. در دور روز برگزاری اين گردهمايی علمی 
مديران و روسای دستگاه ها و سازمان های دولتی، مديران 

سازمان های  و  موسسات  مديره  هيات  اعضای  و  عامل 
و  استراتژيک  مديريت،  توسعه  معاونين  خصوصی، 
برنامه ريزی  كارشناسان  ذيربط،  دستگاه های  اداری  تحول 
برخی  و  خصوصی  و  دولتی  سازمان های  استراتژيک 
دانشگاه ها  علمی  هيات  اعضای  از 
قابل  برنامه های  از  داشتند.  حضور 
اليسون  كنفرانس، سخنرانی  در  توجه 
دانشگاه  علمی  هيئت  عضو  ريپل، 
مديريت  پروفسور  و  وست مينستر 
با  دانشگاه  اين  در  استراتژيک 
نوآورانه  استراتژی های  نقش  موضوع 
هدف  با  نسبی  مزيت های  خلق  در 
كه  بود  بين المللی  بازارهای  به  ورود 
مديريت  كنفرانس  قرار گرفت.  استقبال عالقه مندان  مورد 
مديريت  آكادمی  توسط  آبان  ماه  در  ساله  هر  استراتژيک 
با حضور  اين رويداد  برگزار می گردد.  ايران  استراتژيک 
بيش از هزار نفر، بزرگترين تجمع پژوهشگران، مديران و 
اساتيد حوزه مديريت استراتژيک در ايران و منطقه است.

دومينكنفرانسبين المللیبازرسیفنیوآزمونغيرمخرببرگزارشد

NDT وضعیت قابل قبول در داشتن متخصصان

درسومينكنفرانسبين المللیمديريتاستراتژيکبررسیشد:

بررسی چالش های پیش روی برنامه ریزی استراتژیك در سطوح خرد و کالن

انجمن مهندسی صنايع ايران همچون 
ماه های گذشته دوره های آموزشی متعددی 
ماه  سه  در  انجمن  اين  می كند.  برگزار  را 
دوره های   )87 آبان  و  مهر  اخير)شهريور، 
دانشجويان،  برای  را  مفيدی  آموزشی 
عالقه مندان  ديگر  و  فارغ التحصيالن 
برگزار كرد كه با استقبال خوبی از سوی 
از  برخی  شد.  مواجه  شركت كنندگان 
دوره های برگزار شده به شرح زير است: 

بر  پروژه  مديريت  آموزشی  دوره   -
مدت  به   PMBOK استاندارد  اساس 
24 ساعت در تاريخ های 24 تا 26 مهر با 

تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل 
انجمن برگزار شد. 

افزار  نرم  آموزشی  دوره   -
 24 مدت  به  پيشرفته    Primavera
در  1و7و8 شهريور  تاريخ های  در  ساعت 
زنجان برگزار گرديد. مدرس دوره مهندس 

رحمتی توكل بود.
بر  پروژه  مديريت  آموزشی  دوره   -
مدت  به   PMBOK استاندارد  اساس 
با  مهر  24تا26  تاريخ های  در  ساعت   24
تدريس مهندس بهزاد ارشادمنش در محل 

انجمن برگزار شد.

به  الگوبرداری  با  آشنايی  سمينار   -
با  و  تهران  در  25مهر  ساعت،   4 مدت 

تدريس دكتر مهدی فتح اله برگزار شد.
  Primavera دوره آموزشی نرم افزار -
مفدماتی به مدت 24 ساعت در تاريخ های 
كه  برگزار شد  تهران  در  مهر  19و26و25 
تدريس آن را مهندس علی رحمتی توكل 

به عهده داشت.
مستندسازی  مبانی،  آموزشی  دوره   -
مدت  به   9001  ISO الزامات  تشريح  و 
با  مهر  تاريخ های 18 و19  در  16 ساعت 
انجمن  در  خرازيان  پيام  مهندس  تدريس 

برگزار گرديد.
تحليل  و  تجزيه  با  آشنايی  سمينار   -
مدت  به   FMERA مالی  ريسک های 
و  رشد  مركز  در  ماه  آبان   16 ساعت،   4
كارآفرينی شهرداری منطقه 2 تهران برگزار 
افشين  مهتدس  سمينار  اين  مدرس  شد. 

درستی بود.
  Primavera دوره آموزشی نرم افزار -
پيشرفته به مدت 24 ساعت در تاريخ های 
كه  شد  برگزار  تهران  در  آبان  17و9و10 
بر  توكل  رحمتی  مهندس  را  آن  تدريس 

عهده داشت.

دوره های آموزشی برگزار شده از سوی انجمن مهندسی صنایع در مهر و آبان 87
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به  حاضر  ديگر  مصر ف كنندگان  گذشته  مانند  امروزه 
پذيرش هرنوع كاال يا خدمتی نيستند و از اين رو سازمان هايی 
از دور رقابت خارج می شوند كه نتوانند انتظارات مشتريان 

خو د را تامين كنند.
آن  براساس  كه  است  فرآيندی  فراگير  كيفيت  مديريت 
مديريت با مشاركت كاركنان، مشتريان و اعتباردهندگان به 

بهبود مستمر كيفيثت می پردازد.
هر فردی در سازمان از مدير اجرايی تا پايين ترين سطح 

كاركنان در فرآيند مديريت كيفيت فراگير مشاركت دارند.
ارائه كيفيت به همه مشتريان يكی از چالش های مديريت 

كيفيت فراگير در بازار رقابت جهانی است.
است  كيفيت  مديريت  مدل های  از  يكی  چنگالی  مدل 
كه از نظر تئوری براساس سيستم دانش بنيادی دمينگ و از 
نظر عملی براساس سيستم های كنترل كيفيت فراگير ژاپنی ها 

تنظيم شده است
تغذيه  برای  مغذی  ماده  يک  فراگير  كيفيت  مديريت 
كيفی  تحول  برای  انرژی الزم  آن  كاركنان  تا  است  سازمان 

را دريافت دارند.
هدف مديريت وظايف متقاطع توسعه، استانداردسازی، 
كنترل، بهبود و ابداع فرآيندهای سازمانی در ميان بخش های 

مختلف سازمان است.
از دهه 1950 ميالدی به بعد كيفيت باسرعت فزاينده ای 
ارائه  و  كاالها  توليدكنندگان  توجه  مورد  جهانی  ابعاد  در 
كنندگان خدمات و مشتريان آنها قرار گرفته است. با پيشرفت 
انتظار مصرف كنندگان كاالها و خدمات  علم و تكنولوژی، 
افزايش  برای دريافت خدمات مطلوب و كاالهای مرغوب 
يافته است. ديگر مانند گذشته، آنها حاضر به پذيرفتن هرنوع 
كاال يا خدمتی نيستند. بنابراين، ضرورت فوق موجب از دور 
تامين  به  قادر  كه  می شود  سازمان هايی  رقابت خارج شدن 
و برآورده ساختن نيازها و انتظارات مشتريان خود نباشند. 
از طرف ديگر، با وجود بازار رقابت كامل جهانی امكان بقا 
برای توليدكنندگانی كم است كه در راستای استانداردهای 

پذيرفته جهانی قدم بر نمی دارند.
آن  براساس  كه  است  فرايندی  فراگير  كيفيت  مديريت 
مديريت با مشاركت كاركنان، مشتريان و اعتباردهندگان به 
بهبود مستمر كيفيت می پردازد كه به جلب رضايت مشتری 
منجر می شود. به عبارت ديگر، مديريت كيفيت فراگير يک 
استراتژی سازمانی است كه از طريق به كارگيری روش های 
ارائه  مشتريان  به  باال  كيفيت  با  توليدات  و  خدمات  كيفی، 
می كند. مديريت كيفيت يک استراتژی فراگير سازمان است 
در  سپس  و  می گيرد  شكل  مديريت  عالی  سطوح  در  كه 
سازمان جريان می يابد. هر فردی در سازمان از مدير اجرايی 
تا پايين ترين سطح كاركنان در فرايند مديريت كيفيت فراگير 

مشاركت دارند.
كيفيت  مديريت  در  فراگير  واژه 
از  استراتژی  اين  تمايز  وجه  فراگير 
بازرسی سنتی، كنترل كيفی و تضمين 
كيفيت است. واژه كيفيت در مديريت 
بدون  كاالی  معنای  به  فراگير  كيفيت 
آن  از  فراتر  بلكه چيزی  نيست،  عيب 
كيفيت  مديريت  حقيقت  در  است. 
كيفی  خدمات  متوجه  بيشتر  فراگير 
توجه  كاالها  كيفيت  بر  اينكه  تا  است 
داشته باشد. در مديريت كيفيت فراگير، 

بنابراين،  می شود.  تعريف  مشتری  توسط  كيفيت 
خدمات بايد به گونه ای سازماندهی شود كه انتظارات مشتری 
را برآورده سازد. انتظارات مشتری به خاطر متغيرهای سن، 
جنس، شخصيت، شغل، رتبه اقتصادی، اجتماعی و... تغيير 

می كند. به عبارت ديگر، آنچه كه برای يک مشتری 
كيفيت محسوب می شود. ممكن است برای مشتری 
به  كيفيت  ارائه  شود.  محسوب  كيفيت  فاقد  ديگر 
كيفيت  مديريت  چالش های  از  يكی  مشتريان  همه 

فراگير در بازار رقابت جهانی است.
هزينه  سيستم  يک  فراگير  كيفيت  مديريت 
اثربخش برای انسجام تالش های بهبود كيفی مستمر 
خدمات  ارائه  برای  سازمان  سطوح  كليه  در  افراد 
تضمين  را  مشتريان  رضايت  كه  است  كاالهايی  و 
می كند. مديريت كيفيت فراگير جستجوگر اين ست 
كه فرهنگی را ايجاد كند تا تمامی كاركنان به وسيله 
بانگرش  را  كارشان  سازماندهی  مداوم  طور  به  آن 
متنوع  و  متغير  هايی  نيازمندی  ساختن  برآورده 

مشتريان بهبود بخشند.
اجزای مديريت كيفيت فراگير

برای مديريت كيفی فراگير سه جزء بيان شده 
است:

كننده  تعيين  اصلی  عامل  عنوان  به  مشتری 
كيفيت؛

كارگروهی به عنوان وسيله ای برای يكپارچگی و انسجام 
اهداف؛

جمع آوری  براساس  تصميم گيری  علمی  نگــرش  يک 
و تحليل داده ها.

