هوالصـــانع ...

و كوهها را مىبينى [و] مىپندارى كه آنها ىبحركتند و حال آنكه آنها ابرآسا در حركتند ...

[اين] ُصنع خدايى است كه هر چيزى را
دركمال استوارى پديد آورده است.
منل 88 /

سخنآغازین

در مسیر پویایی ،تولید علم و رشد صنعت ،مقابله با انفعال ،رکود و ایستایی
مدت زمان تقریبی مطالعه 2 :دقیقه

شعار این شماره از نشریۀ راهبرد و محور مطالب آن« ،پویایی ،تولید علم و
رشد صنعت  /مقابله با انفعال ،رکود و ایستایی» تعیین شده است و به
عنوان مصداق موفق اجرای سیاستهای شعارمان ،برند تویوتا و شرکتهای
زیرمجموعۀ آن را معرفی کردیم.
در مقاالت شماره  3 ،1و ( 6صفحات  16 ،8و  )23به این موضوع
اشاره کردهایم.

نتیجۀ یک نظرسنجی از یک جامعۀ آماری دانشجویی در شبکۀ اجتماعی اینستاگرام
تعداد افراد شرکتکننده از دانشجویان دانشگاه یزد 110 :نفر؛
انتخاب گزینۀ آرشیو دانش برای معرفی فضای علمی دانشگاههای کشور 79 :نفر ( 72درصد)
انتخاب گزینۀ ورودی دانش برای معرفی فضای علمی دانشگاههای کشور 31 :نفر ( 28درصد)

علی جویافر
سردبیر

با صدای نویسندۀ منت بشنوید!

فصلنامۀ علمی ،آموزشی ،فرهنگی
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد
سال دهم | زمستان  32 | 1397صفحه

تیم راهبرد
صاحبامتیاز :انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد
مدیرمسئول و سردبیر :علی جویافر

هیئت تحریریه :دکتر مجید شخصینیایی ،مهندس وحید رهنما ،مهندس محمدایمان امامی،
نگاربرادرانفر،علیرضاجاللیزاده،هومنحسینی،سوگندحقیقت،صباسلیمانی،

یک دانشجوی مهندسی صنایع برای چند لحظه
به مفاهیم انتزاعی و حقیقی اطرافش میاندیشد و
پیرامون فهم فلسفة این نامگذاریها به صرافت
میافتد .دانشگاه یعنی مکانی که دانش را در آن
انبار میکنند .قبول! اما دانش چیست؟ علم؟ ثمرة
تفکر؟ اینها که مترادف است! تعریف میخواهیم ...
آیا دانش چیزیست که دانشجو در مکانی به نام
دانشگاه در قالب دروس گوناگون کسب مینماید،
یاد میگیرد و در آیندۀ شغلیاش بهکار میآید؟
یا چیزیست که دفاتر فنی دانشگاهها البهالی
جزوات زیراکسی سیاهوسفی ِد معادالت و ریاضیات
میچپانند تا دانشجویان بتوانند دروس پایه و
عمومی و تخصصی را با موفقیت بگذرانند؟ در
اینصورت آیندة شغلی و جنبۀ کاربردی دروس
زیر سؤال میرود! چگونه در تعریف دوم هیچ
متضمن مثمر ثمربودن دروس در آیندة
برداشتی
ِ
شغلی دانشجو نیست اما ذکر میشود که با موفقیت
فالناتفاق افتاده است و دانشجو موفق شده است؟
اگر آیندة یک دانشجو بعد از دانشگاه ،صنعت و
کارخانه است کدام مجموعه موظف است کفایت
نیروهای کاری اعزامی به صنعت را تأیید کند
جز نهاد دانشگاه؟ چرا دانشگاه مهر تأیید علمی
روی دانشجویی میزند که تنها به دروس تئوری
رشتهاش تسلط دارد؟ این تعاریف طبیعی نیست
مگر اینکه آنقدر به جنبة سازندگی علمی و پرورش
نیروی دروس اعتماد داشته باشیم که بگوییم
گذراندن دروس معادل است با کفایت کاری!
منصفانه بگویید چنین معادلهای صحیح است؟
پاس کردن دروس معادل کفایت کاریست؟
به نظر میرسد دوباره به بازتعریف نیاز داریم؛ پاس
کردن ( )PASSیعنی گذراندن و گذشتن از چیزی.
این بار به تناقض میرسیم؛ اگر دانش ،ابزار راه من
در آیندة شغلی است ،پس چرا آن را  PASSمیکنم؟
چرا آن را  KEEPنمیکنم؟ یا همین کارخانه یعنی
خانة کار؛ جایی که در آن کار میکنند ،بدون ذکر
هیچ قید و شرطی !
در کارخانه ،مالک ،کار کردن است؛ همینکه در

