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مصاحبه با دكتر فتح اله، رئيس موسسه مطالعات و 

پژوهش هاي بازرگاني پيرامون سال توليد ملي و 

 ارتباط آن با مهندسي صنايع

 

 

 

 

 

 

  

  

  

اهللا لطفا براي مخاطبين ما، از خود،  جناب آقاي دكتر فتح -1

سابقه خود در حوزه مهندسي صنايع كشور و تحصيالت و 

هايي  مديريت در بخش صنعت، معدن و تجارت كشور و فعاليت

 .ايد، توضيحاتي بفرماييد كه در اين زمينه داشته

تهران  هستم  در  1352اينجانب مهدي فتح اله متولد 

رشته مهندسي صنايع در مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و 

دانشگاه علم و صنعت ايران فارغ دكتري تحصيل كردم و از 

هاي  در بخش ها و حوزه 75از سال . التحصيل شدم

تخصصي مختلفي اعم از خصوصي و دولتي فعاليت كردم و 

اي  هاي اجرايي و مديرتي و مشاوره سوابق مختلفي در حوزه

تاكنون در بخش دولتي مشغول  84از سال .  كسب كردم

زير و رئيس موسسه هستم  و هم اكنون  به عنوان مشاور و

خانه صنعت معدن و  هاي بازرگاني وزارت مطالعات و پژوهش

تجارت، عضو هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي 

صنايع ايران و عضو هيات مديره سازمان صنايع كوچك و 

هاي صنعتي با وزارت خانه صنعت معدن و تجارت  شهرك

تدريس هاي آموزشي و  كنم ضمن اينكه فعاليت همكاري مي

هاي تخصصي مديريت زنجيره تامين و معماري  نيز در حوزه

  .كنم محصول را در دانشگاه دنبال مي

  

  

  

  

  

  

 

  رزا جعفري :تهيه و تنظيم

  

  

با توجه به اينكه جنابعالي از مديران حوزه صنعت و تجارت  -2

باشيد، تخصص مهندسي صنايع شما به چه ميزان در  كشور مي

هاي اين  كار شما موثر بوده است و نقش ابزارها و تخصص

 دانيد؟ رشته را كارهاي خود چگونه مي

بهتري را براي اجراي تواند شرايط  كسب دانش  همواره مي

. وظايف فراهم سازد بخصوص اگر توام با كسب بينش باشد

هايي  توان گفت رشته مهندسي صنايع از جمله رشته لذا مي

است كه دركنار مباحث مختلف دانشي زمينه تغيير و تحول 

سازد و اين تغيير بينش و  بينش افراد را هم فراهم مي

عاليت در سطوح ديدگاه توانمندي بسيار خوبي براي ف

توانم  با اين توضيح مي. مختلف اجرايي و مديرتي است

هايي كه در اين رشته فرا گرفتم مانند  عرض كنم كه مهارت

گيري و امثالهم در كنار  ريزي، تجزيه تحليل، تصميم برنامه

هاي متعدد مهندسي همواره  بكارگيري ابزارها و تكنيك

براي بنده بوده  كمك فراواني در امور اجرايي و مديريتي

شايد همان تعريف جامع از مهندسي صنايع به عنوان . است

هاي مختلف اينجا مصداق داشته  يكپارچه كننده سيستم

هاي بزرگ و موضوعات  باشد بخصوص وقتي با سازمان

پيچيده  سرو كار داشته باشيم اين توانمندي به خوبي 

شته توانمندي ديگري كه در ر. تواند بكار گرفته شود مي

جهت حفظ و صيانت از توليد كشور : دكتر فتح اله

هاي سنتي مديريت توليد بايد مورد بازنگري قرار  نظام

گرفته و زمينه تحول در عرصه توليد و تجارت بيش از 

 .گذشته فراهم گردد
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شود ايجاد تعادل در  مهندسي صنايع روي آن تاكيد مي

اين . هزينه ها و منافع هر فرايند، فعاليت و اقدامي است

گيري  است كه  توانمندي نيز به نوعي همان  مهارت تصميم

در كل . بخصوص در سطوح مديريتي به آن نياز داريم

توان  توانم بگويم با دانش و بينش مهندسي صنايع مي مي

افراد اليق و توانمندي را در سطوح اجرايي و مديريتي 

  .ساخت

با توجه به اين كه خود شما و جناب آقاي دكتر غضنفري و  -3

بسياري از مديران وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور از 

مهندسين صنايع مي باشيد و از آنجا كه اين رشته از لحاظ 

حضور تخصصي با توليد و بهبود آن ارتباط زيادي دارد، 

هاي مديريتي حوزه صنعت، معدن  مهندسين صنايع را در اليه

و تجارت كشور در راستاي تحقق شعار سال جديد كه سال 

توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است، به چه ميزان 

 دانيد؟ موثر مي

اي به وضعيت  براي پاسخ به اين سوال ابتدا بايد اشاره

وني داشته باشيم همانگونه كه اقتصاد و توليد و تجارت كن

دانند امروزه توليد و تجارت و رقابت جهاني، عرصه  همه مي

  را بر بسياري از صنايع در كشورهاي جهان تنگ كرده

به مفهومي بسيار ساده، چالش جهاني كه روياروي . است

ها قرار دارد، داراي دو جنبه است اول  كشور ها و بنگاه

هاي توليدي و خدماتي  يد بنگاهاي كه بر مبناي آن با شيوه

بتوانند محصوالت و خدمات رقابتي توليد كرده و ارايه كنند 

سپس  بتوانند آنها را به ساير كشورها صادر كرده و اين 

و دوم . رابطه را در بلند مدت بصورت پايدار حفظ نمايند

هاي توليدي و خدماتي  بايد خود را در  اي كه بنگاه شيوه

بر . ارداتي مصون نمايند و از خود دفاع كنندبرابر كاالهاي و

اين اساس، در صحنه توليد، تجارت و رقابت جهاني هيچ 

الملل را  كسب و كاري نمي تواند وجود و حضور رقابت بين

ناديده انگارد و تنها در محدوده مرزهاي جغرافيايي خود 

اگر شركتي امروز خود را نفوذناپذير بداند . برنامه ريزي كند

. پذير خواهد شد ساس راحتي كند، احتماالً فردا آسيبو اح

با توجه به اين دو موضوع كه به اجمال مورد اشاره قرار 

توان به راحتي نقش و جايگاه مهندسين صنايع را  گرفت مي

هاي بخش صنعت معدن و تجارت  در چارچوب ماموريت

لذا چنانچه ايندو اصل مدنظر باشد توليد . كشور تبيين كرد

يز با رويكرد بهتري مديريت شده و به اهداف آن نيز ملي ن

البته بايد توجه داشت كه موضوعات دنياي . خواهيم رسيد

واقعي موضوعاتي چند وجهي و چند بعدي بوده و همگان 

اي  بايد با انجام دقيق و درست وظايفشان با عزم و اراده

  .ها را فراهم نمايند ملي زمينه محقق سازي اهداف و برنامه

توانند در تحقق  ه نظر شما مهندسي صنايع به چه ميزان ميب -4

سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه  "شعار سال جديد 

موثر باشند؟ اين تخصص و رشته چه ابزارهايي دارد  "ايراني 

هاي  تواند مديران و مسئولين و كارشناسان را در حوزه كه مي

 ياري نمايد؟ صنعتي و تجاري كشور در رسيدن به شعار سال

به عنوان سال حمايت از  91توان گفت نام گذاري سال  مي

توليد كار و سرمايه  موج جديدي براي نظام مديريت توليد 

در ايران و وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ايجاد كرده 

است؛ اهميت حيات بخش توليد در جهت خودكفايي و 

فظ و توسعه اقتصادي كشور بر كسي پوشيده نيست، اما ح

صيانت و توسعه پايدار توليدات كشور تحت شرايط رقابت 

جهاني، امري كليدي و شايسته توجه مضاعف است كه به 

درستي توسط مقام معظم رهبري مطرح گرديد و به عنوان 

يك وظيفه ملي بر عهده همه اركان نظام و علي الخصوص 

لذا با بهره گيري از . اين وزارت خانه گذاشته شده است

و بينش مهندسي صنايع در كنار ديگر علوم و  دانش

هاي مدرن  توان اصول جديد و نظام هاي تخصصي  مي حوزه

هاي  مديريت و حمايت از توليد را براي غلبه بر پيچيدگي

رقابت در بازارهاي كنوني به كار گرفت و  طيف متنوعي از 

هاي هدايتي و حمايتي از توليد را براي تحقق  سياست

لي و نيز توسعه توليدات صادرات گرا اتخاذ خودكفايي داخ

هاي  نمود به عنوان مثال تقويت و توانمندسازي بنگاه

اي،  هاي توليد شبكه توليدي و تجاري و نيز توسعه نظام

هاي رقابتي پايدار با افزايش مستمر كيفيت  توسعه و مزيت
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ها و قيمت تمام شده محصوالت و خدمات،  و كاهش هزينه

گرا و امثالهم را كه بر گرفته از  ادراتتوسعه توليد ص 

رويكردهاي مهندسي صنايع است در اين راستا مي توان 

شايان ذكر است به عنوان يك وظيفه . مطرح ساخت

اساسي مهندسين صنايع در اين راستا بايد تاكيد كرد كه 

هاي سنتي  جهت حفظ و صيانت از توليد كشور نظام

رار گرفته و زمينه تحول مديريت توليد بايد مورد بازنگري ق

از . در عرصه توليد و تجارت بيش از گذشته فراهم گردد

هاي جديد حمايت و  هاي اين تحول در نظام جمله شاخصه

تواند با كمك مهندسين صنايع كشور  مديريت توليد كه مي

زا  رقابتي شده و براي كشور ارزش  منجر به تقويت مزيت

ت و توليدات داخلي، توان به نوآوري در محصوال باشند مي

سرعت در پاسخگويي به نياز بازارهاي داخلي و خارجي، 

. پذيري و يكپارچگي امر توليد و تجارت اشاره كرد انعطاف

گيري موج جديد نظام توليد  توان گفت شكل در خاتمه مي

هايي  در ايران و تحقق توليد ملي و صادراتي عالئم و نشانه

توان به نقش مهندسين  يدارد كه با مشاهده اين عالئم م

صنايع و نحوه همكاري و مشاركت ايشان در تحقق اين 

  : ارمان پي برد از جمله

 كيفيت برتر محصوالت و خدمات �

ها در طول زنجيره تأمين، توليد و  كاهش مستمر هزينه �

 توزيع

 رضايت مشتريان �

پذيري باال در جريان توليد  سرعت عمل و انعطاف �

 محصوالت و ارايه خدمات 

 تر ارايه خدمات بهتر وگسترده �

 هاي توليدي  ور از منابع و ظرفيت استفاده بهينه و بهره �

 نوآوري، خالقيت و كارآفريني مستمر �

 هاي نوين گيري بيشتر از دانش بومي و  فناوري بهره �

 ...و  �

آيا سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني را فرصتي  -5

دانيد؟ در اين  شور ميبراي حوزه صنعت، معدن و تجارت ك

اي براي مديران واحدهاي صنعتي كشور  ارتباط چه توصيه

 داريد؟

تجربه نشان داده است كه هر زمان آرمان مشتركي بين 

هاي  ذينفعان مختلف ايجاد گردد زمينه دستيابي به موفقيت

توان گفت طرح  شود لذا مي بزرگ نيز بهتر فراهم مي

و سرمايه نيز از اين  موضوع توليد ملي و حمايت از كار

جهت فرصت بزرگي براي ايجاد تحول در توليد و تجارت 

اگر چه بايد دقت نمود ورود به اين . سازد كشور فراهم مي

رو جهت  بيني الزامات و رفع موانع پيش عرصه نيازمند پيش

لذا برخي نكات جهت . باشد سازي اين اهداف مي محقق

اجمال مورد اشاره  ريزي هرچه بهتر اين موضوع به برنامه

  :  قرار گرفته است

  