برای به كارگيری مديريت كيفيت فراگير، موارد زير بايد 
به كار گرفته شوند:

1- آموزش: برای اينكه كاركنان را قادر سازد تا در كليه 
سطوح سازمان حداكثر مشاركت را داشته باشند، به آموزش 
شناسايی  متوجه  بايد  آموزش ها  ازاين  برخی  است.  نياز 
مشتريان داخلی و خارجی سازمان و نيازهای آنها و توانايی 

حل گروهی مسئله باشد.
2- كار گروهی: افراد برای حل مسايل بايد قادر باشند 

با گروه ها به صورت موقتی يا دايمی كار كنند.
3- ساختار كيفی: فرايند بهبود كيفی بايد توسط ساختاری 

كه در كليه سطوح سازمان گسترش دارد، حمايت شود.
4- كنترل آماری: مجموعه ای از روش های آماری بايد 
گرفته  كار  به  نتايج  تحليل  و  اندازه گيری  برای  سازمان  در 

شود.
كراسبی )1979( يک شبكه مديريت كيفيت را بيان كرد 
كه برای به كارگيری بهبود كيفی پنج مرحله از نامطلوب ترين 

وضعيت تا مطلــوب ترين وضعيت را بيان می كند:
عدم اطمينان: مدير در زمينه بهبود كيفيت به عنوان يک 
ابزار مديريتی مثبت اطالعاتی ندارد. با مشكالت به محض 
وقوع مقابله می شود و هيچ كس قادر به شناسايی اين مسئله 
نيست كه چرا مشكالت روی می دهند؛

پی  مسئله  اين  به  مدير  بيداری: 
است  مفيد  كيفيت  مديريت  كه  می برد 
به  آن  اجرای  برای  را  منابع  هنوز  ولی 
داليل  اين  مدير  برای  نمی گيرد.  كار 
ستاده ها  اين  چرا  كه  شود  می  مطرح 
كيفيت ندارند و درمی يابد كه مديريت 

كيفيت می تواند راهگشا باشد.
مدير  افكار:  تنوير  و  روشنگری 
كيفی  برنامه  يک  به بـكارگيری  تصميم 
اقدامات  سيستم  يک  می گيرد.  رسمی 

اصالحی وضع و مدير نسبت به كيفيت متعهد می گردد.
كه  می رسد  مرحله ای  به  مدير  خردگرايی:  و  عقالنيت 
به زودی  مشكالت  دهد.  روی  می تواند  دايمی  تحوالت 
شناسايی شده و كاركنان به طور فعال در فرايند بهبود كيفی 

مشاركت می كنند و پيشگيری از نواقص معمول می شود؛
اطمينــان: مدير هر سازمان به اين توافــق مــی رسند 
پيشگيری  اعمال شود. سيستم  می تواند  دائمی  تحوالت  كه 
و  دهد  روی  نمی تواند  مهم  مشكالت  كه  می دهد  اطمينان 

بهبود كيفی يک فعاليت طبيعی و عادی می گردد.
يكی از وظايف اوليه مديريت ارشد در زمينه مديريت 
كيفيت فراگير اين است كه تئوری ها، مدل ها و تكنيک های 
مختلف در اين زمينه را فراگيرد و سپس يک مدل مديريت 
كيفيت مناسب برای سازمان خود طراحی كند، زيرا مدل های 
مديريت كيفيت فراگير از سازمانی به سازمان ديگر متفاوت 

است.
است  كيفيت  مديريت  ازمدل های  يكی  چنگالی؛  مدل 
كه ازنظر تئوری براساس سيستم دانش بنيادی دمينگ و از 
نظر عملی براساس سيستم های كنترل كيفيت فراگير ژاپنی ها 
نشان  را  فعاليت هايی  توالی  مدل  اين  است.  شده  تنظيم 
به كار  بايد  سازمان  در  كيفی  تحول  ايجاد  برای  كه  می دهد 
يک  دسته،  يک  با  چنگال  يک  شبيه  مدل  اين  شود.  گرفته 
گردن و سه شاخک است. دسته اين چنگال، تعهد مديريت 
را نسبت به تحول كيفی نشان می دهد. گردن چنگال بيانگر 
روزانه،  مديريت  اول،  شاخک  است.  مديريت  آموزش 
سوم،  شاخک  و  متقاطع  وظايف  مديريت  دوم،  شاخک 

مديريت سياست گذاری است.
زيرا  است.  شده  استفاده  چنگال  ازقياس  مدل  اين  در 
برای  مغذی  ماده  يک  به كارگيری  فراگير  كيفيت  مديريت 
سازمان است كه يک سازمان را تغذيه می كند تا كاركنان آن 

انرژی الزم را برای تحول كيفی دريافت دارند.
همـان  و  است  پايان  بدون  سفر  يک  كيفيت  مديريت 
طور كه هر سفری با يک گام شروع می شود، به محض اينكه 
بردارد، سازمان  زمينه  دراين  را  گام  اولين  مديريت سازمان 
محرك های  و  نيازها  می كند.  شروع  را  كيفيت  مديريت 
مديريت  سازمان  می شود  موجب  كه  دارد  وجود  مختلفی 

كيفيت را به كارگيرد. برخی از اين عوامل عبارتند از:
1 - نيازهای روزافزون مشتری،

2 - بهبود تصوير سازمان،
3 - افزايش سهم بازار،

4 - بهبود روحيه كاركنان،
5 - خلق يک ديدگاه و رسالت جديد،

6 - بهبود ارتباطات،
7 - فرايند استانداردسازی،
8 - خلق روش های بهينه،

مدیریت کیفیت فراگیر؛ مدل چنگال 
نويسنده: علی محمد مصدق راد

مديريت كيفيت يك 
استراتژی فراگير سازمان 
است كه در سطوح عالی 
مديريت شكل می گيرد و 
سپس در سازمان جريان 

می يابد
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9 - بهبود محيط فيزيكی،
10 - حل مسايل قبل از وقوع بحران ها،

11 - اصالح خالءها و كاستی ها،
12- بهينه سازی مستندسازی فرايندها،

و  توليدات  فرايندها،  طراحی  بهبود   -13
خدمات،

14- بهبود توليد كاالها و ارائه خدمات،
15- افزايش سود و منافع،

پايين ترين  در  استاندارد  كاالهای  توليد   -16
هزينه و مناسب بازار.

وجود اين موانعی برسر راه كيفيت وجود 
آن  به  بايد  سازمان  ارشد  مديريت  كه  دارد 
توجه داشته باشد. برخی از اين موانع عبارتند 

از:
1- عدم توانايی برای ايجاد تحول،

برای  محركه  نيروی  حفظ  توانايی  عدم   -2
ايجاد تحول،

3- عدم وجود سبک مديريتی واحد،
4- كمبود رهبری مشاركتی درازمدت،
5- عدم توانايی تغيير فرهنگ سازمان،

6- كمبود ارتباطات موثر،
7- كمبود مقررات مورد نياز برای تحول،
8- ترس از كنترل دقيق توسط سرپرست،

اصالت  و  استقالل  دادن  دست  از  ترس   -9
فردی،

10- ترس از فرايند استانداردسازی،
11- ترس از انعطاف ناپذيری،

12- كمبود منابع انسانی و مالی،
13- كمبود آموزش،

14- كمبود تعهد مديريت.
كمبود تعهد مديريت، تالش های مديريت 
كرد.  خواهد  متوقف  شروع  از  قبل  را  كيفی 
همان طور كه گفتيم مديريت ارشد انرژی الزم 
برای ايجاد تحول در سازمان را توليد و هدايت 
می كند. دو منبع شناخته شده برای ايجاد اين 
انرژی وجود دارد: بحران و چشم انداز. ممكن 
است مشكالت و بحرانهايی موجب شود تا 
مدير ارشد به دنبال راه هايی برای غلبه بر اين 

سازمانی،  چشم انداز  ديد  اينكه  يا  و  باشد  بحرانی  شرايط 
اساسی  ايجاد تحولی  آن  دارد كه الزمه  نظر  را در  آينده ای 

در سازمان است.
همكاری  برای  مشاوران  از  است  ممكن  ارشد  مدير 
مديريت  به  را  قوت سازمان  و  نقاط ضعف  تا  كند  دعوت 
به مديريت ارشد در  نشان دهند. كارشناسان و متخصصان 
زمينه توسعه يک برنامه تحول كمک می كند. پس از آن مدير 
ارشد كميته اجرايی را تشكيل می دهد. هدف كميته، اجرای 
برنامه مذكور است. اين امر از طريق آموزش اعضای كميته 
برای  برنامه ای  اجرايی  كميته  است.  حصول  قابل  اجرايی 
انتقال فعاليت های ايجـاد تحول برای كليه گروه های ذی نفع 

تدوين می كند.
گردن: آموزش مديريت

خود  و  آموزشی  فعاليت های  بيانگر  چنگال  اين  گردن 
بنيادی مديريت  بهسازی مديران ارشد است. مطالعه دانش 
كيفيت فراگير، تئوری ها، اصول و مفاهيم و مدل های تغيير 
تئوری و عملی مديريت جديد  برای فهم شالوده  و تحول 
بر  غلبه  و  سازگاری  موجب  براين،  عالوه  است.  الزامی 

مشكالت ناشی از تغيير و تحول خواهد شد.
انجام  به  متعهد  سازمان  ارشد  مديريت  اينكه  از  پس 
تحول گرديد، اعضای سازمان نيز وارد يک دوره آموزش و 
خودبهسازی می شوند. يكی از وظايف اوليه كميته اجرايی، 
تشكيل يک يا چند گروه آموزشی و خود بهسازی است كه 

روی حوزه هاي زير متمركز می شوند:
به  پاسخ  بنيادی،  دانش  و  اطالعات  سيستم  مطالعه 
طراحی  كيفيت،  مديريت  زمينه  در  شده  مطرح  سواالت 
گانه  چهارده  اصول  از  هريک  زمينه  در  مطالعه  گروه های 
و  تغيير  زمينه  در  شخصی  موانع  حل  و  شناسايی  دمينگ، 

تحول.
توسط  فراگير  كيفيت  مديریت  بنيادی  دانش  سيستم 
كيفيت  مديريت  مشاوران  راهنمايی  تحت  اجرايی  كميته 
توضيح داده می شود. مشاور مربوطه محيطی را ايجاد می كند 
كه در آن اعضای گروه فهم و درك خود را درمورد چگونگی 
تاثيرگذاری سيستم دانش بنيادی بر تصميم گيری های فردی و 
سازمانی توسعه می دهند. اين امر از طريق برگزاری جلسات 