محمدشیرانی،الهامفالحباغمورتینی،سیدفاضلموحدی
ویراستار :گروه فرهنگی ادبی سلمان

اساتید مشاور :دکتر حسن خادمی زارع ،دکتر داوود شیشهبری

گرافیست و صفحه آرا :سپهر صفایی عکاس :صبا سلیمانی طراح لوگو :نعیمه شیرانی

روابط عمومی و امور مالی :سیداحمد ترابزاده

همکاران :محمد جوکار ،محمود حسینینسب ،مهدیزادهکاظم ،محمد سماعی،
فاطمه صالحیان ،مریم مروجی ،سارا هاشمی
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پایان ساعت کاری خسته شوید و نایی برایتان
باقی نماند و در دانشگاه کمی شب زندهداری
کنید تا درسها  PASSشوند و ترم بعد هم یادتان
نباشدکافیست!
احتمال دارد این موضوع برآمده از محدودیتهای
ال دانشگاه میتواند در ظاهر
نامگذار 
ی باشد مث ً
دانش+گاه باشد اما دانش+زائی و دانش+یابی هم
بکند و این سرمقالة چند خط و چنددقیقهای شاید
بیشتر شبیه یک بازی با کلمات باشد اما شرمسارانه
بازی
باید گفت در نهایت و در مقام عمل ،این ِ
نهچندان مفرح به واقعیت میپیوندد و کاربری
دانشگاه و کارخانه را بههمان اندازه محدود میکند
که نامگذاری دانشگاه و صنعت محدود است و این
محدودیتها در دانشگاهها و مراکز صنعتی قابل
مشاهده و کشف است.
در هر صورت باید تعریفی از دانش داشت تا
دانش+جو و دانش+گاه را تعریف کرد .باید فهمید
کار چیست تا کار+خانه و کار+گر را فهمید و
فهماند .باید ظرفیتها و کاربری صحیح ماشینها،
انسانها و منابع شناخته شود تا به پویایی ،تولید
علم و رشد صنعت ،مقابله با انفعال ،رکود
و ایستایی رسید.
اینها محور این شماره از مجلۀ علمی ماست .سعی
داریم تا جایی که بتوان از رفع ترس ریسکپذیری،
تابوشکنی و انقالب در ساختار مدیریت سنتی
سازمانها و ارایة شیوههای جدید و بهروز مدیریت
ل ارایه دهیم .در
در صنایع صحبت کنی م و راهح 
کنار آن مطالب متفرقه و اطالعات عمومی هم
اضافه کردیم.
هر چند تحقق هدف راهبرد در عمل نیازمند ساعتها
هماندیشی و تبادل نظر مدیران ارشد کشور میباشد
و یک شماره از یک نشریۀ دانشجویی کافی نیست
اما امیدواریم همین چند خط و چند صفحه ،جرقه
و تلنگری بر پیکرة صنعت و دانشگاه سنتی شود.

موفقیت انجمن علمی مهندسی صنایع
نگاهی بر افتخارات انجمن علمی گروه مهندسی صنایع در سال تحصیلی 97-96

مدت زمان تقریبی مطالعه 1 :دقیقه

با صدای دکرت شخصینیایی بشنوید!

دکتر مجید شخصینیایی
استاد مشاور انجمن علمی
گروه مهندسی صنایع

موفقیت انگیزهای برای پیشبرد اغلب
مسیرهای مختلف کاری و زندگی افراد
است .این در حالی است که تعریف هر فرد
از موفقیت متفاوت است و بنا به تعریف
فرد ،گزینههای مختلفی فراروی وی قرار
میگیرند.
در حوزۀ فعالیت انجمنهای علمی،
جشنوارهای به نام حرکت به طور سالیانه در
سطح دانشگاهی و سپس کشوری برگزار
میگردد .انجمن علمی گروه مهندسی
صنایع در سال تحصیلی  97-96مقام اول
این جشنواره را در سطح دانشگاهی کسب
نموده است و امید است در سطح کشوری
نیز مورد توجه قرار گیرد اما نکتۀ اصلی
این است که در برنامهریزی اولیه و حتی
طی مسیر یک سالۀ این انجمن ،کسب
مقام در جشنواره جایگاهی نداشته است.
بدین معنی که از ابتدا تا انتهای این مسیر،
اهداف دیگری به عنوان معیار موفقیت
تعریف شده بودند که دست بر قضا با
جشنوارۀ حرکت نیز هممسیر شد ولی اگر
این اتفاق نیز رخ نمیداد؛ تغییری در حس
موفقیت یا عدم موفقیت برای اعضای
انجمن ایجاد نمیکرد.