اينكه تحقق آرمان توليد ملي مستلزم توسعه  �

مابين اركان و  هاي اجتماعي و اعتمادسازي في سرمايه

 . اندركاران توليد و تجارت است دست

هاي توليدي و تجاري  دقت داشته باشيم كه بنگاه �

 هاي مدرن توانند دفعتاً نظام سنتي خود را با سيستم نمي

توليد و تجارت آن هم در سطح كالس جهاني جايگزين 

كنند لذا تحقق توليد ملي و صادراتي كه در سال جاري 

مورد تاكيد قرار گرفت فرايندي اثر بخش و ارزش افرين 

ها و  است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت

هاي مديريتي متوليان  هاي انساني و نيز نگرش شايستگي

لذا ضروري است كليه اركان دولت و . شود امر مربوط مي

هاي مناسبي براي توسعه،  هاي متولي برنامه دستگاه

هاي انساني در كشور فراهم كرده و  توانمندسازي سرمايه

هاي دولتي  ها و دستگاه زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه

گرا،  و خصوصي نسبت به موج جديد توليد ملي صادرات

تعامل مناسب دولت و بخش اعتمادسازي، همكاري و 

  .خصوصي  را بيش از گذشته فراهم اورند

از جانب ديگر بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و  �

گرا مستلزم  سازي موج جديد توليد صادرات محقق

ها و توالي منطقي از  اي از گام رعايت منظم سلسله

اقدامات است به نحوي كه خروجي و نتيجه به توليد 

ها و  آموزش، توسعه مهارت. شودصادراتي منجر 

ها از طرفي و از جانب ديگر بهبود  توانمندسازي بنگاه

فضاي كسب و كار در حوزه پيراموني هر كدام نيازمند 

هاي متعددي است كه اجراي آنها و  اقدامات و برنامه

توالي درست انجام آنها، نه يك امر تصادفي و مقطعي، 

برانه است كه بايد اي مد بلكه طرحي راهبردي و برنامه
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توسط متوليان امر بر مبناي اختيارات و وظايف ايشان به 

  .مورد اجرا گذاشته شود

همچنين، اگر بخواهيم در محقق سازي هدف توليد ملي  �

گرا موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد  و صادرات

بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع و فروش و صادرات  

زم را هم در دستگاه هاي حاكميتي هاي ال شايستگي

كشور و هم در متوليان بخش خصوص و بنگاه هاي  

مسلماً مديريت اين . توليدي و تجاري بوجود آوريم

تر  زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گسترده

هاي مجزا است و لذا  تر از مديريت حلقه و پيچيده

اسبي براي ريزي من شايسته است هم مديريت و برنامه

هاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم  زنجيره

هاي تأمين، توليد و توزيع  تك تك حلقه  توانمندي

به نحوي افزايش يابد تا در جريان ) فروش و صادرات(

عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته 

  . نگردند

بديهي است تحقق هدف توليد ملي نيازمند يك نظام  �

چرا كه . ديد مبتني بر دانش و فناوري استمديريتي ج

عوامل اصلي موفقيت جهت كسب مزيت رقابتي پايدار 

المللي و در شرايط  آنهم در عرصه توليد و تجارت بين

ها براي توليد ملي و  رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاه

هاي زيادي با نظام هاي سنتي  گرا تفاوت صادرات

فا اسخگويي به مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صر

  .نيازهاي داخلي است

توان نتيجه گرفت كه  در پايان از همه مباحث فوق مي

گرا بدون  حمايت از توليد با هدف تحقق توليد صادرات

ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه 

متوليان امر علي الخصوص وزارت خانه صنعت معدن و 

الش مي كند با تجارت به عنوان متولي كليدي اين امر ت

اتخاد سياست هاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را 

فراهم اورند تا بر اساس ان توليد محصوالت و ارايه خدمات 

از لحاظ كيفي كامالً توسعه يافته، از لحاظ تعداد فراوان، از 

شمار، از لحاظ مرزهاي جغرافيايي كامالً آزاد  لحاظ تنوع بي

تخصصي و مبتني بر دانش و در  و از لحاظ زمينه كاري كامالً

هاي رقابتي مستمر  ها و كسب مزيت جستجوي شكار فرصت

  .و جديد براي كشور باشند

هاي بازرگاني و همچنين  در موسسه مطالعات و پژوهش -6

هايي را براي  سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران چه برنامه

چه ميزان ها به  ايد؟ در اين برنامه سال توليد ملي در نظر گرفته

 گردد؟ از تخصص مهندسي صنايع كشور استفاده مي

هاي بازرگاني با  توان گفت موسسه مطالعات و پژوهش مي

كند طيف وسيعي  توجه به ماموريت خود همواره تالش مي

از نيازهاي تحقيقي و پژوهشي بخش صنعت معدن و تجارت 

گيري  سازي و تصميم كشور را فراهم ساخته و زمينه تصميم

اصولي را براي متوليان مربوطه فراهم آورد لذا در راستاي 

هاي  اين موسسه در كنار ديگر بخش 91تحقق شعار سال 

هاي متعددي  اي كشور برنامه هاي توسعه اجرايي و سازمان

بديهي . تعريف كرده و به مورد اجرا گذاشته شده است

هاي بازرگاني در چارچوب  است موسسه مطالعات و پژوهش

هاي خود عمدتا وظايف تبيين، تحليل موضوعات و  يتمامور

هاي  توسعه راهكارها را برعهده داشته و ديگر دستگاه

  .باشند دار مي اجرايي وظايف مديريتي و راهبري را عهده

همان طور كه مي دانيد انجمن مهندسي صنايع ايران به عنوان  -7

شود، به نظر  باالترين مرجع مهندسي صنايع كشور محسوب مي

هايي كه اين انجمن دارد، چه اهدافي را  ما با توجه به قابليتش

تواند دنبال كند و چه كارهايي را در جدول  در اين راستا مي

ريزي خود بگنجاند و همچنين اين انجمن چه كمكي  برنامه

تواند به وزارت صنعت، معدن و تجارت كشور در راستاي  مي

 تحقق شعار سال داشته باشد؟

مبني بر تبيين نقش انجمن  كليديين سوال پاسخگويي به ا

مهندسي صنايع موضوعي است كه هم در سطوح علمي و 

در اين ميان . هم در سطوح اجرايي بايد بدان پرداخته شود

 بايدكشور ما نيز در جايگاهي است كه بايد توجه كرد كه 

توليد و تجارت خود را ساماندهي كرده و زمينه بقاء و 

ي كشور را در سطوح مختلف ملي و و توسعه صنعت ،حيات

از جانب ديگر اين اعتقاد هم وجود . بنگاهي فراهم نمايد

ها و كسب و كارهاي  براي سازمان بايد بتواندارد كه 

هاي  هاي زماني عمرشان متناسب با ويژگي در دوره مختلف

هر دوره شرايطي را فراهم آورد كه بتوانند توانمندي كسب 

نكته كليدي در اين . ا توسعه دهندهاي خود ر كرده و مزيت

زمينه اين است كه طرز برخود با كسب و كارهاي مختلف و 

نيز محصوالت و خدمات مختلف متناسب با دوره عمرشان 
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توان انتظار داشت  حال مي. بايد متفاوت و متناسب باشد

مهندسين صنايع و انجمن تخصصي ايشان زمينه 

رند كه  اوال كسب و پاسخگويي به اين سواالت را فراهم آو

هاي مختلف زماني از عمرشان چه  كارهاي مختلف در دوره

هاي  نيازهايي دارند؟ و ثانيا كسب و كارهاي مختلف در دوره

مختلف زماني از عمرشان چگونه بايد مورد حمايت قرار 

هايي بايد براي مديريت  گيرند؟ و نهايتا اينكه چه دستگاه

وي كه زمينه توانمندي و موثر چرخ عمر كسب وكارها به نح

ايجاد مزيت رقابتي پايداري براي ايشان فراهم گردد بايد 

همكاري نمايند و مهمتر از همه اينكه چه كاري بايد صورت 

گيرد تا در اين شرايط رقابتي سخت بيشترين كارايي و 

 اثربخشي در تحقق اين شعار ملي فراهم گردد؟ 

آموختگان رشته  و دانشاي براي دانشجويان  در پايان چه توصيه -8

 مهندسي صنايع داريد؟

در خاتمه ضمن ارزوي توفيق و سالمتي براي همه 

متخصصين دلسوز كشور علي الخصوص مهندسين صنايع 

اميدوارم با توسعه هرچه بيشتر اين رشته تخصصي زمينه 

. پيشرفت روز افزون كشور نيز در ابعاد مختلف فراهم گردد

ته توصيه مي كنم موارد ذيل لذا به همه متخصصين اين رش

  :را مد نظر داشته باشند

توان در قرن بيست و  نميبيستم  هاي قرن با سازمان �

 يكم ادامه داد  پس تحول ايجاد كنيم  

ها  هاي گذشته كليد مسائل امروز سازمان الزاما راه حل �

 نيستند پس نوآور  و خالق باشيم 

 .ار گرفتبك يجديد ها و ابزارهايبايد رويكردها، مدل �

 اي باشيم  پس در دانش خود حرفه

بدون درك عميق از تحوالت در كسب و كارها، مديريت،  �

ه و بعضا نتيج هرگونه اقدامي بي... و  فناوري، مشتري

پس با تالش و كوشش به بينش  .زيانبارخواهد بود

 . عميقي از مهندسي صنايع دست يابيم

كشورمان درگرو و در نهايت توجه داشته باشيم كه توسعه  

اخالق مداري، و اراده جمعي نوآوري، پشتكار، ، پويايي

   .ما است همه

  
  

انجمن مهندسي صنايع با گفتگوي سردبير ماهنامه 

مهندس سيد عليرضا شجاعي، سخنگوي وزارت 

  صنعت، معدن و تجارت

 