گروهی و كارگاه های مربوطه ميسر می گردد.
اصول  از  هريک  زمينه  در  مطالعه  گروه های  طراحی 
چهارده گانه دمينگ وظيفه ديگر كميته اجرايی است. وظيفه 
هريک از اين گروه ها برطرف ساختن موانع سازمانی بر سر 
راه تحول با مطالعه و بهره گيری از سيستم دانش بنيادی است. 
دمينگ  دوازدهم  اصل  زمينه  در  كه  گروهی  مثال،  عنوان  به 
احساس  كاركنان  می شود  موجب  كه  "موانعی  می كند؛  كار 
به شناسايی سيستم ارزيابی  غرور نكنند را از ميان برداريد" 
سيستم  واز  می پردازند  مانع  يک  عنوان  به  سازمان  عملكرد 
دانش بنيادی به عنوان اساسی برای مطالعه و طراحی مجدد 

فرايند استفاده می كنند.
حوزه ديگری كه در آموزش و خود بهسازی مديريت 
مهم است، شناسايی و برطرف كردن موانع شخصی بر سر 
پيشنهاد خود  از كميته اجرايی  راه تحول است. هر عضوی 
را آزمايش می كند تا ميزان تاثير آن را در توسعه تحول كيفی 
سازمانی مشخص سازد. شناسايی و رفع موانع شخصی يكی 
از مهم ترين بخش های ايجاد تحول است؛ زيرا به شناسايی 
علت های ريشه های بيشتر شكست ها و كاستی های معمول و 
كمبود تعهد مديريت ارشد منجر می گردد. برگزاری جلسات 
خصوصی بين مشاوران و مدير می تواند در اين زمينه كمک 

كند.

شاخه اول: مديريت روزانه
تعيين  موجب  مديريت  نظر  تجديد 
اهداف  و  واقعی  نتايج  بين  انحرافات 
و  بررسی ها  اگر  می گردد.  سازمانی 
انجام  درستی  به  مديرت  تجديدنظرهای 
يا  و  فرايندها  تحريف  برای  جايی  شود، 
مقصر جلوه دادن كاركنان برای مشكالت 
خارج از كنتــرل آنها باقـی نمی ماند. برای 
مشكالت روزانه كه از طريق بررسی های 
منظم قابل رفع نيستند، می توان از گزارش 
بهبود  گزارش  كرد.  استفاده  كيفيت  بهبود 
فرايند  ارتقای  كيفيت، گزارش تالش های 
را استاندارد كرده و به اجتناب از خطاهای 
می كند.  كمک  تحليل  و  تجزيه  در  عقلی 
كوشش های  كارگيری  به  براين،  عالوه 
تسهيل  سازمان  سطح  در  را  فرايند  بهبود 
می كند. گزارش بهبود كيفيت شامل هفت 

مرحله است:
درك   -  2 فرايند؛  يک  انتخاب   -  1
تحليل  و  تجزيه   -  3 موجود؛  وضعيت 
وضعيت موجود؛ 4 - تبديل برنامه به عمل؛ 
5 - اثربخشی برنامه ها؛ 6 - استانداردسازی 
روش های عملياتی؛ 7 - برنامه ريزی برای 

اقدامات.
به  ابتدا  مديريت روزانه،  در  بنابراين، 
استفاده  با  تا  داده می شود  كاركنان قدرت 
از چرخه SDSA بهترين روش انجام كار 
داده  اختيار  آنها  به  سپس  كنند.  تثبيت  را 
 PDSA جرخه  از  استفاده  با  تا  می شود 
انجام كار را توسعه داده و  بهترين روش 
ابداع كنند. از طرف مديريت ارشد، ستادی 
برای هماهنگی فعاليت های اين گروه های 

مختلف ارتقای فرايند تشكيل می شود.
شاخه دوم، مديريت وظايف متقاطع

مدل  الزمه  متقاطع  وظايف  مديريت 
مديريت كيفيت است؛ زيرا وظايف عمودی 
ادغام می سازد.  با هم  را  افقی مديريت  و 
توسعه،  متقاطع  وظايف  مديريت  هدف 
استانداردسازی، كنترل، بهبود و ابداع فرايندهای سازمانی در 
ميان بخش های مختلف سازمان است. پروفسور كائورو ايشی 
كاوا )KAORU ISHIKAWA( معتقد است: همان طور 
كه پارچه از بافته شدن تار وپود به دست می آيد، اگر وظايف 
افقی و عمودی مديريــت نيز در هم ادغام شود، سازمان بـه 

صورت يک سيستم يكپارچـه و جامع درمی آيد.
اعضای كميته اجرايی، گروه های اصلی وظايف متقاطع 
و  تعيين  گروه ها  از  هريک  سرپرستان  می دهند.  تشكيل  را 
گروه  سرپرست  می دارند.  دريافت  را  الزم  آموزش های 
اعضای گروه خود را با مشاوره كميته اجرايی انتخاب می كند. 
حداقل اعضای گروه بايد پنج نفر باشد. اعضای گروه بايد در 
زمينه های تئوری و عملی مورد نظر آموزش ببينند. مديريت 

وظايف متقاطع شامل فعاليت های زير است:
ابداع  و  بهسازی  كنترل،  استانداردسازی،  توسعه،   -  1

فرايندهای وظايف متقاطع؛
فرايندهای  سنجش  و  اندازه گيری  ابزارهای  توسعه   -  2

وظايف متقاطع؛
با  متقاطع  وظايف  فرايندهای  بهينه سازی  و  هماهنگی   -  3

فرايندهای بخشی؛
و  متقاطع  وظايف  فرايندهای  برای  منابع  اختصاص   -  4

فرايندهای بخشی؛
فرايندهای وظايف  اينكه هربخشی  از  اطمينان  5 - حصول 
توسعه  را  روزانه  مديريت  در  شده  به كارگرفته  متقاطع 

می بخشند؛
6 - پايش فرايندهای وظايف متقاطع بااهداف از قبل تعيين 

شده؛
بين  انحراف  كاهش  برای   PDSA چرخه  از  استفاده   -  7

عملكرد فرايندها و نيازهای مشتريان.

آن چیزی که ما امروز از 
کنترل کیفیت فراگیر ژاپنی 

می شناسیم...
آن چيزی كه ما امروز از كنترل كيفيت فراگير ژاپنی 
نمودار  صنعتی  كاربرد  با   ،1930 سالهای  از  می شناسيم، 
از شركت  دبليو.ا.شورات،  دكتر  آن  مبتكر  كه  كنترل شد، 
بود  كاتاليزوری  جهانی،  دوم  جنگ  بود.  البوراتوريز  بل 
كه امكان به كارگيری انواع نمودارهای كنترل را در صنايع 

مختلف اياالت متحده، به وجود آورد. در آن هنگام، تغيير خط توليد برای پاسخگويی به 
اما به كارگيری كنترل  با نقايص جدی همراه بود.  مقتضيات شرايط نيمه جنگی يا جنگی، 
انبوهی از تجهيزات نظامی ارزان قيمت را توليد  اياالت متحده را قادر ساخت كه  كيفيت، 
كند. در اين زمينه، در دوران جنگ استانداردهايی انتشار يافت، كه به استانداردهای زد – او 
معروف شد. توليدات جنگی آمريكا از نظر كمی و كيفی و اقتصادی، توليدات بسيار موفقی 
بوده اند. اين موفقيت، تا حدی مرهون به كارگيری كنترل كيفيت آماری است. اهميت اين 
قضيه، به حدی بوده كه گاهی به اين تصور دامن می زند كه پيروزی به دست آمده در جنگ، 
ناشی از كنترل كيفيت و استفاده از آمار بوده است. ديدار دكتر جی.ام جوران از ژاپن، در 
سال 1954، به دعوت جی.يو.آی.اس در سال 1954، مقارن با دوره انتقالی در فعاليت های 
كنترل كيفيت ژاپن است. اين انتقال، در واقع انتقال از در گير شدن در امور مربوط به مبانی 
به  را  دكتر جوران، فضايی  ديدار  بود.  مديريت  نظر گرفتن كل  در  با  كارخانه،  تكنولوژی 
وجود آورد كه در آن كيو.سی به عنوان ابزاری مديريتی مورد توجه قرار گرفت، و به اين 
ترتيب، كنترل كيفيت فراگير، به مفهومی كه امروزه می شناسيم، شكل گرفت. تفاوت بين 
فعاليت های كيو.سی در ژاپن با اياالت متحده يا اروپا ف بسيار زياد است. اين اختالف ها، 
فرهنگی خاص خود را دارد.  تا حد زيادی به خاطر آن است كه ملتی بافت اجتماعی – 
فعاليت های كيو.سی را، نمی توان در خالء انجام داد. در چارچوب جوامع و فرهنگ های 

مختلف، رشد می كنند.
ويژگی های كنترل كيفيت ژاپنی :سمپوزيوم هفتم كنترل كيفيت، در دسامبر 1967، شش 

مورد تفاوت بين كنترل كيفيت در ژاپن و غرب را مورد تأييد قرار داد.
1- مشاركت همه كاركنان در كنترل كيفيت.

2- تعليم و تربيت در كنترل كيفيت.
3- فعاليت هاي هسته كيو. سی.

4- ارزيابی كيو. سی )جايزه دمينگ، و ازريابی مدير عامل(.
5- به كارگيری روش های آماری.

6- فعاليت های پيشبرد كنترل كيفيت، در سطح ملی.
اين موارد، در مجموع ويژگی های كنترل كيفيت را در ژاپن، تشكيل می دهند.
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تجارت خود را شروع کن و آن را بهبود ببخش! 
ضرورت دانستن يا ندانستن مفاهيم و تعاريف كارآفرينی پيش از اجرای يک طرح كارآفرينانه مانند دو گروه 
افراد تجربه گرا و علم گرا است. گروهی با دانستن مفاهيم تئوری دست به كاری می زنند و گروهی ديگر با تكيه 
به تجربه های پيشين خود پروژه ای را اجرا می كنند و اتفاقا هر دو گروه هم می توانند به موفقيت دست يابند. حال 

تكليف اجرای پروژه های كارآفرينی چيست؟ ضرورت دانستن دانش كارآفرينی در اينجا تا چه اندازه است؟

برگزاری کنفرانس تحوالت دانشگاه های 
ایران و چشم اندازی به سوی کارآفرینی

ايران  دانشگاه های  تحوالت  كنفرانس 
و چشم اندازی به سوی كارآفرينی همزمان 
ملی  كميسيون  تاسيس  سال  شصتمين  با 
يونسكو در ايران، 30 بهمن و 1 اسفند ماه 
سال جاری در دانشكده كارآفرينی دانشگاه 
تهران برگزار می شود. اين كنفرانس با اهدافی 
چون آشنايی بيشتر با هدف های آموزش عالی 
يونسكو و برنامه هاي آتی آن، فراهم ساختن 
زمينه تبادل نظر و همكاری بين سازمان های 
ذيربط و متخصصان جهت تحوالت الزم در 
به مديريت دانش  ايران  نظام آموزش عالی 
در دانشگاه ها و به ويژه در نهادهای موظف 
در  خدمات  عرضه  و  پژوهش  آموزش،  به 
تقويت  به  ياری دادن  خصوص كارآفرينی، 

سازوكارهای الزم برای ترويج فرهنگ كارآفرينی در آموزش عالی ايران 
در راستای آماده سازی دانشجويان و دانش آموختگان برای رويارويی با 
ضرورت های ملی و تحوالت جهانی، تقويت همكاری بين دانشگاه های 
ملی و منطقه ای در زمينه كارآفرينی از طريق مبادله تجارب و اطالعات، 
زمينه سازی برای مستند كردن تحوالت دانشگاه های ايران از آغاز تاكنون 
به منظور ارتقای كيفيت نظام آموزش عالی ايران و همچنين تبادل نظر 
عالی  آموزش  در  مالی  منابع  به جذب  تنوع بخشيدن  درباره چگونگی 

كشور از طريق كارآفرينی شكل می گيرد. 
افزايش  در  يونسكو  نقش  محور   5 حول  همچنين  كنفرانس  اين 
دستيابی به فرصت های آموزش عالی و مرتبط نمودن آموزش عالی با 
نيازهای جامعه و ارتقای سطح كيفی دانشگاه ها، ظرفيت سازی در آموزش 
و  مديريتی، ساختاری  پيش نيازهای  آينده،  و  ايران؛ گذشته، حال  عالی 
نيروی انسانی برای ارتقای كارآفرينی دانشگاهی، تنوع بخشی به جذب 
منابع مالی در دانشگاه ها و توسعه كارآفرينی و پنجم، كارآفرينی و التزام 
اجتماعی برگزار می شود. برای اطالع از چگونگی حضور در كنفرانس با 

دبيرخانه به شماره تلفن 5-88339095 تماس حاصل فرماييد.

نمايشگاهكارAIESECازسویدانشکدهكارآفرينیبرگزارشد

فرصتی برای محك زدن خود
دانشكده  سوی  از  ماه،  آبان   15 تا   13  AIESEC كار  نمايشگاه 
دانشگاه  دانشجويان  باشگاه  همكاری  با  و  تهران  دانشگاه  كارآفرينی 
تا  بود  فرصتی  نماشگاه  اين  شد.  برگزار  باشگاه  اين  محل  در  تهران 
منابع  استراتژيک  برنامه  و  نيازها  نيرو،  جذب  فرآيند  با  دانشجويان 
طيف  با  اندكی  زمان  مدت  در  همچنين  شوند.  آشنا  شركت ها  انسانی 
گسترده ای از شركت ها و مشاغل همزمان روبرو شوند. اين ويژگی از 
مزايای منحصر به فرد نمايشگاه مشاغل AIESEC برای دانشجويان و 
تازه فارغ التحصيالن دانشگاه ها بود. در اين نمايشگاه شركت ها به دنبال 
افراد مستعد و مشتاق از دانشگاه ها متناسب با نيازهای خود بودند. در 
موضوع  با  مرتبط  بخش های  در  كه  مختلفی  شركت های  نماشگاه  اين 
نمايشگاه به فعاليت می پردازند نيز حضور داشتند و اغلب به برگزاری 
دست كم يک كارگاه اقدام كردند. كارگاه های برگزار شده در نمايشگاه 
عبارت بودند از: اخالق حرفه ای)توسط اتاق بازرگانی ايران و آلمان(، 
كنيم)شركت  آماده  مصاحبه  برای  را  خود  چگونه   ،AIESEC معرفی 
تصوير اشاره(، مسير دستيابی شما به موفقيت)گروه رادمان(، چگونه يک 
دفتر خدماتی كوچک راه اندازی كنيم)شركت داروگ(، چگونه خدمات 
و  صنعت  بين  ارتباط  راهكارهای  داروگ(،  بفروشيم)شركت  را  خود 
دانشگاه)ايران خودرو(، مديريت زمان)شركت بازرگانی بيدار(، چگونه 

خود را برای زندگی حرفه ای آماده كنيم)شركت آتيه برنانگار(.
گفتنی است AIESEC يک سازمان جهانی، غيرسياسی، مستقل و 
غيرانتفاعی است كه توسط دانشجويان و تازه فارغ التحصيالن موسسات 
آموزش عالی اداره می شود. اعضای آن به موضعات بين المللی، رهبری 
با   AIESEC مانند  بسياری  سازمان های  هستند.  عالقه مند  مديريت  و 
هدف تاثير مثبت نهادن بر جامعه پا به عرصه فعاليت می گذارند و هر 
يک در اين مسير رويكرد خود را دارند. "آيسک" نيز با روش منحصر 
عالقه مندان  است.  داده  قرار  خود  تاثير  تحت  را  جوامع  خود  فرد  به 
برای كسب اطالعات بيشتر در رابطه با اين سازمان می توانند به آدرس 

www.aieseciran.com مراجعه كنند.

چگونه می توان در دورانی كه تغيير تنها مولفه 
غيرقابل تغيير سازمان هاست، به تعريف هايی مشترك 
خدماتی  از  اعم  سازمان ها  تمام  در  تعميم  قابل  و 
اين تعريف ها  يافتن  پيدا كرد؟  توليدی دست  يا  و 
می تواند بسيار وقت گير و غيراقتصادی باشد. برای 
شروع هر فعاليت كارآفرينانه الزم است تا تمام افراد 
تعريف مشخصی  به  اجرايی  تيم  كار و  شريک در 
از امور دست پيدا كنند. تنها در اين صورت است 
را  درست  كار  انجام  انتظار  افراد  از  می توان  كه 
داشت. حاال به نظر شما ما بايد تعريف خاصی از 
بتوانيم كارآفرين شويم؟  تا  باشيم  كارآفرينی داشته 
خير. ما نيازی به دانستن تعريف ها برای شروع كار 
نداريم. تنها كافيست برای خودمان روشن و واضح 
و مشخص باشد كه قرار است چكار كنيم و به كجا 
برسيم. جواب اين سوال ها تعريف كارآفرينی برای 
ماست. البته الزم است متذكر شوم كه اين تعريف ها 
و  می كنند  زيادی  كمک  موارد  بسياری  در  ما  به 
تا  است  می شوند. شما الزم  كارها  پيشرفت  باعث 
بتوانيد مانند رستم سريع و به موقع تصميم بگيريد. 
رستم هميشه در ميدان های نبرد پيروز می شد. برای 
و  پادشاهان  منظور  طرف  يک  از  رستم  پيروزی 
را  سپاهيان  منظور حرفهای  طرفی  از  و  فرماندهان 
به راحتی متوجه می شد. شما نيز برای شروع يک 
حرف های  بتوانيد  بايد   1 درجه  اقتصادی  فعاليت 
سرمايه گذاران و حرف های كارگران و كارمندان را 
اين صورت است  تنها در  متوجه شويد.  به خوبی 
كه می توانيد مديريت درستی بر سازمان رو به رشد 
تعريف  می بايست  سازمان شما  باشيد.  داشته  خود 
درستی از فعاليت های درست اقدام و درحال انجام 
شفاف  روشن،  سازمان  اهداف  باشد.  داشته  خود 
چگونه  شما  كه  اين  باشد.  همه  برای  فهم  قابل  و 
كار سازمانی خود را تعريف كنيد بسيار مهم است. 

يا  و  سازمان  همبستگی  باعث  تعريف  اين  چراكه 
برای  بايد  منظور  بدين  آن می شود.  ازهم گسستگی 
تعريف آنها وقت كافی و الزم گذاشته شود و آن را 
به حال خود رها نكنيد. »ابراهام مازلو« داشتن روابط 
انسانی مطلوب را يكی از نيازهای انسان دانسته و 
آموزشی«  »مديريت  كتاب  نويسنده  وايلر«  »كيمبل 
انسانی،  گرو ه هاي  اداره  مسئله،  »حياتی ترين  گفته 
ايجاد حسن رفتار به منظور سلوك و رفتار متقابل 
شرايط  و  مكانی  مختلف  موقعيت های  در  افراد 
بسياری  در  روابط  اين  متأسفانه  كه  است  متفاوت 
پاره ای  در  و  است  كم رنگ  بسيار  سازمان ها  از 
كه  است  نامطبوع  و  كسل كننده  چنان  محيط ها  از 

كاركنان از سازمان تنفر دارند«. 
برنامه ای برای حمايت از سازمان های كارآفرين 
ايجاد شده است كه سوئد و كانادا و اياالت متحده 
نام  و  آن هستند. شعار  مهم ترين حاميان  از  امريكا 
 Start and Improve اين برنامه مخفف جمله ی
Your Business)SIYB( به معنی تجارت خود 

را شروع كن و آن را بهبود ببخش. 
تقسيم  نامساوی!  قسمت  دو  به  برنامه  اين 
بخش  با  مختصری  آشنايی  شماره  اين  در  می شود 

اول آن يعنی شروع تجارت خواهيم داشت. 
هدف اصلي برنامه SYB براي مشاركت كنندگان 
برنامه  است.  پايدار  و  سودآور  كسب وكار  تاسيس 
براي زنان و مرداني تدوين شده كه در فكر تأسيس 
قباًل كسب  كه  افرادي  كسب وكار هستند. همچنين 
آن  ادامه  اصول  اما  كرده اند،  آغاز  را  خود  كار  و 
برنامه  لذا  دارد.  پوشش  تحت  هم  را  نمي دانند  را 
از آموزش، كار عملي و فعاليت هاي  تركيبي است 
حمايتي بعد از آموزش. منابع برنامه SYB شامل 2 