جناب آقاي مهندس شجاعي لطفا براي مخاطبين ما، از  -1

انجمن مهندسي صنايع  خود، تحصيالت و سابقه خود در

ايد،  ايران و زحماتي كه براي جامعه مهندسي صنايع كشيده

 .توضيحاتي بفرماييد

گفتگويي كه هم اكنون صورت مي گيرد، به نوعي ياد و 

  .خاطره ما را در انجمن مهندسي صنايع ايران زنده مي كند

من ليسانس و فوق ليسانسم مهندسي صنايع در دانشگاه 

هاي تقريباً مي توان گفت در همان سالو  علم و صنعت بوده

اول دوره كارشناسي به سراغ اين رفتيم كه بتوانيم در 

يعني با اين هدف . دانشگاه هاي مختلف دوستاني پيدا كنيم

كار را شروع كرديم كه هر كس در دانشكده هاي صنايع 

دانشگاههاي ايران دوستي پيدا كند و حتي ما شايد از اول 

يگر همه اين اشخاص را نمي شناختيم اما با واسطه با همد

نفر از  10آشنا شديم و اين طور قرار شد كه هر كس 

دوستانش را هم بياورد و معرفي كند و در واقع اين جمع 

تبديل شد به يك مجموعه اي از دانشجوهاي مهندسي 

اعم از دولتي، آزاد، (صنايع در سراسر دانشگاههاي ايران 

در آن زمان همايش هاي دانشجويي ....). خصوصي و 

ع برگزار مي شد و اين جمعيت دانشجويي مهندسي صناي

رفت به اين سمت كه ما بياييم يك كانوني را تشكيل بدهيم 

به اسم كانون دانشجويان مهندسي صنايع و تقريباً 
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نمايندگاني از تمام دانشكده ها و جاهاي مختلف داشته 

  .باشيم

من هيچگاه يادم نمي رود كه بچه ها با هزينه خودشان 

مي كردند مثالً شبانه حركت مي كردند و سفرهاي يك روزه 

ساعت مسافرت به يزد مي رسيدند و صبح همان  10بعد از 

روز برنامه اي برگزار و دوباره عصر همان روز به سمت 

به شهرهاي ديگري مثل همدان، . تهران حركت مي كردند

نراق و خيلي از شهرهاي ديگر كه االن خوب در خاطرم 

حال  اين طور شد كه كانون به هر . نيست نيز سفر شد

بعد از آن شروع . دانشجويان مهندسي صنايع به وجود آمد

اي با هزينه كرديم به آماده كردن يك خبرنامه يك صفحه

عدد كپي مي كرديم سپس تعداد آن  500ابتدا در . خودمان

عدد رسيد تا اينكه به صورت رنگي  1000بيشتر شد و به 

رسيد و همين طور توسعه كپي كرديم و در نهايت به چاپ 

پيدا كرد تا در يك مقطعي به خبرنامه انجمن مهندسي 

  .صنايع تبديل شد

ما تا يك مدتي اين كار را جلو برديم تا اين كه به سراغ 

شويم حلقه اساتيدمان رفتيم، و پيشنهاد داديم ما مي

دانشجويي شما و شما بياييد انجمن مهندسي صنايع را 

  .شكل بدهيد

ر كدام از ما، از هر دانشگاهي كه درس مي خواند قرار شد ه

. ليستي از اساتيدش كه موافق اين كار هستند تهيه كند

- ها را به مشورت گذاشتيم و مشترك بعداً ما اين ليست

  .هايشان را در آورده و ليست كاملي تهيه كرديم

به . و درخواست مجوز كرديم به وزارت علوم مراجعه كرده

هيچ وقت يادم  باز ري مدارك بياوريد كهما گفتند بايد يكس

نمي رود وقتي ما مجدداً به آن مجموعه برگشتيم و حجم 

بااليي از اسامي اساتيد، فتوكپي شناسنامه و عكسهايشان 

نجمن هاي علمي وزارت علوم قرار را روي ميز قسمت ا

آن شخص تعجب كرده بود كه شما اين همه مدرك را  داديم

  براي چه آورديد؟

ها اين كار انجام شد، اساتيد همراهي بسيار طف بچهبه ل

خوبي داشتند كه بعد منجر شد به تشكيل انجمن مهندسي 

صنايع ايران و بنده افتخار داشتم مدتي دبير و عضو هيأت 

مديره اش بودم و در واقع تمام تالشمان اين بود كه در يك 

ه جمع دانشجويي و در تعامل با اساتيد خودمان در اين زمين

فعاليت كنيم و جا دارد از تمام آن بزرگواران تشكر كنم چرا 

كه انصافاً اساتيد خوب و به نامي بودند و به انجمن وجهه 

  .د و انجمن را در واقع مطرح كردنددادن

اين ها كاري بود كه ما در انجمن انجام داديم و من به عنوان 

يك عضو كوچكي از جمع بچه ها فكر مي كنم آن دوران 

تجربه بسيار خوبي بود و همچنان هم آن دوستي ها يك 

حفظ  و ارتباطات برقرار است و آن دوره يكي از خاطره 

ترين دوران برايمان بود كه منجر به اين اتفاق به نظر انگيز

من بزرگ شد كه چيزي به عنوان انجمن مهندسي صنايع 

  . كه تا آن زمان شكل نگرفته بود شكل گرفت

كه در حال حاضر بسياري از مباحث  و ماحصل آن اين شد

-صنايع به صورت جداگانه در انجمن جزء شاخه مهندسي

همانند انجمن تحقيق در . هايي مستقل فعاليت كنند

عمليات، انجمن سيستم هاي فازي ايران انجمن مديريت 

  ....پروژه،  مديريت استراتژيك و 

ه مي خواهم اينجا تشكر كنم از تمام دوستانم، همكارانم ك

در آن زمان كمك كردند تا انجمن شكل گرفت و همينطور 

اساتيدي كه در آن زمينه كمك كردند و حتي بايد تشكر 

كنم از مديران مهندسي صنايع يعني كساني كه مهندس 

 در جلسات صنايع بودند و مقام هاي مديريتي داشتند كه ما

  .دعوتشان كرديم و به ما بسيار كمك كردند

با توجه به اينكه جنابعالي از مديران حوزه صنعت كشور  -2

باشيد، تخصص مهندسي صنايع شما به چه ميزان در كار  مي

شما موثر بوده است؟ و همچنين با توجه به اينكه جنابعالي 

در پنجمين جشنواره ملي مديران و توليدكنندگان جوان به 

ا در ايد، تخصص خود ر شده عنوان مدير نمونه جوان انتخاب
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هايي  دانيد و چه فعاليت اين زمينه به چه ميزان موثر مي

 ايد؟ مرتبط با تخصص خود در اين زمينه انجام داده

كنم اگر از من بپرسند كه اگر دوباره قرار بود فكر مي

انتخاب رشته كني، چه رشته اي را مي زدي، من باز هم 

رشته مهندسي صنايع را انتخاب مي كردم من واقعاً 

مهندسي صنايع را خيلي دوست دارم و فكر مي كنم كه 

يكي از جامع ترين رشته هاست و من هميشه اعتقاد دارم 

كار باشد و كه يك مهندس صنايع هيچوقت نمي تواند بي

اگر روزي يك مهندس صنايع بگويد كه من كار ندارم، در 

. واقع مشكل خودش است و اصالً ربطي به بازار كار ندارد

من حتي يك . سيار گسترده و همه جانبه استچرا كه ب

مدتي مديركل روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت 

كردند كه چطور يك مهندس بودم و خيلي ها تعجب مي

-ست و شايد بايد علوم ارتباطات ميصنايع در اين كار ا

اما شايد بگويم كه ما بيشترين تقديرها و رتبه ها را ! خواند

ست آورديم و در واقع يك كار تخصصي در آن دوره به د

براي مثال براي اولين بار من استراتژي روابط . كرديم

عمومي نوشتم وكسي اين كار را تا به حال نكرده بود و من 

اميدوارم كه اين حركت در قالب كتابي در بيايد و در علم 

روابط عمومي ماندگار شود كه يك مهندس صنايع اين كار 

ديگر است انجام داده و از اين دست را كه در يك حوزه 

و يا زماني كه . كارها در روابط عمومي زياد انجام داديم

را راه اندازي ) مركز پژوهش صنعتي آريانا( موسسه آريانا

كرديم، ديدگاههاي مهندسي صنايع را به آنجا برديم و يا 

وقتي موسسه مطالعات نوآوري و فناوري ايران شكل گرفت 

. ي صنايع را در آنجا پياده سازي كرديمتكنيك هاي مهندس

، مثل مهندسي  Trizبعد رفتيم به سراغ مرزهاي دانش مثل 

ارزش كه آن زمان بحث هاي نو به شمار مي آمدند و سعي 

كرديم در آستانه مرزهاي دانش حركت كنيم و تكنيك هاي 

جديدي را ياد بگيريم، مباحث خالقيت را با مهندسي 

و بعد از آن كه من آمدم ... از اين دستصنايع پيوند بزنيم و 

سازمان گسترش كه در اينجا هم همين طور بود مسئوليت 

ارتباط با مديران و بخش هاي ديگر را در آنجا به عهده 

داشتم كه سعي كردم تكنيك ها و ديدگاههاي مهندسي 

فيلم ده  10صنايع را تبديل كنم به فيلم يعني من آنجا 

ط به مهندسي صنايع بود مثل دقيقه اي ساختم كه مربو

مديريت رهبري، مديريت افراد، خالقيت و از اين تيپ 

مهارتي كه يك مدير بايد داشته باشد را  10مهارت ها يعني 

 .ما آنجا تبديل به فيلم كرديم

بعد از آن در سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان يك 

سازماني كه تمام بخش هايش تجاري و بازرگاني است 

باز سعي كرديم مباحث مهندسي . ول به كار شدممشغ

- كه تجار و بازرگانان چگونه مي. مصنايع را به آنجا ببري

توانند از تكنيك هاي مهندسي صنايع استفاده كنند تا 

-من تمام تالش. كنند و پيش بروند بهتر بتوانند صادرات

هايم در تمام اين سال ها اينگونه بود كه بتوانم از اين 

به بهترين شكل استفاده كنم و اين كه طبق  تكنيك ها

صحبت خودتان به عنوان مدير نمونه در پنجمين جشنواره 

ملي مديران و توليد كنندگان جوان انتخاب شدم شايد 

يكي از نكته هايش همين بوده كه سعي كرديم در تمام 

يك نگاه مهندسي ..... زمينه ها در قالب مستندسازي ها و

  .اشته باشيمصنايع به موضوعات د

به عقيده من در هر كاري از چاپ كتاب و انتشار روزنامه و 

خبرنامه گرفته تا راه اندازي و پيشبرد يك كارخانه و 

و فقط قالب ها . پااليشگاه بايد تفكر مهندسي صنايع داشت

فرق مي كنند، اين كه براي هر نوع كار بهترين قالب و 

هر بخش كه كار  خالصه در. بهترين ابزار را انتخاب كنيم

كنيم در واقع بايد آنقدر منظم و سازماندهي شده باشد مي

كه اگر فردا روزي بخواهيم ايزو بگيريم راحت بتوانيم اين 

  .كار را عملي كنيم

به عنوان مثال من خودم در حال حاضر در تالش هستم 

براي روزنامه گسترش صنعت كه مدير مسئول آن مي باشم 

همان تكنيك مهندسي صنايع كه ( بگيرم  CRMمدرك 

و فكر نمي كنم هيچ روزنامه اي تا به حال اينكار را ) است
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كرده باشد اما چون من از فضاي مهندسي صنايع آمده ام 