برنامه فرعي است كه عبارتند از:
الف– دانش كسب و كار SYB – محتوي اين 
يک  طريق  از  را  مشاركت كنندگان  بخش 
برنامه گام به گام آموزش مي دهد كه به آنها 

كمک مي كند تا سه مورد را ارزيابي كنند:
1 – آمادگي براي آغاز كسب و كار

2 – مقدار پولي كه براي آغاز كسب و 
كار الزم دارند

3 – انتخاب يک ايده كسب وكار.
 SYB كار  و  كسب  طرح ريزي  ب– 
مشاركت كنندگان  به  بخش  اين  –محتوي 

مي آموزد كه چگونه؛
كنند  تهيه  كار  و  يک طرح كسب   –1
كار،  و  كسب  سازمان  بازاريابي،  )شامل؛ 

مسئوليت هاي قانوني، شرايط كار
و بهبود بهره وري و تامين مالي كسب 

و كار(
2 – ارزيابي توجيه طرح كسب و كار

3 – آماده كردن كلی طرح عملي براي 
آغاز كسب و كار ]1[

-------------
]1[ برنامه آموزشی SIYB آموزش مهارت های 
فرزانه، كار و جامعه،  كسب و كار، طاهره رمضانی 

شماره 91، 92، 93، صفحه 62

sars.tehrani@gmail.com كارآفرينی-3            علیرضا سراجیان
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گام سي و ششم
مهندسي مجدد چيست؟

هر سازمان و يا شركت، يک نهاد اجتماعي است كه مبتني 
بر هدف بوده و داراي سيستم هاي فعال و هماهنگ است و با 
محيط خارجي ارتباط دارد. در گذشته، هنگامي كه محيط نسبتا 
فرصت هاي  از  بهره برداري  براي  سازمان ها  بيشتر  بود  باثبات 
با  اما  مي كردند؛  اكتفا  اندك  و  تدريجي  تغييرات  به  پيش آمده 
تنها  كه  دريافته اند  سازمان ها  دنيا  سراسر  در  زمان،  گذشت 
و  نيست  آنان  كنوني  مشكالت  راه گشاي  تدريجي  تغييرات 
گاهي براي بقاي سازمان الزم است تغييراتي به صورتي اساسي 
و زيربنايي در سازمان ايجاد شود. امروزه در سراسر دنيا اين 
تغييرات انقالبي را با نام مهندسي مجدد مي شناسند؛ مهندسي 
مجدد )BPR( روندي است كه در آن وظيفه هاي فعلي سازمان 
و  كرده  عوض  كسب وكار  اصلي  فرايندهاي  با  را  خود  جاي 
بنابراين، سازمان از حالت وظيفه گرايي به سوي فرايند محوري 
روند  به  بخشيدن  سرعت  موجب  امر  همين  مي كند.  حركت 
شدن  رقابتي تر  درنتيجه  و  هزينه ها  كاهش  و  كسب وكار 
سازمان مي گردد.  مهندسي  مجدد يعني  آغازي  دوباره، فرصتي  
كار.  روش هاي   دوباره سازي   و  فرايندها  بازسازي   براي   ديگر 
مهندسي  دوباره  به معناي  كنار گذاشتن  بخش  بزرگي  از دانش  
و يافته هاي  صدسال  اخير مديريت  صنعتي  و شكستن  فرضيات  
و قواعد قبول  شده  داخل  سازمان است. در اين  رويكرد، روش  
ترتيبات   و  كهن   عنوان هاي   و  انبوه  توليد  دوره   در  كار  انجام  
و  وظايف،  شرح   اداره،  بخش بندي   همچون  گذشته   سازماني  
استانداردسازي از اهميت  مي افتند؛ آنها ساخته  دوره اي  هستند 
كه  ديگر سپري  شده  است.  اساس  مهندسي  مجدد بر بررسي هاي  
استوار  بنياديني   تصورات   و  كهنه   مقررات   حذف   و  مرحله اي  
است  كه  زمينه ساز عملكرد كسب وكار كنوني اند. اكثر شركت ها 
پيشين   دهه هاي   از  كه   هستند  نانوشته اي   مقررات   از  انباشته  
فناوري،  پايه  فرض هايي  درباره   بر  اين  مقررات   مانده اند.  بر جا 
كارمندان و اهداف سازمان  به  وجود آمده اند كه  ديگر كاربردي  
ندارند؛ تا هنگامي  كه  اين  شركتها اينگونه  مقررات  را از سر خود 
همانند  و  بوده   بي تاثير  نوسازي   و  بازسازي   هرگونه   نكنند  باز 
گردگيري  ميز و صندلي ها در ساختمان هاي  ويرانه  خواهد بود. 
ريشه اي   و  بنيادين   بازانديشي  از  است   عبارت   مجدد  مهندسي  
معيارهاي   در  شگفت انگيز  پيشرفتي   به   دستيابي   براي   فرايندها 
حساسي  چون  كيفيت  و سرعت  خدمات. اگر تنها يک  سرانجام  
كه  همه  شركت ها و  است   آن   باشد  داشته   غيرقابل  قبول  وجود 
سازمان ها و از جمله  دولت ها امروزه  ناچارند كه  خود را از نو 
از  نيروهاي  زيربنايي  نقش آفرين  كنوني  روشن تر  تعريف  كنند. 

آن  هستند كه  دست  از آينده  بردارند. 
به طور  كه   بود  خواهند  شركت هايي   تازه،  سازمان هاي  
طراحي   فردا  و  امروز  جهان   در  بهره برداري   براي   مشخص  
مي شوند و نهادهايي  نيستند كه  از يک  دوران  اوليه  و باشكوه  كه  

ربطي  به  امروز ندارند انتقال  يابند. 
در مهندسي مجدد اعتقاد بر اين 
است كه مهندسي مجدد را نمي توان 
با گام هاي كوچک و محتاط به اجرا 
درآورد. اين قضيه همان قضيه صفر 
يا  ديگر  عبارت  به  است؛  يک  يا 
تغييري تحقق نيابد و يا در صورت 
تحقق از ريشه و بنيان تغيير حاصل 
معنا  اين  به  مجدد  مهندسي  گردد. 
نيست كه آنچه را كه از پيش وجود 
يا تغييراتي اضافي  دارد ترميم كنيم 
بدهيم و ساختارهاي اصلي را دست 
مهندسي  بگذاريم.  باقي  نخورده 
شروع  صفر  نقطه  از  يعني  مجدد 
كردن، يعني به كنار نهادن روش هاي 

قديمي و افكندن نگاهي نو به كار.
وصله كاري  و  جزيي  اصالحات  پي  در  مجدد  مهندسي 
و  ساختار  كه  گسترشي  دگرگوني هاي  يا  و  موجود  وضعيت 
معماري اصلي سازمان را دست نخورده باقي مي گذارد، نخواهد 
بود. مهندسي مجدد در پي آن نيست كه نظام موجود را بهبود 
بخشيده و نتيجه كار را بهتر كند. مهندسي مجدد به معناي ترك 
تازه اي  كردن روش هاي ديرپا و كهنه و دستيابي به روش هاي 
ارزش  انتقال  توليد كاالها و خدمات شركت و  براي  است كه 

با  اگر  بپرسند  خود  از  بايد  شركت ها  هستند.  الزم  مشتري  به 
آگاهي هاي گسترده امروزي و در اختيار داشتن فناوري هاي نوين 
مي خواستيم شركتي برپا كنيم، آن را چگونه مي ساختيم. مهندسي 
قبيل  از  نام هايي  نام هاي متفاوتي مي توان شناخت،  با  مجدد را 
نوآوري  مورداك(،  و  )كالپان  اصلي  فرايندهاي  مجدد  طراحي 
كسب وكار  فرايندهاي  مجدد  طراحي  )داونپورت(،  فرايندي 
سازمان  مجدد  مهندسي  ابلنسكي(،  شورت،  و  )داونپورت 
)لوونتال، هامر و چمپي(، طراحي مجدد ريشه اي )جوهاتسون( 
هستند  نام هايي  از  همگي  )تالوار(  سازمان  مجدد  معماري  و 
كه مقوله مهندسي مجدد را معرفي كرده اند. پس چنانچه از ما 
خواسته  شود تعريف كوتاهي از مهندسي مجدد به عمل آوريم 

پاسخ مي دهيم: همه چيز را از نو آغاز كردن.

گام سي و هفتم 
تاريخچه مهندسي مجدد به چه زماني باز مي گردد؟

در  مديريت  مطالعاتي  طرح  مجدد  مهندسي  پيش زمينه 
 )MIT( ماساچوست  تكنولوژي  انستيتوي  دانشگاه  نود  دهه 
نظريه پردازي است كه مفهوم  مايكل همر نخستين  بوده است. 
كارساز  اتوماسيون  مقاله  با  او  كرد؛  مطرح  را  مجدد  مهندسي 
 Harvard مجله  در  كنيد،  را حذف  زايد  فعاليت هاي  نيست، 
به  را  مجدد  مهندسي   ،1991 سال  در   Business Review
جهان دانش مديريت معرفي كرد. سپس كتاب مهندسي مجدد، 
منشور انقالب سازماني را با كمک جيمز چمپي در سال 1993 
نوشت و مهندسي مجدد را در قالب يک تئوري تشريح كرد. 
مهندسي مجدد مشهورترين و جنجال 
نظريه مديريتي در طول  برانگيزترين 

سال هاي اخير بوده است. 
مشهور  اصل  مجدد،  مهندسي 
آدام  كار  تقسيم  چندصدساله  و 
نمود.  نقض  به آساني  را  اسميت 
 1991 سال  از  پيش  بسياري  مباحث 
و  سازمان  بازسازي  خصوص  در 
مديريت مطرح بود مثل بهبود سازمان 
كايزن،  تغيير،  مديريت  مديريت، 
و...  نوآوري  فراگير،  كيفيت  مديريت 
كه مديران و نظريه پردازان مديريت را 
آنچه  اما  بود؛  كرده  مشغول  خود  به 
كه مهندسي مجدد را از ساير متدهاي 
يک  عنوان  به  را  آن  و  ساخت  متمايز  خود  از  پيش  مديريتي 
تئوري انقالبي در سازمان ها و مباحث مديريتي مطرح كرد شيوه 
فرايند  بررسي و اصالح  براساس  بود كه  بديع مهندسي مجدد 

طرح ريزي مي شد.

گام سي وهشتم
ويژگي ها و مزاياي مهندسي مجدد كدامند؟

در تعريف مهندسي مجدد از اهميت كاركردي آن و نقش 

گفتيم؛  امروز سخن  دنياي  در  مجدد  مهندسي  گسترش  به  رو 
مجدد  مهندسي  ويژگي هاي  و  مزايا  از  نمونه  گام چند  اين  در 

را برمي شمريم:
1- يكپارچگي مشاغل: اساسی ترين وجه مشتركي كه در اثر 
مهندسي مجدد پيدا می شود حذف خط مونتاژ است. بسياري از 
مشاغل و وظايف مشخص گذشته در هم ادغام و يكي می شوند. 
در همه سازمان هايي كه به مهندسي مجدد دست می زنند وظايف 
جداگانه خدمت به مشتري، در يک پست گرد آمده و مسئول 

مشخصي در آن مشغول به كار مي شود. 
به  را  مجدد  مهندسي  كه  شركت هايي  كارمند محوري:   -2
افقي بلكه به  كار بسته اند فرايندهاي كار را نه تنها به صورت 
صورت عمودي به يكديگر فشرده اند. فشردگي عمودي ساختار 
شركت بدين معني است كه كاركنان شركت، ديگر نياز ندارند 
تا مانند گذشته براي كسب تكليف همواره به سوي باالي هرم 
كمتر،  تاخير  به  دستيابي  در  كار  فرايند  اينک  بنگرند.  مديريت 
هزينه كمتر، پاسخ گويي بهتر و سريعتر به مشتري و تواناتر شدن 

كاركنان در انجام مسئوليت هايشان خالصه مي شود.
3- جريان طبيعي فرايندها: مهندسي مجدد سبب می شود 
تا روند طبيعي پيشرفت كار، جايگزين دستورهاي ساختگي و 
امر موجب می گردد كه چندين مرحله  اين  از پيش نهاده شود. 
ميان  شده  تلف  زمان هاي  همچنين  روند.  پيش  هم  با  همزمان 

پايان يک مرحله و آغاز مرحله بعد حذف می گردد.
4- ارجاع منطقي امور: ويژگي مهندسي مجدد عبور كار از 
مرزهاي سازماني است، در سازمان هاي سنتي، انجام كار برعهده 
متخصصان سازمان است اما در مهندسي مجدد ارتباط بين فرايند 

و سازمان ها كامال دگرگون می شود.
5- كاهش بازرسي و كنترل: مهندسي مجدد به جاي كنترل 
دقيق كارهاي در حال اجرا به بازرسي نهايي پرداخته و موارد 
از  بيش  كنترل  و  بازرسي  نظام  اين  می گيرد.  ناديده  را  جزئي 
هدف  به  هزينه،  شگفت آور  كاستن  با  تخلفات،  از  پيش گيري 

نهايي كنترل كمک می نمايد.
6- كاهش موارد اختالف: يكي ديگر از امتيازهاي مهندسي 
مجدد، كاستن از موارد حل اختالف است؛ در اين فرايند، تماس ها 
و دريافت اسناد گوناگون از بيرون به كمترين اندازه می رسد و 

در نتيجه امكان ايجاد اختالف و برخورد كمتر مي شود.
7- امكان ايجاد تمركز و تمركززدايي: شركت هايي كه به 
مهندسي مجدد سازمان دست زده اند، توان تركيب و بهره گيري 
يک  در  همزمان  صورت  به  عدم تمركز  و  تمركز  امتيازهاي  از 
امكان  اين  شركت ها  به  اطالعات  فناوري  يافته اند.  را  فرايند 
كامال  سازمان هاي  همانند  مختلف،  واحدهاي  تا  است  داده  را 
مستقل عمل نمايند؛ در حالي كه در همان حال، داشتن پايگاه 
است  شركت  در  موجود  اطالعات  همه  حاوي  كه  كامپيوتري 
ارمغان  به  سازمان  براي  نيز  را  متمركز  سازمان هاي  مزاياي 

می آورد.
مهندسي  پياده سازي  از  ناشي  تغييرات  انواع  آتي  گام  در 

مجدد را مورد بررسی قرار می دهيم.

در مهندسي مجدد اعتقاد براين است 
كه مهندسي مجدد را نمي توان با 
گام هاي كوچك و محتاط به اجرا 

درآورد. اين قضيه همان قضيه صفر 
يا يك است. به عبارت ديگر يا 

تغييري تحقق نيابد و يا در صورت 
تحقق از ريشه و بنيان تغيير حاصل 

گردد

تعریف شناسي 

مهند  سي صنایع
قسمت دوازدهم
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به  پروژه  اجرا  ملي  كنفرانس  اولين 
روش EPC ارديبهشت ماه سال 88 برگزار 
مي شود. انتقال تجارب و يافته هاي مديران و 
صاحب نظران نظام اجراي پروژه ها، بازآموزي 

مهارت ها و ارتقاء دانش مديران 
احداث  صنعت  كارشناسان  و 
سيستم هاي  بررسي  كشور، 
اجراي پروژه در كشور، بررسي 
 EPC مزايا و كاستي هاي روش
بررسي  ايران،  فعلي  شرايط  در 
و  تامين  مهندسي،  ظرفيت هاي 

تداركات و ساخت در شركت هاي ايراني و 
ارتقاي بخش خصوصي در اجراي پروژه ها 
اين  برگزاري  اهداف  از   EPC روش  به 
دكتر شهرام  كنفرانس،  دبير  است.  كنفرانس 
شادرخ، عضو هيئت علمي دانشكده مهندسي 
مي باشد.  شريف  صنعتي  دانشگاه  صنايع 
محورهاي اين كنفرانس را سه بخش اصلي 
هستند  زيربخش هايي  شامل  هركدام  كه 

تشكيل مي دهد: 
)مقايسه   :EPC اجراي  سيستم   -1
انتخاب  و  پروژه  اجراي  سيستم هاي  انواع 
مناسب ترين سيستم، بررسي ريسک عوامل 
انجام  سيستم هاي  انواع  در  پروژه  اصلي 
محور  پروژه  شركت هاي  ساختار  پروژه، 

مناقصه  اسناد   ،EPC پروژه هاي  اجراي  در 
قرارداد  در  قيمت گذاري  نحوه  و  پيمان  و 
EPC، تعيين شرح وظايف مرتبط با كارفرما 
و پيمانكار در قرارداد EPC، حسن اجراي 
پروژه و حد مسئوليت پيمانكار 
ريسک هاي   ،EPC قرارداد  در 
در  دولت  سرمايه گذاري 
پروژه هاي EPC، سطح نظارت 
پروژه هاي  در  كارفرما  كنترل  و 
پروژه هاي  در  مهندسي   ،EPC
بهره  و  نصب  ساخت،   ،EPC

)EPC برداري در پروژه هاي
روش  به  پروژه ها  اجراي  محيط   -2
EPC: )نظام فني و اجرايي حاكم بر انجام 
پروژه هاي EPC، مباحث حقوقي و قوانين 
پروژه هاي  اجراي  بر  حاكم  مقررات  و 
پيمانكاران  صالحيت  تشخيص   ،EPC
و  سرمايه گذاري   ،EPC و  و ساخت  طرح 
تامين منابع مالي در روش EPC، روش هاي 

سرمايه گذاري در پروژه ها(
 :EPC پروژه هاي  مديريت   -3
 ،EPC قرارداد  )دعاوي و حل اختالف در 
 ،EPC پروژه هاي  در  قوت  و  نقاط ضعف 
 Joint( همكاري هاي استراتژيک بين المللي
مهندسي   ،)Venture & Consortium

مديريت   ،EPC پروژه هاي  در  ارزش 
پروژه   مديريت   ،EPC پروژه هاي  در  زمان 
EPC)M(، مهندسي هم زمان در پروژه هاي 
مهندسي  در  تكنولوژي  انتقال   ،EPC

)EPC پروژه هاي

كنفرانس،  دبيرخانه  اعالم  اساس  بر 
ماه  دي   20 مقاله  ارسال  فرصت  آخرين 
تكميلي  اطالعات  كسب  براي  است.   87
 ،66594222  ،66594243 شماره هاي  با 

66594224 تماس حاصل فرماييد.

و  كامل ترين   P3 نرم افزار 
مديريت  ابزار  قدرتمندترين 
جهان  در  زمان  مديريت  در  پروژه 
قادر   P3 است.  شده  شناخته 
يكصد  سقف  تا  پروژه هاي  است 
با  منابع  همراه  به  را  فعاليت  هزار 

محدوديت سازماندهي كند.
است  شده  طراحي   P3 اساسا 
تا پروژه هاي بسيار بزرگ و پيچيده 
در  محدوديتي  هيچگونه  بدون  را 
تعريف و اختصاص منابع، به شكل 
برنامه ريزي  ساده  و  منعطف  كاماًل 

و كنترل نمايد.
و  پروژه  اطالعات  مي تواند  راحتي  به   P3كاربر
جمع آوري  اطالعاتي  بانک  اين  در  را  آن  فعاليت هاي 
به  و  كرده  دسته بندي  را  آنها  مختلفي  طرق  به  و  نموده 
نمايش درآورد. همچنين به سادگي مي تواند روي جزئيات 
در  را  خود  كار  نتايج  و  شده  متمركز  پروژه  فعاليت هاي 
قالب گزارش و نمودار در قالب گرافيكي دلخواه نمايش 

دهد. به كمک ابزارهاي انعطاف پذير 
P3 از قبيل 24 كد فعاليت، 16 كد 
بخش هاي اطالعاتي دلخواه، 10 كد 
پروژه، 19مرحله مرتب سازي داده ها 
و 28 مرحله فيلتر به همراه 31 تقويم 
براي برنامه ريزي فعاليت ها مي توان 
قالب هاي  در  را  پروژه  اطالعات 
تجزيه  و  دسته بندي  گوناگون 
براي  نرم افزار  اين  كرد.  وتحليل 
كه  طراحاني  توسط  پروژه  مديران 
خود مدير پروژه بوده اند، تهيه شده 
است  دليل  همين  به  دقيقًا  و  است 
كه غالب نيازمندي هاي مديران پروژه را در برنامه ريزي و 

كنترل طرح ها را پاسخگوست.
در  سريعًا  را  فعاليت ها  شبكه  مي توان   P3 كمک  به 
نوع  انتخاب  امكان  همچنين  و  كرد  تهيه  گرافيكي  قالب 

فعاليت را به سهولت امكان پذير مي نمايد.
P3 سازماندهي اطالعات پروژه را آسان نموده است و 
مي تواند شرايط مورد نظر شما را به فعاليت ها تحويل كند. 