  .كامالً ديدگاه مهندسي صنايع را دارم

با توجه به اين كه خود شما و جناب آقاي دكتر غضنفري و  -3

دسين صنايع بعضي ديگر از مديران اين وزارتخانه از مهن

باشيد و از آنجا كه اين رشته از لحاظ تخصصي با توليد و  مي

بهبود آن ارتباط زيادي دارد، آيا براي سال جديد كه سال 

توليد ملي است، كارگروه و يا برنامه خاصي براي بكارگيري 

 موثرتر دانش آموختگان اين رشته در نظر داريد؟ 

از وزير گرفته تا در حال حاضر تعداد زيادي از مديران ما 

تعدادي از معاونين و مشاورين ايشان و كاركنان اين 

و همان . وزارتخانه از دكتر ها و مهندسين صنايع هستند

) معدن و تجارت ،صنعت( طور كه از اسم اين وزارتخانه

پيداست مهندسي صنايع و ديدگاه آن چقدر در اينجا مهم 

  .است

  .را به كار بگيريمما تالشمان اين بود كه اين تكنيك ها 

يك نمونه اش اين كه يكي از شعارها و برنامه هاي اصلي 

است يعني تحت عنوان  "كاهش قيمت تمام شده"وزير 

  .مطرح گرديد "نسبت كاهش قيمت تمام شده"

اما بايد براي اين شعار و برنامه از عباراتي استفاده كنيم كه 

نند به عامه پسند باشد يعني تمام مردم، صنعت گران بتوا

و بدانند كه اين تكنيك با . راحتي با آن ارتباط برقرار كنند

  .كاهش قيمت محصول متفاوت است

كه اگر بچه هاي ما  و يك چيزي را رك و راست بگويم

  .بخواهند وارد فضاي دولتي شوند موفق نيستند

من خودم عالقه داشتم در بخش خصوصي كار كنم چون 

ي خوب مسلماً ي دولتدست افراد بازتر هست اما در فضا

 .چوب هايي وجود داردريكسري چامحدوديت وجود دارد، 

به نظر من مهندس صنايع بهتر است در بخش هاي 

  .خصوصي مانور بدهد

توانند در تحقق  به نظر شما مهندسي صنايع به چه ميزان مي -4

سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه  "شعار سال جديد 

ين تخصص و رشته چه ابزارهايي دارد موثر باشند؟ ا "ايراني 

هاي  تواند مديران و مسئولين و كارشناسان را در حوزه كه مي

 صنعتي و تجاري كشور در رسيدن به شعار سال ياري نمايد؟ 

رفتيم به اين  وجه به اين كه سال توليد ملي است،االن با ت

سمت كه برخي از تكنيك ها مهندسي صنايع را در سطح 

-مثل اين كه من خودم به زودي مي. نيمكشور معرفي ك

 .مطرح كنم در سطح كشور خواهم توليد بدون كارخانه را

بحث هايي مثل مهندسي ارزش تكنيك هاي خالقيت در 

كه ما  ...حل مسئله، تكنيك هاي بهره وري مثل كايزن و

بايد سعي كنيم اين ها را در حوزه هاي صنعتي، معدني و 

اين ها ابزارهايي . بدهيمتجاري كشور گسترش و توسعه 

هستند كه مي توانند كمك كنند تا هزينه هايمان را كاهش 

دهيم، محصول را رقابتي تر كنيم، در بازارهاي جهاني و 

  ...صادرات شركت كنيم و 

الزم به ذكر است هفته پيش جمعي از خبرنگاران و خبر 

رسانه هاي داخلي و خارجي به بازديد فوالد مباركه اصفهان 

فوالد مباركه واقعاً عظمتي است كه باعث افتخار و . ندرفت

غرور ملي است كه يك چنين كارخانه و مجموعه اي در 

رفتند ديدند كه آن ها واقعاً فكرشان . ايران وجود دارد

متفاوت است كه چگونه از تكنيك هاي مختلف استفاده 

كرده اند كه در همين سالي كه ما هدفمند كردن يارانه ها را 

اي خود را كاهش مي داديم و به تيم و بايد هزينه هداش

بسيار باال  كه هايي مثل  انرژي برق و سوختخصوص هزينه

چطور كارخانه اي مثل فوالد مباركه كه حجم  ،مي رفت

بهره گيري  ژي را مصرف مي كند توانسته بود بابااليي از انر

نيك هاي بهره وري از دانش مديريتي مهندسي صنايع و تك

همان عدد و رقم قبلي فضا را مديريت  كاهش هزينه باو 

و اين ما به التفاوت را توانسته در بهره وري اش  ؟كند

  .جبران كند



 

  
Page 9 

 
  

5، شماره  91سال دوم ، ارديبهشت        ٩١ارد�����    

دانيد انجمن مهندسي صنايع ايران به  همان طور كه مي -5

عنوان باالترين مرجع مهندسي صنايع كشور محسوب 

 هايي كه دارد، چه شود، به نظر شما با توجه به قابليت مي

تواند دنبال كند و چه كارهايي را  اهدافي را در اين راستا مي

 ريزي خود بگنجاند؟ در جدول برنامه

امسال به عقيده من سال بهار تكنيك هاي مهندسي 

  .صنايع است

يعني سالي كه مهندسان صنايع و انجمن مهندسي صنايع 

مي تواند در اوج جايگاهي كه مي تواند حركت كند پيش 

ير براي اين گروه رصت بسيار  طاليي و بي نظيعني ف. برود

كه شروع بكند در بدنه توليد حركت  به شمار مي رود،

و  در جهت رونق دادنكردن و اين كه چگونه مي تواند 

  .كمك كننده باشد..... بهره وري وو ارتقاء كيفيت 

يكي  از كارهايي كه مي تواند انجام دهد برگزاري انجمن 

  .ين زمينه استدوره هاي آموزشي در ا

محور فعاليت وزارت صنعت معدن و تجارت در  10هم اكنون 

سال توليد ملي حمايت از كار و سرمايه ايراني را خدمتتان 

عرض مي كنم تا ببينيد تقريباً همه آن ها از تكنيك هاي 

  : مهندسي صنايع بهره مي گيرند

  : رونق توليد) الف

بهبود محيط كسب و كار و روان سازي امور واحدهاي  - 1

 توليدي 

ام طرح تكميل ظرفيت توليد واحدهاي توليدي و اتم - 2

 هاي نيمه تمام اولويت دار

تأمين منابع مالي مورد نياز بخش توليد و صيانت از  - 3

 واحدهاي موجود

توسعه شهرك ها نواحي و زيرساخت هاي صنعتي  -4

 .معدني و تجاري

  :كيفيتارتقاء ) ب

كاهش قيمت بهبود كيفيت محصوالت توليد داخل و  -5

  تمام شده آنها

حمايت از ايجاد صنايع نوين و بكارگيري دانش روز در  - 6

 واحد هاي توليدي

 مديريت واردات و توسعه صادرات غير نفتي -7

برنامه ريزي راهبردي صنعتي معدني و تجاري در  - 8

 سطح ملي و استاني

  :اصالح الگوي مصرف)ج

يت فرهنگ عمومي جامعه در زمينه مصرف تقو - 9

  توليدات داخلي

ارتقاء فرهنگ رعايت حقوق مصرف كنندگان -10

  محصوالت

ها ورها پر واضح است كه در تمامي آنبا دقت در اين مح

ديدگاه و كاربرد تكنيك هاي مهندسي صنايع به كار 

  .گرفته شده است

يعني تفكر مهندسي صنايع قالب وزارت صنعت، معدن 

  .جارت استو ت

اي براي مهندسين صنايع و مديران حوزه  در پايان چه توصيه -6

 صنعت، معدن و تجارت كشور داريد؟

من اعتقاد دارم مديران واحدهاي صنعتي ما هنوز خوب 

و اين يكي از رسالت هاي . مهندسي صنايع را نمي شناسند

محورها كه تقويت فرهنگ  9انجمن است در واقع همان بند 

است به نظر من يكي از اولويت هاي انجمن  عمومي جامعه

مي تواند معرفي خوب مهندسي صنايع به جامعه به صنعت 

  .باشد) و تمام صنايع ( 

و توصيه من به تمام مديران در تمامي حوزه ها اين است كه 

بايد تفكر و ديدگاه مهندسي صنايع داشت و با انجمن 

باشند و در مهندسي صنايع ايران در ارتباط بيشتر و هم سو 

نشست هاي تخصصي شركت داشته باشند براي حضور و 

  .پيشرفت بهتر در جامعه صنعتي
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نهمين كنفرانس 

بين المللي 

  مهندسي صنايع

  

 

  

نهمين كنفرانس بين المللي مهندسي صنايع 

با همكاري دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه 

و انجمن    صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

مهندسي «مهندسي صنايع ايران با محوريت 

صنايع، تعالي سيستمي و سرآمدي 

 .برگزار مي شود »رقابتي

يكشنبه روزهاي : تاريخ برگزاري كنفرانس 

  1391نبه دوم بهمن ماه شاول و دو

 

 
 

حضور انجمن مهندسي صنايع ايران در 

  سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم

  رزا جعفري: تهيه و تنظيم

سومين همايش ملي مهندسي صنايع و سيستم در روزهاي 

در سالن  1391سه شنبه ارديبهشت ماه  26دوشنبه و  25

همايش هاي شادروان دكتر غرضي واقع در محوطه 

  .بيمارستان ميالد برگزار شد

اين همايش به منظور ارائه پركاربردترين مباحث مهندسي 

در صنعت و همچنين  صنايع و تجربه پياده سازي آن ها

فراهم آوردن فضايي براتي تبادل دانش و تجربه، بين دو 

گروه مشاركت كننده صنعت و دانشگاه، با حضور فعال 

دانشجويان، دانش آموختگان و دست اندر كاران صنعت برپا 

  .گرديد
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موضوعاتي كه در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار 

  :گرفت 

o  استراتژيك و استراتژي مديريت دانش، مديريت

  اقيانوس آبي

o  فناوري اطالعات و برنامه ريزي منابع انسانيERP  

o كاربرد منطق فازي و تصميم گيري چند معياره  

o برنامه ريزي و بهينه سازي سيستم هاي انرژي  

o كارآفريني و توسعه كسب و كار و بهره وري  

o پويايي هاي سيستم و مهندسي سيستم  

o مينانمهندسي كيفيت و قابليت اط  

o مدلسازي و شبيه سازي سيستم ها  

o تفكر ناب در صنعت و خدمات  

o برنامه ريزي و مديريت پروژه  

o جانمايي و جايابي تسهيالت  

o زنجيره تأمين و لجستيك  

o مهندسي مالي و بورس  

o هوش مصنوعي  

همچنين برنامه محتوايي همايش به اختصار در جداول زير 

  :تنظيم شده است 

  روز اول: سالن اصلي 

بينش و رويكرد در مهندسي صنايع و :  نشست

  سيستم

  از تفكر سيستمي تا رفتار سيستمي

  شش سيگما ضرورت بهبود كيفيت

  پارادايم هاي مهندسي صنايع

  مديريت كيفيت و استانداردهاي ملي: نشست 

  كيفيت و نظام تأييد صالحيت سازمان ها در ايران

  13000استاندارد ملي سيستم هاي يكپارچه كيفيت 

تدوين استراتژي صنايع باالدستي نفت و گاز با استفاده از 

  پويايي هاي سيستم

  كيفيت و استانداردهاي مسئوليت پذيري اجتماعي

  روز اول:  1سالن ارائه مقاالت شماره 

  مديريت و زمانبندي پروژه ها

كنترل و پايش آماري شاخص هاي عملكرد زمان و هزينه 

  در پروژه هاي عمراني مطالعه موردي: پروژه ها 

  ارزيابي جايگاه مديريت در پروژه هاي اجرايي

ارزيابي تأخيرات در پروژه هاي بزرگ و مقايسهروش آناليز 

  شبكه اي و سيستم هاي پويا

شناسايي و رتبه بندي موانع تسهيم دانش در سازمان هاي 

سازمان هاي دولتي : مطالعه موردي" AHPدولتي به روش 

  "بوشهر

  و فناوري اطالعات ERPبرنامه ريزي منابع سازماني 

A statistical investigation on customer 

transactional manners 

  مديريت فناوري اطالعات جهاني

سرمايه (بررسي تأثير ابعاد داراييهاي نامشهود سازماني 

  )اجتماعي و سرمايه فكري

ساخت فناوري بررسي و مطالعه عوامل مؤثر بر اثربخشي زير

  اطالعات

طراحي سيستم توزيع پاداش با رويكرد كاهش قيمت تمام 

  شده در كارخانه همگام خودرو آسيا

معرفي معيارهاي كاربردي براي  ERPمناسب با سازمان 

  شناسايي و انتخاب
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  روز اول:  2سالن ارائه مقاالت شماره 

  مديريت استراتژيك و مديريت دانش

پروري بر مديريت دانش در كارخانه تأثير نظام جانشين 

  همگام خودرو آسيا

ارائه مدلي جهت انتخاب استراتژي برتر بر اساس تحليل 

SWOT شركت : مطالعه موردي (و تكنيك تخصيص خطي

  )صنايع بسته بندي پارس

تدوين استراتژي با تلفيق مدل مبنا و رويكرد استراتژي 

  اقيانوس آبي

  تراتژيك دانشارائه مدل مفهومي مديريت اس

  مهندسي مالي و بازار سرمايه

  رتبه بندي معيارهاي تقلب و سوء استفاده مالي

رتبه بندي بانك هاي خصوصي بر مبناي ابزارها و تجهيزات 

  پرداخت الكترونيك

استخراج قواعد انجمني رتبه بندي اعتبار با استفاده از 

  مورد كاوي يك بانك ايراني: الگوريتم ژنتيك 

ميزان بهينه سرمايه گذاري با تمركز بر روابط بين  تعيين

  بازارهاي بورس، طال و ارز با رويكرد ارزش در معرض ريسك

تحليل هزينه هاي لجستيك شركت هاي كوچك و متوسط 

با استفاده از مدل مفهومي و بررسي تأثير طرح هدفمندي 

  يارانه ها بر آن

 Real Time(بهره گيري از مدل پيش بيني همزمان روند

Trading ( در پيش بيني شاخصIRR/JPY  در بازار

  فاركس

  سالن اصلي روز دوم

  رويكرد ناب: نشست 

  شيوه توليد ناب براي شناسايي و حذف اتالف

ارائه استقرار كشش هموار در تغذيه خط مونتاژ سواري مزدا 

  با رويكرد توليد ناب 2و مزدا  3

  درمانكاربرد مهندسي صنايع در بهداشت و 

  الگوريتم فرا ابتكاري

  كاربرد مهندسي صنايع در مهندسي مالي

ضرورت ها و چگونگي استقرار سيستم مديريت پروژه در 

  سازمان هاي پروژه محور

  اختتاميه و مراسم تجليل از برگزيدگان

  

  روز دوم:  1سالن ارائه مقاالت شماره 

  كاربرد منطق فازي و تصميم گيري چند معياره

رتبه بندي رويكردهاي مناسب در بهبود كيفيت آموزشي با 

مطالعه (استفاده از مدل تلفيقي تصميم گيري چند معياره

  )دانشگاه آزاد اسالمي واحد بناب: موردي 

بررسي جايگزيني تيوب المينت براي بسته بندي سس 

  QFDكچاپ در ايران بر روش 

براي ارزيابي سطح چابكي سازمان بر  QFDتوسعه روش 

  اساس تصميم گيري گروهي فازي

اولويت بندي مدل هاي برنامه ريزي استراتژيك با رويكرد 

ELECTER 3  

  مديريت دانش و مديريت كيفيت

استفاده از تكنيك ها و ابزارهاي مديريت دانش براي كاهش 

  مشكالت هماهنگي در مديريت پروژه

بر موفقيت فرايند توسعه محصول جديد تعيين عوامل مؤثر 

  با تكيه بر سيستم مديريت كيفيت فراگير

ارزيابي عملكرد يك مؤسسه خدماتي در رابطه با سيستم 

 BSC,FAHP,FTOPSISمشتري مداري بر اساس رويكرد 

Knowledge Management in Customer 

Relationship Management 

سيستمهاي مهندسي كيفيت و قابليت اطمينان و 

  اطالعاتي

 6توسعه مدل جامع براي ارزيابي و انتخاب پروژه هاي 

  و برنامه ريزي آرماني فازي ANFISسيگما بر مبناي 

توسعه شاخص هاي قابليت فرآيند در حضور خطاي اندازه 

  گيري نرمال غير همبسته

A Memtic genetic algorithm for a 

redundancy allocation problem 

بررسي متد، راهكار و الزامات كنترل كيفيت نرم افزار با 

  )ابزار اندازه گيري شيء گرا(مطالعه موردي

تحليل ميزان رضايت مشتريان با استفاده از ادغام مدل كانو 

و شاخص هاي رضايت، نارضايتي مشتريان و توسعه 

  )بانك صادرات ايران: مطالعه موردي (كيفيت
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  روز دوم:  2شماره سالن ارائه مقاالت 

  پيش بيني، مدل سازي و شبيه سازي

پيش بيني قيمت مناسب نفت با استفاده از مدل هاي داده 

  ClusterSVMكاوي 

توسعه يك روش بهينه سازي براي كمينه نمودن هزينه هاي 

  يك مدل زنجيره تأمين به وسيله تكنيك شبيه سازي

دي توسط ارائه و حل مدل رياضي دو هدفه مديريت موجو

  فروشنده در حالت چند كااليي چند محدوديتي

  جانمايي، مديريت دانش و مديريت كيفيت

The Challenges of Brain Drain in Developing 

Countries Considering Knowledge 

Management interactions : Case of Iran 

 ارائه روشي براي ارزيابي مديريت دانش با استفاده از كارت

  امتياز متوازن

مسأله مكان يابي تخصيص با محدود بودن زمان انتظار و 

  نامشخص بودن تعداد سرورها

كاهش فرسودگي شغلي در سالن رنگ پارس خودرو با بهره 

  گيري از گردش شغلي

ارائه مدل موجودي با رويكرد مديريت موجودي توسط 

ازي فروشنده و حل آن با الگوريتم فراابتكاري آنيل شبيه س

  شده

شناسايي و رتبه بندي عوامل مؤثر بر بهبود مديريت زنجيره 

  تأمين با استفاده از فنون تصميم گيري چند شاخصه

ارائه مدلي جهت بهينه سازي برنامه توليد و توزيع در زنجيره 

  تأمين

ارائه مدلي سلسله مراتبي جهت شناسايي عوامل مؤثر بر 

  مديريت ريسك زنجيره تأمين

- برنامه ريزي دو هدفه براي يك سيستم توليد يك مدل

  توزيع يكپارچه در حالت مجاز بودن كمبود

پيكره بندي زنجيره تأمين بر اساس برنامه زمانبندي و 

  محدوديت منابع

  

دانشگاه -برگزار كننده اين همايش دانشكده مهندسي صنايع

آزاد اسالمي واحد تهران جنوب بود و انجمن مهندسي 

از جمله حاميان اين همايش به شمار مي آمد  صنايع ايران

  .كه غرفه اي نيز برپا كرد

مجموعه هفت كنفرانس بين  JISE  ،DVDارائه مجله 

انجمن -دانشگاه تهران(المللي، مجله علمي دانشجويي فن كاو

، و عضويت در انجمن و اشتراك ) مهندسي صنايع ايران

يش براي مجله از جمله خدماتي بود كه انجمن در اين هما

  .عالقه مندان و شركت كنندگان ارائه كرد

هم چنين لوحي جهت تقدير از انجمن، از طرف 

  .برگزاركنندگان همايش اعطا خواهد شد

  

  

  طنز مديريتي

    نجات غريق: حكايت 

  

       ناگهان صداي . مردي در كنار رودخانه اي ايستاده بود

فوراً . استفريادي را مي شنود كه كسي در حال غرق شدن 

اما پيش از آنكه نفسي . به آب مي پرد و او را نجات مي دهد

تازه كند فريادهاي ديگري را مي شنود و باز به آب مي پرد و 

اما پيش از اين كه حالش جا . دو نفر ديگر را نجات مي دهد

بيايد صداي چهار نفر ديگر را كه كمك مي خواهند مي 

  .شنود

رادي مي كند كه در چنگال او تمام روز را صرف نجات اف

امواج خروشان گرفتار شده اند، غافل از اين كه چند قدمي 

  .باالتر ديوانه اي مردم را يكي يكي به رودخانه مي انداخت
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             داستانك

او يك آكواريوم . روزي دانشمندي آزمايش جالبي انجام داد

ساخت و با قرار دادن يك ديوار شيشه اي در وسط آكواريوم 

در يك بخش، ماهي بزرگي . آن را به دو بخش تقسيم كرد

قرار داد و در بخش ديگر ماهي كوچكي كه غذاي مورد 

ماهي كوچك، تنها غذاي ماهي . عالقه ماهي بزرگتر بود

او براي . بود و دانشمند به او غذاي ديگري نمي دادبزرگ 

شكار ماهي كوچك، بارها و بارها به سويش حمله برد ولي 

ماهي . با ديوار نامرئي كه وجود داشت برخورد مي كردهر بار 

او . بزرگ از حمله و يورش به ماهي كوچك دست برداشت

باور كرده بود كه رفتن به آن سوي آكواريوم و شكار ماهي 

در پايان، دانشمند . كوچك امري محال و غير ممكن است

شيشه وسط آكواريوم را برداشت و راه ماهي بزرگ را باز 

ولي ديگر هيچ گاه ماهي بزرگ به ماهي كوچك . گذاشت

  !حمله نكرد و به آن سوي آكواريوم نيز نرفت

  مي دانيد چرا؟

در ديوار شيشه اي ديگر وجود نداشت، اما ماهي بزرگ 

يواري ساخته بود كه از ديوار واقعي سخت تر و ذهنش د

باوري از . بلندتر مي نمود و آن ديوار، ديوار بلند باور خود بود

باوري به وجود ديواري بلند و غير قابل ...جنس محدوديت

  .باوري از ناتواني خويش...عبور

                       