تحت شبكه بودن P3 اين قابليت را به آن بخشيده است تا 
كاربران متعدد بتوانند در نقاط مختلف وبه شكل همزمان 
يا در زمان هاي دلخواه به بانک اطالعاتي يگانه P3 متصل 

و پروژه هاي خاص را برنامه ريزي و كنترل نمايند.
شكل  به  نرم افزار  اين  قابليت هاي  از  ديگر  برخي 

خالصه عبارتند از:
پيگيري عملكرد منابع و هزينه ها به كمک P3 سهل 

و آسان است.
به  را  كاربر  نظر  مورد  محدوديت هاي  مي تواند   P3

فعاليت ها اعمال كند.
P3 سازماندهي اطالعات پروژه را آسان نموده است.
P3 امكان انتخاب نوع فعاليت ها را به كاربر مي دهد.

امكان به هنگام نمودن پروژه در خارج از محيط كارگاه 
فراهم است.

به  را  كاربر  نظر  مورد  محدوديت هاي  مي تواند   P3
فعاليت ها اعمال كند.

P3e كه مخفف  عنوان  Version جديد P3 تحت 
Primavera Project Planner Enterprise ميباشد 
به بازار آمده كه به شكل ساختاري با ويرايش گذشته آن 
تمامي  پريماورا  كمپاني  آنكه  به  توجه  با  است.  متفاوت 
پشتيباني هاي خود را از ويرايش قبلي اين نرم افزار برداشته 

است، به زودي P3e كاماًل جاي P3 را خواهد گرفت.

پراستفاده ترين  و  مهم ترين  از  يكی   ISO 9004:2000
دارد.  كاربرد  نيز  ايران  در  كه  است  استانداردی  معيارهای 
كتاب فرايندگرايي و استاندارد ISO 9004:2000 به صورت 
جامع و كاربردی به اين مقوله پرداخته است. در اين كتاب 
پس از مقدمه مفصلي در باره فرايندگرايي كه توسط مترجم 
تهيه شده، متن استاندارد درباره چگونگي دستيابي به نتايجي 
فراتر از خواسته استاندارد ISO 9004:2000 آمده است. اين 
متن كمک شايانی به استفاده كنندگان و در كل كسانی كه در 
زمينه هاي ISO فعاليت دارند می كند و راهنمايي با ارزشي 

ارائه و چگونگي خود ارزيابي سازمان را تشريح دارد. براي 
در  را   ISO 9004:2000 استاندارد  مي خواهند  كه  كساني 
سازمان خود نهادينه و از سطح به عمق گذر كنند، اين كتاب 

بسيار مفيد است. 
شده  تشريح  فرايندگرايي  مقوله  كتاب  اول  بخش  در 
است كه اين بخش به قلم مترجم كتاب، محمد رحمان زاده 

می باشد. 
 ISO 9004:2000بخش دوم كتاب، ترجمه متن استاندارد

است و در بخش سوم پيوست ها درج شده است. 

معرفي كتاب
 ISO 9004:2000 فرایندگرایي و استاندارد

معرفي نرم افزار
Primavera Project Planner (P3)

EPC در اولین کنفرانس ملي اجرا پروژه به روش EPC بررسي مدیریت پروژه هاي

فرايندگرايي و 
 9004:2000 ISO استاندارد
نويسنده: سازمان بين المللي 
استاندارد 
مترجم: 
محمد رحمان زاده هروي 
سال انتشار:
1380 )چاپ اول(، 
1382 )چاپ دوم( 
ناشر: شركت سامانه ساز فردا 
محل نشر: تهران 
تعداد صفحه: 156 

واحد رسیدگی به شکايات
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تقویم د  وره هاي آموزشی آذرماه انجمن مهند  سي صنایع ایران

تخفيفات: 
د  رصد  ،  د  انشجويي10  د  رصد  ،   15 انجمن  اعضاي 

متقاضيان سه د  وره 10 د  رصد  
شهريه فوق شامل: جزوه آموزشي، ناهار، پذيرايي و 
تهران  شهر  د  ر  فوق  د  وره هاي  مي باشد  .  گواهينامه  صد  ور 
اعالم  متعاقبا  د  وره  برگزاري  محل  و  مي شود    برگزار 

مي گرد  د  .
افراد  ي كه د  ر 4 د  وره متوالي شركت نمايند   پس از 4 

د  وره به عنوان د  انش پژوه انتخاب شد  ه و مي توانند   از كليه 
د  وره هاي عمومي با 50 د  رصد   تخفيف استفاد  ه نمايند  . 

موفقيت طي  با  را  آموزشي  د  وره  كه  شركت كنند  گاني 
صنايع  مهند  سي  انجمن  معتبر  آموزشي  گواهينامه  نمايند   

ايران به زبان انگليسي د  ريافت مي نمايند  .

نحوه ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر:
 -  88363116 انجمن:  آموزش  واحد    با  تماس 

88575318 - 66568065 يا 66569429-30 
مراحل ثبت نام:

جاري  حساب  به  شهريه  مبلغ  كرد  ن  واريز   -
0143369919 بانک تجارت شعبة د  انشگاه تربيت مد  رس 
بصورت  پرد  اخت  يا  ايران  صنايع  مهند  سي  انجمن  نام  به 

نقد  ي
- ارسال فيش واريزي به نمابر شماره : 88575318 

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

آشناييمقدماتيبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه1و7آذر24980،000ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي1

آشناييپيشرفتهبانرمافزارPrimaveraوكاربردآندرمديريتپروژه8و14و24980،00015ساعتنرمافزار)Primavera)P3-پيشرفته2

21و22و24980،00029ساعتنرمافزار)Primavera)P3-مفدماتي3
سازمان پروژههاي در آن كاربرد و P3e-Enterpriseافزار نرم با آشنايي

بصورتيکپارچه

4MSPوكاربردآندرمديريتپروژهاولآذر24980،000ساعتنرمافزارMSPآشناييبانرمافزار

آشناييباارزيابيماليوافتصاديطرحهابانرمافزار5
آشناييبانحوهارزيابيماليواقتصاديپروژههابراساسمتدولوژيسازمان7و8و14و351،500،00015ساعت3.0ΙΙΙ ComfarVersion-مفدماتي

)UNIDO(مللمتحد

آشناييبامفاهيمTRIZوكاربردابزارهايمنتخببرايتعريفمسئلهوتوليد-16780،000ساعتبرنامهريزیوكنترلپروژه6
راهحل

7PMBOKدر13تا241،280،00015ساعتمديريتپروژهبراساساستاندارد آن وكاربرد PMBOK استاندارد اساس بر پروژه مديريت با آشنايي
پروژهها

افزار6و16780،0007ساعتمديريتريسک8 نرم با همراه كاربردي بصورت ريسک مديريت متدولوژي با آشنايي
مرتبط

9
OPM3
)Organizational Project Management 
Maturity Model(

آشناييبامدلبلوغسازمانيمديريتپروژهوگامهايآن8400،0007ساعت

10)VE(آشناييباتاريخچهومفاهيمپايهاي،تشريحمراحلاجرايي،معرفيروشهاي4و16780،00011ساعتمهندسيارزش
مورداستفادهدرتحليلوارتقايارزش

در28و16780،00029ساعتآشناييباششسيگما11 آن از استفاده نحوه و متدولوژيششسيگما با كاربردي و آشناييكلي
سازمانباهدفصرفهجوييماليوافزايشراندمان

12EFQMاصول4و16780،0005ساعتتشريحمعيارهايمدلسرآمدي،EFQMباتاريخچهوتشريحمعيارهايمدلتعاليسازماني آشنايي
هشتگانهتعاليسازمانيوجوايزكيفيتدرايران

13EFQMبهعنوانيکي6و16780،0007ساعتتربيتارزيابRADARتربيتارزياببرايارزيابيسازمانبراساسمنطق
ازاعضاءتيمارزيابي

14EFQMآشناييباروشهاواصولخودارزيابيسازمانبراساسپرسشنامه،كارگاهي-16780،000ساعتخودارزيابيبراساسمدلتعالي
وپروفرماوروشهايتلفيقي

آشناييبامديريتاستراتژيکوجايگاهآندرسازمانومعرفيمراحلاصلي13و16780،00014ساعتمديريتوبرنامهريزياستراتژيک15
مديريتاستراتژيک

16)BSC(همگن-16780،000ساعتكارتامتيازدهيمتوازن سيستم يک ايجاد بمنظور متوازن امتياز كارت بکارگيري نحوه
اندازهگيريعملکردسازمان

ايزو17 مستندسازي و الزامات تشريح مباني،
24و16780،00025ساعت9001:2000

فرايندگرايي، رويکرد ايزو9001:2000، استاندارد واژگان و مباني با آشنايي
سيستم مستندسازي نحوه و ،9001:2000 ايزو استاندارد الزامات تشريح

مديريتكيفيت

18TS/ ايزو مستندسازي و الزامات ،تشريح مباني
24تا24940،00026ساعت16949:2002

آشناييبامبانيوواژگاناستانداردمشخصاتفني،رويکردفرآيندگرايي،تشريح
الزاماتاستانداردISO/TSونحوهمستندسازياستانداردفني،معرفيالزامات

خودروسازانوابزارهايكيفيتومراحلاستقراراستانداردمشخصاتفني

مميزيداخليسيستممديريتكيفيتبراساسايزو19
آشناييباتکنيکهايمميزيداخليدرسيستممديريتكيفيتونحوهانجام1آذر-24940،000ساعت19011

مميزيدرسازمان

آشناييباتاريخچهونحوهشکلگيريتوليدنابدرژاپنودنياو14و16780،00015ساعتآشناييباتوليدنابوسيستمتوليدتويوتا20
تشريحاصولاجراييتوليدنابدرشركتتويوتا