اگر ما در ميان اعتقادات و باورهاي خويش جستجو كنيم، 

بي ترديد ديوارهاي شيشه اي بلند و سختي را پيدا خواهيم 

كرد كه نتيجه مشاهدات و تجربيات ماست و خيلي از آنها 

وجود خارجي نداشته بلكه زاييده باور ما بوده و فقط در ذهن 

                                                   .ما جاي دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  رزا جعفري: تهيه و تنظيم

  

چهارمين كنفرانس ملي مهندسي و  :عنوان كنفرانس �

 ريت نوآوري خالقيت شناسي سازمانيمدي

 ، بيونيك و مهندسي نوآوري (TRIZ)صنعتي،تريز

The 4th Iranian Conference on Innovation  
Management & Engineering 

Organizational/Industrial Creatology, 
TRIZ, Bionic, Innovation Engineering  

 
  :تحت پوشش) هاي(حوزه

 1391خرداد  8تا  7 :تاريخ برگزاري

بنياد پژوهشي علوم خالقيت شناسي، تريز و  :برگزار كننده

 مهندسي و مديريت نوآوري

 تهران :محل برگزاري

 
 : كنفرانسمحورها ي 

 مديريت نوآوري ، مديريت خالقيت)1محور

 خالقيت شناسي سازماني صنعتي و مديريتي -

Innovation Management , Creativity 
Management 

Organizational/Industrial/Managerial 

همايش هاي 

 خرداد ماه



 

  
Page 15 

 
  

5، شماره  91سال دوم ، ارديبهشت        ٩١ارد�����    

Creatology 
 ه هاي نوين خالقيت شناسي سازمانيمفاهيم و نظري  - 1-1

 و مديريت نوآوري

خالقيت شناسي تحليلي سازمان ها،صنايع و كسب و   - 1-2

 كارها 

خالقيت شناسي منابع انساني،ساختار،فرهنگ و ساز   - 1-3

 و كارهاي سازماني

 مديريت خالقيت ، مديريت ايده ها ، نظام پيشنهادها   - 1-4

 مديريت نوآوري و مديريت سرمايه هاي فكري   - 1-5

 مديريت نوآوري و مديريت دانش   -1-6

 مديريت نوآوري و يادگيري سازماني   - 1-7

 مديريت نوآوري و مديريت فناوري  - 1-8

 
 مديريت نوآوري و تحقيق و توسعه   - 1-9

 مديريت نوآوري و آينده پژوهي   - 1-10

 مديريت راهبردي نوآوري   - 1-11

 خدمات /مديريت نوآوري محصول  - 1-12

 مديريت نوآوري،خلق ارزش و رقابت پذيري   - 1-13

 مديريت نوآوري و مديريت كارآفريني   - 1-14

 مديريت نوآوري و مديريت بازاريابي   - 1-15

 مديريت نوآوري و فناوري اطالعات و ارتباطات   -1-16

 مديريت نوآوري و مديريت كيفيت و بهره وري   - 1-17

 مديريت نوآوري و مدل هاي تعالي سازماني   - 1-18

 نوآوري مديريت سنجش و ارزيابي   - 1-19

 مديريت نوآوري و مديريت مالكيت فكري   - 1-20

 نظام هاي ملي نوآوري و كارآفريني   - 1-21

چالش ها و راهكارهاي توسعه نوآوري درسازمان ها   - 1-22

 و صنايع ايران 

مطالعات موردي ،تجارب مديريت نوآوري درسازمان   - 1-23

 ها و صنايع 

  . ساير موضوعات و مباحث مرتبط -

 مهندسي خالقيت و نوآوري ) 2محور 

 ، نوآوري نظام يافته ، بيونيك  (TRIZ) تريز -

Creativity & Innovation Engineering  
TRIZ , Systematic Innovation , Bionic  

 روش ها و تكنيك هاي خالقيت و ايده پردازي  - 2-1

  فنون و روش شناسي هاي حل خالق مسئله  - 2-2

(CPS)  
نظريه حل مسئله ابداعي و كاربردهاي  TRIZ)(زتري  - 2-3

 مختلف آن 

 رويكردها و روش شناسي هاي مبتني بر تريز  - 2-4

OTSM, USIT  و ...  

مديريت تريزي ، مديريت بيونيكي، كاربردهاي   - 2-5

 غيرفناورانه تريز و بيونيك 

اختراع شناسي، تحليل پتنت و نوآوري ها،مهندسي   -2-6

 اختراع،مديريت اختراع 

مهندسي خالقيت و  - خالقيت شناسي طبيعت محور   - 2-7

 نوآوري بيونيكي 

  ( STIE ) مهندسي خالقيت علمي فني تخيلي  - 2-8

كاربردهاي مهندسي خالقيت و نوآوري در مهندسي   - 2-9

 كيفيت و بهره وري 

 و مباحث مرتبط  ساير موضوعات -

 خالقيت شناسي جامعه شناختي ) 3محور 

 جامعه شناسي نوآوري  -

Social Creatology  
The Sociology of Innovation  

 نوآوري اجتماعي ، كارآفريني اجتماعي   - 3-1

 فرهنگ خالقيت ،نوآوري و كارآفريني   - 3-2

 ويژگي ها ي جامعه خالق ، نوآور و كارآفرين   - 3-3

جنبه هاي جامعه شناختي ابداعات،اختراعات و   - 3-4

  . نوآوري ها

موانع فرهنگي و اجتماعي خالقيت ، نوآوري و   - 3-5

 كارآفريني 

نقش نوآوري و كارآفريني در رشد و توسعه فرهنگي   -3-6

  . اجتماعي

راهبردها و راهكارهاي حمايت اجتماعي از نوآوران و   - 3-7

 كارآفرينان 

فرهنگ سازي، ترويج ، الگودهي و توسعه راهكارهاي  - 3-8

 نقش رسانه ها  -

 ساير موضوعات و مباحث مرتبط  -

 خالقيت شناسي اقتصادي ) 4محور

 اقتصاد نوآوري  -

Economical Creatology  
The Economy of Innovation  
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 خالقيت و نوآوري و رشد و توسعه اقتصادي   - 4-1

 اقتصاد مبتني بر نوآوري و كارآفريني   - 4-2

 جنبه هاي اقتصادي نوآوري و كارآفريني   - 4-3

 ساير موضوعات و مباحث مرتبط  -

 خالقيت شناسي علمي تخيلي ) 5محور 

The Creatology of Science Fiction  
Creatological / Inventological Scifictology  

م هاي علمي تخيلي اختراع شناسي داستان ها و فيل  - 5-1

، )ي تخيلي ابداعات و اختراعات الهام گرفته شده از آثار علم(

 ژي ولفناوري تخيلي ، تكنو

 ي قيت شناختي داستان ها و فيلم هابررسي خال  - 5-2

 علمي تخيلي 

كاربردهاي علمي تخيلي در آينده پژوهي ، تحقيق و   - 5-3

 توسعه و نوآوري 

  ساير موضوعات و مباحث مرتبط -

 
 :اطالعات تماس با دبيرخانه

 دبيرخانه دائمي 03114441384: تلفن دبيرخانه

 03114441384: فكس دبيرخانه

  NoavariConf@gmail.com:  ايميل

  http://noavariconf.com:  سايت وب

  

  

كنفرانس ملي كاربرد مهندسي  :عنوان كنفرانس �

 ارزش در مديريت انرژي

National Conference on Application of 

Value Engineering in Energy Management  

 

  انرژيبهينه سازي مصرف  : تحت پوشش) هاي(حوزه

 1391خرداد  10 :تاريخ برگزاري

 تهران :محل برگزاري

 

 معرفي كنفرانس

الدي، منازعات تحليلگران سياسي معتقدند در هزاره سوم مي

اصلي ملل مختلف، منازعات تأمين انرژي به منظور دستيابي 

نقش زيربنايي انرژي در . به رشد بيشتر اقتصادي هستند

حيات اقتصادي جوامع، مباحث انرژي را با توجه به منابع 

ترين  ترين و حساس پذير، در زمره يكي از مهم محدود و پايان

  .مباحث توسعه قرار داده است

توجه به برخورداري ايران، از منابع متعدد انرژي، اعم از با 

هاي انرژي  رويه حامل تجديدپذير و تجديدناپذير، مصرف بي

هاي  قيمت پايين حامل. در كشور بر هيچكس پوشيده نيست

انرژي و عواملي همچون عدم استفاده از تكنولوژي روز در 

نقل سازي، كشاورزي و حمل و كارخانجات توليدي، ساختمان

باعث شده است تا سرانه مصرف انرژي كشور در مقايسه با 

. يافته و درحال توسعه، بسيار باال باشد ساير كشورهاي توسعه

اين امر عالوه بر تخريب محيط زيست و كند نمودن روند 

توسعه پايدار، هزينه بسيار هنگفتي را بر اقتصاد ملي تحميل 

  .نموده است

 محورهاي كنفرانس

 سياستگذاري. الف

ريزي  هاي عملياتي ساالنه با رويكرد برنامه تدوين برنامه . 1

 در بخش انرژي 1404ارزش جهت دستيابي به اهداف ايران 

در  44ريزي ارزش در اجراي سياستهاي اصل  نقش برنامه . 2

 بخش انرژي و مديريت كالن انرژي
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 بندي پروژه هاي بخش ريزي ارزش در اولويت نقش برنامه . 3

 انرژي

  
 توسعه مفاهيم مهندسي ارزش در انرژي. ب

مهندسي ارزش و طراحي و مديريت زنجيره تأمين در  . 1

 انرژي

مديريت پروژه / نوآوري و خالقيت/ نقش مديريت ريسك . 2

 در مهندسي ارزش بخش انرژي

كاوي و كشف دانش توليد شده در كارگاههاي  داده . 3

 يمطالعات مهندسي ارزش در بخش انرژ

  
 كاربرد مهندسي ارزش در مديريت توليد انرژي. ج

نقش مهندسي ارزش در مراحل مختلف مديريت انرژي  . 1

 )، بهره برداري و نگهداري"vecp" اجرا  مطالعه،(

هاي توسعه مهندسي ارزش در مديريت  فرصتها و چالش . 2

 توليد انرژي

بيان تجارب داخلي و خارجي مهندسي ارزش در  . 3

 وليد انرژيمديريت ت

  
 كاربرد مهندسي ارزش در مديريت مصرف انرژي. د

هاي  نقش مهندسي ارزش در طراحي بهينه شبكه . 1

 هوشمند و اتوماسيون صنعتي در بخش انرژي

نقش مهندسي ارزش در بهينه سازي مصرف انرژي  . 2

 مسكن با تأكيد بر مسكن مهر  در) 19مبحث (

/ ت، گاز و پتروشيميكاربرد مهندسي ارزش در مصرف نف . 3

خودروسازي، فوالد، (مادر  آب و برق و صنايع/ حمل و نقل

 ....) و سيمان 

  
 آموزش و فرهنگسازي مهندسي ارزش در بخش انرژي. ه

رساني متدولوژي ارزش در  نقش آموزش و آگاهي . 1

 مديريت انرژي

ها و مراكز آموزش عالي و پژوهشي در بستر  نقش دانشگاه . 2

 مهندسي ارزش در بخش انرژيسازي 

نتايج پياده سازي مهندسي ارزش در ايران و تجارب  . 3

آموزش، فرهنگسازي، ايجاد (ساير كشورها در بخش انرژي 

 ...) ساختار، تربيت نيروي انساني و

  
 قوانين و مقررات مهندسي ارزش در بخش انرژي. و

تدوين استانداردها و مقررات الزم مهندسي ارزش در  . 1

 بخش انرژي

 214بررسي راهكارهاي اجرايي شدن بند ج ماده . 2

 برنامه پنجم توسعه در بخش انرژي) مهندسي ارزش(

بازنگري قوانين و مقررات موجود مهندسي ارزش در  . 3

نامه مهندسي  وزارت نفت، نظام 8نشريه شماره (بخش انرژي 

ارزش توانير، سند راهبردي مهندسي ارزش وزارت راه و 

 ....) زي وشهرسا

 مهندسان مشاور ارزش در بخش انرژي. ز

 بندي مشاوران مهندسي ارزش در بخش انرژي رتبه . 1

 صالحيت مشاوران مهندسي ارزش در بخش انرژي . 2

نحوه صالحيت افراد حاضر در كارگاههاي مهندسي  . 3

 ارزش در بخش انرژي

 ها نقش مهندسي ارزش در هدفمندسازي يارانه. ح

مهندسي ارزش در شفاف سازي و هدفمندسازي كاربرد  . 1

 ها يارانه

وري و  نقش مهندسي ارزش در بهينه سازي، بهره . 2

 )يبردار طراحي، اجرا و بهره(انرژي مديريت 

تعيين و اصالح الگوي مصرف انواع انرژي با رعايت حفظ  . 3

حقوق مردم با تكيه بر تحليل ذينفعان در برنامه كار 

 مهندسي ارزش

  
 اير مباحث مرتبط با مهندسي ارزش در بخش انرژيس. ط

مديريت عرضه و / مديريت پسماند / زيست محيط . 1

 تقاضاي انرژي با رويكرد مهندسي ارزش

هاي  انرژي/ هاي سبز نقش مهندسي ارزش در تكنولوژي . 2

 جايگزين و پايدار / تجديد پذير

هاي  انرژي/ هاي نوين فناوري و نوآوري/ استفاده از مصالح . 3

 نو و پاك دركاهش مصرف انرژي با رويكرد مهندسي ارزش

  

 :اطالعات تماس با دبيرخانه

 02144991168,  02144991167: تلفن دبيرخانه

 02144987476: فكس دبيرخانه

  info@valueworld.ir:  ايميل

   http://valueworld.ir/fa:  سايت وب



 

  
Page 18 

 
  

5، شماره  91سال دوم ، ارديبهشت        ٩١ارد�����    

  

  

  

  

        

  فرانچايز و كسب و كار زنجيره اي

Franchise  

  

  علي روحي: تهيه و تنظيم

  چيست؟) Franchise(فرانچايز 

يكي از مهمترين پديده هاي دنياي معاصر در بخش خدمات 

عمومي را ميتوان ايجاد الگوهاي زنجيره اي كسب و كار يا به 

امروزه تعداد فروشگاه . دانست Franchiseعبارتي صنعت 

هاي زنجيره اي در هر زمينه كاري با تعداد فروشگاه هاي 

منفرد رقابت ميكند و در بعضي زمينه ها همچون رستوران 

ها، سهم قابل توجهي از بازار در اختيار رستوران هاي زنجيره 

  .اي است

واقعيات امروز خبراز استقبال عمومي از برندهاي زنجيره اي 

ها هم در بحث سرمايه گذاري و هم  Franchiseو 

براساس آمارهاي موجود بطور . استفاده از خدمات ميدهد

سال در آمريكا روزانه حداقل از  18متوسط هر شهرود باالي 

 Franchiseيك سرويس زنجيره اي ارايه شده توسط يك 

  .استفاده ميكند

 Franchiseگرايش عمومي به سرمايه گذاري در صنعت 

ي است كه حتي كسب و كارهاي منفرد به محض به حد

رسيدن به سود قابل توجه اقدام به تدوين يك الگوي 
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استاندارد براي خود ميكنند و با استفاده از سرمايه شخصي و 

يا جذب سرمايه گذار شعبه هاي جديد ايجاد ميكنند و اين 

 Franchiseكاري نيست جز حركت بسوي تولد يك 

  .جديد

چيزي نيست جز تكرار   اده از يك فرانچايزبطور خالصه استف

يك الگوي آزمايش شده كسب و كار كه منجر به كاهش 

در چارچوب مفهوم فرانچاز . ريسك سرمايه گذاري ميشود

سرمايه گذار طبق قراردادي مدون با ارايه دهنده فرانچايز 

)Franchazee ( از تجربه او براي راه اندازي يك كسب و

  . يكند و از اين امر بهره ميبردكار مشابه استفاده م

به عنوان مثال بسياري از مشهورترين رستوران هاي فست 

فود و كافي شاپ هاي زنجيره اي به همين طريق اداره 

يعني مالكيت هر شعبه با شخصي متفاوت است ولي . ميشوند

بقيه موارد از نحوه تهيه مواد اوليه گرفته تا نحوه پخت غذا و 

رم و همه آنچه كه توسط مشتري ديده حتي دكوراسيون و آ

ميشود بر مبناي الگوي استانداردي صورت ميگيرد كه توسط 

  .تدوين شده است Franchiseارايه دهنده 

امروزه به موازات توسعه اقتصادي جهان و رقابتي تر شدن 

تجارت استفاده از فرانچايز ها به واسطه ريسك كمتر، كاهش 

رعايت استانداردهاي كيفي هزينه هاي تبليغاتي و همچنين 

گسترش روزافزوني يافته است بطوريكه امروزه ميتوان از 

رستوران و سوپرماركت تا خشكشويي و كارگاه فني و از 

مهدكودك، مدرسه و دانشگاه تا درمانگاه و بيمارستان 

در اين ميان مالزي نيز با تاسيس . بصورت فرانچايز يافت

ربوطه زمينه اي مساعد انجمن فرانچايز و تدوين قوانين م

براي فعاليت فرانچايزها فراهم كرده كه فرصتي قابل توجه 

براي عالقه مندان به فعاليت در اين زمينه فراهم كرده 

   .است

  

  : فرانچايز ويژگي هاي استفاده از

كاهش ريسك سرمايه گذاري از طريق استفاده از يك   -1

  برنامه آزمايش شده

اين قسمت توسط . برنامه آماده سازيعدم نياز به تدوين   -2

  ارايه دهنده فرانچايز آماده شده است

معموال تبليغات توسط ارايه دهنده . عدم نياز به تبليغات  -3

  انجام ميشود

كاهش زمان مورد نياز براي انجام مقدمات از قبيل   -4

  ...دكوراسيون، طراحي، اجرا

ود كاهش درگيري با پيمانكاران مختلف به دليل وج  -5

  تعاريف دقيق

كاهش هزينه هاي جاري به دليل وجود استانداردهاي   -6

  اجرايي

انجام پيشگيري هاي الزم براي عدم مواجه با مشكالت   -7

  در مسير اجرا

  پشتيباني فني و تخصصي توسط ارايه دهنده فرانچايز  -8

  :نكات منفي استفاده از فرانچايز

  وابستگي به يك برند خاص   -1

  جراي مجموعه مشخصي از خدماتالزام به ا  -2

ممنوعيت اعمال هرگونه تغيير بدون تاييد ارايه دهنده   -3

  فرانچايز

اجبار به استفاده از نام فرانچايز و عدم وجود مالكيت   -4

  معنوي

  منع اعمال سليقه فردي در اصالح و بهبود فرآيندها  -5

با بررسي موارد فوق و مقايسه آن با ارزيابي هايي كه از 

هاي كسب و كار داشتيم با يك جمع بندي ميتوان  ريسك

  :گفت

  :از فرانچايزها استفاده كنيد اگر

  برنامه مشخص و مطمئن تجاري نداريد  -

  با بازار كار آشنايي كافي نداريد  -

  تجربه عملي در زمينه مورد نظر سرمايه گذاري نداريد  -
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  نداريد... حوصله درگيري با پيمانكار و طراح دكور و  -

  محدوديت زماني داريد  -

  نميخواهيد ريسك كنيد  -

  به استفاده از تجربه ديگران اعتقاد داريد  -

  ميتوانيد يك برنامه مشخص را بدون تغيير اجرا كنيد  -

  :و در اين موارد بهتر است از فرانچايز استفاده نكنيد

  برنامه مدون براي سرمايه گذاري داريد  -

  تجربه عملي در زمينه مرتبط داريد  -

  حاضر به ريسك هستيد  -

   دوست داريد در كار خود اعمال سليقه كنيد  -

  فرانچايز در مالزي: نمونه 

كسب و كار فرانچايز در مالزي در سالهاي اخير رشد قابل 

دولت مالزي با تاسيس انجمن ارايه . توجهي داشته است

و تدوين مجموعه قوانين  دهندگان فرانچايز در مالزي

ستري مناسب و مطمئن براي فعاليت حقوقي مورد نياز ب

  .اقتصادي به اين سبك فراهم كرده است

از سوي ديگر اقبال عمومي به استفاده از فرانچايزها به عنوان 

خريدار و استقبال مردم منجر به رشد روز افزون اين روش 

امروزه تعداد قابل توجهي شركت در . كسب و كار شده است

عال هستند و برنامه كسب چارچوب انجمن فرانچايز مالزي ف

اين شركت . و كار در اختيار سرمايه گذاران قرار ميدهند

هركدام داراي مجموعه قوانين و رويه  Franchizee هاي

هاي مشخص و مدون براي انجام كارها هستند كه الزم است 

تمام اين رويه ها مشخص گردد تا مشكلي براي سرمايه گذار 

  :زمينه هاي موفق در حال اجرا . ايجاد نشود

رستوران ، كافي شاپ ،ميني ماركت ،خشكشويي، كالج  

  نوايي ،داروخانه ،آرايشگاهزبان،آژانس مسافرتي،مهدكودك،نا

  

  

  

  

  

  

  علي روحي: تهيه و تنظيم

كسي كه فرآيند برنامه ريزي استراتژيك را = مدير موفق

 .بداند و با مديريت به صورت علمي برخورد نمايد

 كتاب هنر رزم

  سون جو :نوشته

  نادر سعيدي :مترجم

  صفحه 102انتشارات كاروان، 

كتاب هنر رزم، در وهله اول كتابي كامال نظامي و جنگي 

ديده مي شود كه خيلي ساده و خالصه و اصولي، تاكتيك ها 

و تكنيك هاي جنگ را توضيح مي دهد، تكنيك هايي كه 

پس از خواندنشان اين حس را به وجود مي آورند كه چقدر 

ه همه اين روش ها را مي دانند و مي ساده هستند و اينك

اما هنر هنر رزم در اين است كه عالوه بر آن كه . شناسند

اين روش ها را دسته بندي كرده و جزء به جزء و فصل به 

فصل در خود جمع كرده، روش هاي استفاده از روش هاي 

  .حتي متناقض را بيان كرده است

ي است كه مزيت ديگر اين كتاب، آوردن مثال ها و شواهد

اكثرا بعد از نوشته شدن كتاب، در جهان واقعي و ميدان رزم 

  .رخ داده اند و كامال با پندهاي كتاب يكسان هستند

  