تدارك  و  تامين  نظام  ملي  كنفرانس  سومين 
كاال و خدمات در پروژه ها بهمن ماه سال جاري 
در تهران برگزار مي شود. بر اساس اعالم دبيرخانه 
اهدافي چون تجزيه  با  اين گردهمايي  كنفرانس، 
كاال  تداركات  تامين و  نظام  فرايندهاي  تحليل  و 
تداركات  و  تامين  چالش هاي  بررسی  وخدمات، 
در  برتر  روش هاي  ترويج  و  پروژه ها  بين المللي 
كالس جهاني، ارايه الگوهاي بومي و متناسب با 
تداركات كاال و  شرايط كنوني كشور درتامين و 
خدمات در پروژه ها، ارتقاء سطح كيفي فعاليت هاي 
مربوط به تداركات و بهبود ظرفيت هاي مديريتي 
و  تامين  مديريت  همچنين  مي گيرد.  شكل 
تداركات پروژه ها، ابزار های و مهارت هاي تامين 
و تداركات حرفه اي، تامين و تداركات داخلي و 
بين المللي و ضوابط و نيز قوانين و مقررات نظام 
را  كنفرانس  اين  محورهاي  تداركات،  و  تامين 

روزهاي  در  مي دهند.  تشكيل 
نمايشگاه  كنفرانس،  برگزاري 
تخصصي كنفرانس نظام تامين 
خدمات  و  كاال  تداركات  و 
ارايه  هدف  با  پروژه ها  در 

برپا  تكنولوژيكي و صنعتي  آخرين دستاوردهاي 
تامين  نظام  ملي  كنفرانس  سومين  شد.  خواهد 
دعوت  با  پروژه ها  در  خدمات  و  كاال  تدارك  و 
اجرايي  حوزه  مديران  اساتيد،  صاحب نظران،  از 
تمايل  ياداور شده در صورت  پروژه هاي كشور، 
كنفرانس  اين  در  علمي  مشاركت  و  همكاري  به 
كارشناسي  نظرات  از  بهره مندي  منظور  به  و 
ارايه شده مقاالت خود  ايشان، مطابق زمان بندي 
را به دبيرخانه كنفرانس ارسال نمايند. الزم به ذكر 
است به ارايه دهندگان مقاالت برتر لوح تقدير و 
گواهي نامه از سوي گروه مطالعات نظام پيمانكاري 
پژوهشكده شهيد رضايي دانشگاه صنعتي شريف 
كنفرانس هاي  است  گفتني  شد.  خواهد  اعطاء 
و  كاال  تداركات  و  تامين  نظام  دوم  و  نخست 
خدمات در سال های 85 و 86 با استقبال خوب 

مديران و كارشناسان صنعت كشور برگزار شد.
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بامحوريتمديريتتامينوتداركاتپروژه هابرگزارمي شود:

سومین کنفرانس ملي نظام تامین و تدارك کاال و 
خدمات در پروژه ها

و  مالي  امور  تخصصي  نمايشگاه  دومين 
مديريت، خدمات و صنايع وابسته ارديبهشت ماه 
بين المللي  نمايشگاه هاي  دائمي  محل  در   1388
استان فارس، شيراز و به ميزباني موسسه تحقيقات 

و گسترش اطالعات آيديا برگزار مي شود.
سيستم هاي  معرفي  هدف  با  نمايشگاه  اين 
مديران  معرفي  مديريت،  راهكارهاي  مديريتي، 

نمونه، كارگاه ها و دوره هاي 
مديريتي،  كوتاه مدت 
مرتبط  و  وابسته  خدمات 
همچنين  و  حوزه  اين  با 
ميان  مستقيم  ارتباط  ايجاد 
شركت كنندگان  و  مخاطبين 
برگزاري  انضمام  به 
سمينارهاي تخصصي برگزار 
برپايي  كنار  در  شد.  خواهد 
نمايشگاه  نمايشگاه،  اين 

مديريتي  و  مالي  نرم افزارهاي  و  اتوماسيون ها 
نيز برقرار خواهد بود. اولين دوره اين نمايشگاه 
خرداد ماه سال جاري برگزار گرديد كه علي رغم 
مشابهي  نمايشگاه  برگزاري  عدم  و  بودن  نوپا 
خوبي  استقبال  با  ايران،  در  موضوع  اين  با 
نمايشگاه  اين  از  بازديدكنندگان  گرديد.  مواجه 
خراسان،  اصفهان،  تهران،  استان هاي  از  عمدتا 
فارس  و  خوزستان  مركزي، 
هيات هاي  همچنين  و  بوده 
و  كيش  جزيره  از  بازديدي 
نيز  خارجي  شركت كنندگان 

از آن بازديد كردند.
اطالعات  كسب  براي 
الكترونيكي  آدرس  به  بيشتر 
مراجعه   www.farsfair.ir

كنيد.

مديريت  و  مهندسی  ملی  كنفرانس  اولين 
ساخت اول و دوم اسفند ماه 87 از سوي دانشگاه 
صنعتي اميركبير در تهران برگزار مي شود. رشته 
از  يكی  ساخت  مديريت  و  مهندسی  تحصيلی 
مهندسی  ارشد  كارشناسی  مقطع  گرايش های 
عمران است كه مباحث نزديكی به رشته مهندسی 
صنايع دارد و به مطالعه و فعاليت جنبه های فنی 
اين  می پردازد.  ساخت وساز  صنعت  مديريتی  و 
كنفرانس در خصوص مديريت كالن پروژه هاي 
عمرانی در صنعت ساخت وساز به بحث و بررسی 
مسكن،  وزارتخانه هاي  حضور  با  نظر  تبادل  و 
نفت، راه و نيرو و همچنين حضور 60 شركت 
دارای گريد 1 در زمينه هاي مختلف خواهد كرد. 
بخش ويژه ارتباط با صنعت اين كنفرانس را از 
ساير كنفرانس ها متمايز می كند. با توافق صورت 
شركت هاي  و  كنفرانس  مسئولين  بين  گرفته 
راه  آب  زمينه هاي  در  يک  گريد  دارای  بزرگ 

امكان  اين  ابنيه  و 
دانشجويان  برای 
به  تا  شده  مهيا 
مطالعه  منظور 
موردی برای انجام 
در  موردی  مطالعه 

ارائه مقاالت بتوانند از كارگاه ها و ديتا بيس هاي 
آنها استفاده كنند. همچنين قبل از روز برگزاری 
كنفرانس ليست مقاالت ارائه شده در اختيار اين 
انتخاب  از  بعد  تا  می شود  داده  قرار  شركت ها 
ارائه دهنده به طور  آنها، شخص  موضوع توسط 
آن  كنفرانس،  روز  در  ميزگردی  در  خصوصی 
تا  می دهد  ارائه  شركت  اعضای  برای  را  مقاله 
در صورت اجرايی شدن در سيستم مديريتی آن 
شركت به كار گيرند. براي كسب اطالعات بيشتر 

به وب سايت كنفرانس به آدرس
 www.icocem.com مراجعه كنيد.

برگزاري نمایشگاه امور مالي و مدیریت در شیراز

برگزاري اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

دانشگاهپيامنوربرگزارمی كند:

اولین همایش ملی 
توسعه فعالیت های 

اقتصادی

فعاليت های  توسعه  ملی  همايش  اولين 
اقتصادی سوم و چهرام دی ماه سال جاری 

از سوی دانشگاه پيام نور برگزار می شود.
و  فرهنگ سازي  هدف  با  همايش  اين 
تبيين اهميت و نقش كليدي مفهوم فعاليت 
اقتصادي در اشتغال و توسعه كشور، تبيين 
فعاليت  مفهوم  تنگاتنگ  تعامل  و  ارتباط 
نقش،  بررسي  كشور،  امور  با  اقتصادي 
و  اجرايي  نهادهاي  مسئوليت  و  جايگاه 
فعاليت هاي  با سامان دهي  ارتباط  تقنيني در 
اقتصادي، تبادل تجارب، اطالعات و دانش 
كارشناسان  و  مسئوالن  انديشمندان،  بين 
همايش،  محورهاي  و  اهداف  پيرامون 
تعامل سازنده بين دانشگاه ها و موسسه هاي 
پژوهشي با نهادهاي تقنيني و اجرايي، حول 
اقتصادي،  فعاليت   بر  مبتني  توسعة  رويكرد 
قوت ها  مشكالت،  چالش ها،  شناخت 
فعاليت  بر  مبتني  توسعة  فرصت هاي  و 
اقتصادي و آسيب شناسي توسعه با تاكيد بر 
اشتغال  و  توليد  افزايش  غيرنفتي،  صادرات 
شكل می گيرد. برخی از محورهای همايش 
عبارت است از: مباني نظري مفهوم فعاليت 
فعاليت  هاي  جايگاه  و  نقش  اقتصادي، 
اقتصادي در اشتغال و توسعه، استاندارسازي 
نظام  بهبود  كشور،  اقتصادي  فعاليت  هاي 
پژوهشي  نيازهاي  برآوردن  براي  پژوهشي 
فعاليت  هاي  ارتباط  اقتصادي،  فعاليت هاي 
و  كوچک  بنگاه  هاي  توسعه  با  اقتصادي 
فعاليت  هاي  جايگاه   ،)SMEs( متوسط 
داخلي  سرمايه  گذاري  توسعه  در  اقتصادي 
دكتر  همايش،  رئيس   ... و  خارجي  و 
علمي،  كميته  دبير  و  ابوالحسني  علي اصغر 
دكتر سيدضياءالدين قاضي زاده هستند. برای 
ثبت نام در همايش به وب سايت همايش به 
آدرس www.ncead.pnu.ac.ir مراجعه 

كنيد.

دوره هاي آموزشی 
مهارت هاي مدیریتی و 

کارآفرینانه
همكاری  با  خالق  كارآفرينان  شبكه 
به  تهران،  دانشگاه  كارآفرينی  دانشكده 
مهارت های  افزايش  و  توانمندسازی  منظور 
تهرانی،  شهروندان  كارآفرينانه  و  مديريتی 
آموزشی،  دوره های  برگزاری  به  اقدام 
كاربردی و تخصصی در دانشگاه كارآفرينی 

كرده است.
 اين دوره های با موضوعاتی مانند اصول 
و فنون مذاكره تجاری و بين المللی، مديريت 
سرمايه گذاری،  و  مالی  مديريت  فروش، 
مديريت بازاريابی خالق، پرورش خالقيت 
الكترونيک  ايده يابی، كار تيمی، تجارت  و 
و تدوين كسب وكار برگزار می شود. گفتنی 
است شركت كنندگان پس از گذراندن دوره، 
كارآفرينی  دانشكده  از  رسمی  گواهی نامه 

دانشگاه تهران دريافت می كنند.