 معرفي كتاب
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اما بدون شك مزيت اصلي كتاب در اين است كه تمام 

دستورات بيان شده را مي توان در هر زمينه و در هر رشته 

  .فاده كردديگري به كار بست و آن ها را براي موفقيت است

هرچند كه براي يادگيري كامل و توجه به نكات كتاب، 

خواندن چند باره آن الزم است، ولي اگر حوصله چند بار 

 102(خواندن كتاب را هم نداريد، خواندن اين كتاب كوچك 

  .را از دست ندهيد) صفحه اي

براي باال بردن مهارتهاي مورد نياز فرايند مديريت 

در .ها و منابع مربوطه را مطالعه نماييداستراتژيك بايد كارگاه

سون جو را  هنر رزماين راستا، براي درك بهتر ،كتاب 

فكر را بازتر وتوانايي تحليل و نوشتن . پيشنهاد مي كنم

البته مطالعه .(بخشد برنامه ريزي استراتژيك را بهبود مي

 )نسخه انگليسي را پيشنهاد ميدهم

  

  

  

  

  كتاب مديريت دانش

  مهندسي اجرا از مفهوم تا

  علي روحي: تهيه و تنظيم

كتاب مديريت دانش از مفهوم تا مهندسي اجرا به تاليف 

  .دحامد فضل اهللا تبار و ارميا آقاسي منتشر ش

  

  

دانش بعنوان ابزاري مهم براي برقراري مزيت رقابتي سازمان 

 قرن بيست و يكم. مي شود ها و بهبود عملكرد آنها شناخته

است كه در آن بسياري از سازمان ها  عصر اقتصاد دانشي

 نايي آنها در ايجاد بهبود عملكرددانشي كه باعث توا داراي

 توسعه قابليت هاي بنابراين، چگونگي. مي شود، مي باشند

 ملكرد داخلي و رقابت پذيري خارجيسازماني براي ارتقاي ع

 يق ايجاد مديريت دانش موثر، امرياز طر در سازمان ها

 .استحياتي

 اري از محققين و سازمان ها را درديريت دانش توجه بسيم

 از ديدگاه سازماني. است سال هاي اخير به خود جذب كرده

 يك تسهيل كننده فرايندهاي كاري ومديريت دانش بعنوان 

 فرايند مديريت دانش. شمار مي آيدسازمان به  عملكرد

دانش در  درجه ايجاد، اشتراك گذاري و استفاده از منابع

 مديريت دانش از. عملكردي مي باشداستاي فعاليت هاي ر
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 سازي و معاوضه، دسترسي به دانش طريق گردآوري، ذخيره

- جريان را در سازمان افزايش و با استفاده از يكپارچه سازي

- ه ارتقاي سطح دانش سازمان كمك ميهاي دانشي مجزا ب

 يت و ضرورت بررسي ساختارهاي دانشبا توجه به اهم .كند

يك سيستم يكپارچه  سازمان و هدايت آن در راستايدر 

 اب حاضر پس از ارايه مفاهيم اصليمديريت دانش، كت

 لگوهاي مختلف آن، به طراحي الگويا مديريت دانش و

 اين الگو در پي شناسايي. مديريت دانش نوين مي پردازد

 د منابع انساني و بهره برداري ازپارامترهاي دانشي با رويكر

  .شدمي با يل فرايندهاي كاري آنآن در تسه

  

  دعوت به همكاري در خبرنامه 

 بهتر چه هر جهت در ران،يا عيصنا يمهندس انجمن خبرنامه

 همانا كه خود اهداف به يابيدست جهت در و مطالب شدن

 يشياند هم ازمندين است؛ عالقمندان دانشء ارتقا و بهبود

 مورد در شما يارسال اخبار است ذكر به الزم. شماست يفكر

 در شما خود مشخصات و نام با آمده، زير در كه موضوعاتي

 به را خود اخبار است خواهشمند. شد خواهد ذكر خبرنامه

                  نشاني

membership.iiie.ir@gmail.com  فرماييد ارسال . 

 

 در عيصنا يمهندس وهشي پژ هاي گروه هاي فعاليت -1

  ها دانشگاه

 مرتبط يها كارگاه و سمينارها برگزاري به مربوط اخبار -2

  عيصنا يمهندس با

 در نو و جذاب پژوهشي و يعلم هاي حيطه معرفي -3

  عيصنا يمهندس

 خارجي يا داخلي پژوهشي دستاوردهاي آخرين معرفي -4

  عيصنا يمهندس زمينه در

 يمهندس نهيزم در جديد و جذاب كتب و مقاالت معرفي -5

   عيصنا

 يمهندس در تحقيق زمينه در برجسته هاي چهره معرفي - 6

  كشور از خارج در چه و داخل در چه عيصنا

 يمهندس زمينه در مفيد و جديد افزارهاي نرم معرفي -7

  عيصنا

 هاي رشته در الورود جديد علمي هيئت اعضاي معرفي -8

  عيصنا يمهندس با مرتبط

 زمينه در ارشد يكارشناس و دكترا هاي نامه پايان معرفي -9

  عيصنا يمهندس

 علمي هاي زمينه در عيصنا يمهندس با مرتبط خبر هر يا و  

   يكاربرد و يپژوهش و

  تشكر با

  رانيا عيصنا يمهندس انجمن خبرنامه ريسردب  
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: گويد پاسخگويي به مشتري وقتي كه مي

  فكر كنمخواهم  مي

براي . گويند غير از بله يا نه چيزهاي ديگري هم ميمشتريان 

خواهم  بسياري از فروشندگان چگونگي برخورد با جمله كوتاه مي

اين جمله در اساس . درباره آن فكر كنم از همه دشوارتر است

نشيني نماييد ممكن است  مثبت است، اما اگر در برابر آن عقب

منظور بعضي از . صحبت نكنيدهرگز دوباره با آن مشتري 

شما بايد بدانيد كه . گويند نه است مشتريان كه اين جمله را مي

بنابراين پاسخ . بايد از اين جمله معني ظاهري را درك كنيد يا نه

 بهتر چيست؟

  

غالبا بسيار مشكل است كه دليلي بيابيم كه چرا مشتري 

دليلي كه شما بتوانيد  مگر آن(نبايد درباره آن فكر كند 

بنابرين بهترين ). گيري فوري ارائه كنيد قطعي براي تصميم

راه پذيرفتن است، و نه فقط پذيرفتن بلكه تشويق مشتري 

به او بگوييد كه اين تصميم . به فكر كردن درباره آن است

گيري كند و  مهمي است، بگوييد كه نبايد به آساني تصميم

هر صورتي كه  عجله نمايد، و اين كه بايد مطمئن باشد؛ به

كنيد بايد به روشني نشان دهد كه شما  آن را بيان مي

اما بعد بپرسيد كه چرا . موافق فكر كردن درباره آن هستيد

كه چه بخشهايي از تصميم  او هنوز هم بايد فكر كند، يا اين

اي  غالبا در اينجا نكته. هنوز احتياج به بررسي بيشتر دارند

وجود دارد، چيزي در  شود، گير خاصي در كار عرضه مي

اي از  مجموعه كه به خوبي بقيه اجزاء نيست، يا در زمينه

گاه شما  آن. خورد چشم مي كار نياز به اطالعات بيشتر به

 معطوف توانيد بكوشيد تا توجه را به مذاكره بيشتر مي

 :سازيد

البته،اين تصميم بزرگي  درباره آن فكر كنم خواهم مي

 يدشما بايد مطمئن باش است،

شما بايد مطمئن شويد كه از هر نظر درست .درست است

خواهيد  ارد كه شما مياست، آيا هيچ جنبه خاصي وجود د

كنم كه زمان  كنيد؟خوب، فكر مير به ويژه درباره آن فك

كند چون حتما بر كار جاري  نصب بيش از همه نگران مي

توانيم  درست است، اما مي  Rتا حدي.گذارد ما اثر مي

رفع كنيم، شايد من به اندازه كافي توضيح ندادم  مشكل را

توانيم  كه چگونه با اين موضوع برخورد خواهيم كرد؛ آيا مي

پايان گفتگو يك بار ديگر آن را توضيح دهيم؟   قبل از

خواهم تمام موضوع را بطور واضح  بسيار خوب، من مي

  .بفهمم

 

نرم افزارمديريت زمان و افزايش بهره وري 

 شخصي

  علي روحي: و تنظيمتهيه 

 

PomodoroApp  يك نرم افزار رايگان با امكانات حرفه اي

براي افزايش بهره وري شخصي با استفاده از تكنيك هاي 

Pomodoro تكنيك . استPomodoro  يك متد ساده و

 Francescoموثر در مديريت زمان است كه توسط 

Cirillo  اين متد هم اكنون توسط . خلق شد 1980در دهه

يم هاي حرفه اي و افراد مختلف در سراسر دنيا تجربه شده ت

  .است

  : PomodoroAppنرم افزار امكانات 

از فوايد اين نرم افزار مي توان به تمركز روي كار،  -

يره استراحت هاي مكرر براي شادابي، حواسپرتي كمتر و غ
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  .ديگر اشاره كرد بدون داشتن يك جريان كاري

اطالعات خام و ديگر معيارهاي : بررسي تمامي فعاليت ها  -

مورد عالقه را رده بندي كرده و كنار هم جمع كنيد و تمامي 

Pomodoro  ،هاي تكميل شدهPomodoro  هاي ناقص

، فوريت ها و انقطاع ها را  رها شده، برنامه ريزي نشده ها

  .كنيديبررس

يادگيري  و Pomodoroمشاهده سوابق انتخاب تكنيك  -

روش سنجش خودتان، مشاهده چگونگي كارها و توسعه 

  ارزش استمرار

  

  :مرحله براي افزايش تمركز 3

 Pomodoroهر روز صبح با استفاده از تكنيك هاي  - 1

مي توانيد تمامي فعاليت هاي موجود رامشاهده كنيد و از 

بسيار هدف گرا  Pomodoroتكنيك .بين آنها انتخاب كنيد

شما تنها تعداد فعايت هايي كه فكر مي . طراحي شده است

اين . كنيد مي توانيد امروز آنها را تكميل كنيد، انتخاب كنيد

اگر شما جوري مديريت كنيد كه تمامي . بر عهده شماست

  .كارها را تكميل كنيد، شما جايزه خواهيد گرفت

تا زماني  خود را آغاز كنيد و Pomodoroزمان سنج  -2

وقتي زنگ . كه زنگ نخورده است، از كار دست برنداريد

Pomodoro  دقيقه زده شد، بدين معني است  25بعد از

را تكميل كرده ايد و بايد كمي  Pomodoroكه شما يك 

  .كنيدردقيقه خود را از كار دو 5تا  3استراحت كنيد و براي 

زي بهينه سا.است Pomodoroروز كاري داراي چندين  -3

. زمان كاري در نتيجه پروسه مداوم مشاهده و بازخورد است

 .هدف، تقويت مفهوم موفقيت فعاليت ها تا جاي ممكن است
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