برخی از این دستاوردها که ایجادکننده
حس موفقیت انجمن علمی مهندسی
صنایع بوده و انجمن در تحقق آنها نقش
داشته است؛ بدین شرح بودهاند:
 حضور مؤثر دانشجویان در دانشگاه وعدم اکتفا به حضور در کالسهای درسی
 تقویت روحیۀ همفکری و مشورت دربین دانشجویان به واسطۀ مشارکت در
برنامههای هماندیشی متعدد و برگزاری
رویدادهای بزرگ و کوچک
 تقویت اعتماد به نفس دانشجویانبه واسطۀ غلبه بر مشکالت و موانع در
برگزاری رویدادها
 مشارکت نمودن دانشجویان کارشناسیارشد و دکتری در برنامههای انجمن
 تأمین نیاز آموزشی درخواست شده بامشارکت دانشجویان مقاطع و ورودیهای
مختلف

حرف آخر اینکه ،اگر چه ممکن است برخی
از این موارد در شاخصهای ارزشیابی
جشنواره نیز نمود پیدا کنند اما واقعیت این
است که اهمیت و قداست آنها در نفس
خود آنهاست.

بستر علمی ،همافزایی جمعی
انجمن علمی ،عرصۀ ظهور و بروز خالقیت ،کار تیمی و نگرشی راهبردی

محمد شیرانی

دبیر انجمن علمی
گروه مهندسی صنایع

مدت زمان تقریبی مطالعه 1 :دقیقه

هر تشکل دانشجویی از دانشجویانی
تشکیل میشود که هدف و رسالت
واحدی داشته و سعی بر آن دارند تا
دغدغۀ ذهنی خود را در قالب کار تیمی و
همفکری به ثمر برسانند.
با صدای نویسندۀ منت بشنوید!

اخبار انجمن

فعالیت و حضور در انجمنهای علمی
سراسر چالش بوده و بستر مناسبی برای
کسب تجربههای گرانبها در جامعه و
محیط دانشگاهی است.
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انجمن علمی مهندسی صنایع
به عنوان تنها تشکل دانشجویی گروه
مهندسی صنایع دانشگاه یزد رسالت
خود را ارتقای سطح علمی و آگاهی
دانشجویان بنا نهاد و سعی بر آن دارد
تا ردپای هرچند کوچکی در مسیر ارتقای
آموزشی دانشجویان بهجا بگذارد.
با افتخار اعالم میکنیم فعالیتهای
انجمن علمی نه تنها به همت اعضای آن
بلکه با کمک و همراهی بیش از  ۴۰نفر
از دانشجویان دانشکده انجام میشود.
نشریۀ راهبرد نیز از سال گذشته با
دغدغهمندی نسبت به جامعه و دانشجویان
مهندسی صنایع مجدداً آغاز بهکار نمود
و در این مسیر با انجمن علمی همگام
شده است .نشریۀ راهبرد و انجمن علمی
مهندسی صنایع همواره پذیرای انتقادات و
پیشنهادات شما عزیزان خواهند بود.
امید است با همکاری شما عزیزان به
تحقق رسالتمان دست یابیم.
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سيستمبندي و طبقهبندي ذهن
از زبان یک بیزینسکوچ حرفهای
مدت زمان تقریبی مطالعه 12 :دقیقه

مهندس محمدایمان امامی

Professional Business Coach
با صدای مهندس امامی بشنوید!
سالها بود كه مسئلة آموزش و ضعف
آموزشي به شدت ذهن من را درگير
كردهبود؛ اينكه چرا با وجود اين حجم از
اطالعات امروزي و افزايش كالسهاي
آموزشي گوناگون ،هنوز خأل بزرگي ميان
كسب علم و اقدامكردن وجود دارد و
اين عدم اقدام به شدت برايم آزاردهنده
بود .حتي به نظرم فاصلة ميان جهل و
دانايي در مقابل خأل ميان علم و عمل
واقعاً ناچيز بود .شايد تا اآلن ،جهان
اين مقدار انسان باسواد و مطلع را در
خود نديده باشد .اين تعداد روزبهروز در
حال افزايش هستند ولي دليل اينكه اين
خأل كاهش پيدا نميكند و حتي بزرگتر
ميشود چيست؟ اين سؤال شده بود
زمزمة هر روزۀ مغزم.

اطالعاتم را داشتم .نكتة جالب اين بود كه با همۀ
اين احواالت باز هم هيچ دوره و كالس و كتاب
جديدي را از دست نميدادم و بعد از يادگيري همة
اين مطالب جديد واقع ًا يك انسان خوشحال بودم
ولي اين يك مخدر مقطعي بود و دريغ از استفاده
از اين همه اطالعات نوين و به نظرم مفيد.

در نهایت تصميم خودم را گرفتم و درست بعد
از فارغالتحصيلي در دانشگاه شروع به مطالعه و
تحقيق كردم تا دليل اين شكاف و خأل را پيدا
كنم و براي همين موضوع ،شروع به مصاحبه با
كارآفرينان موفق كردم .با حدود صد نفر مصاحبه
كردم و از خالل تمامي اين مصاحبهها دو چيز واقع ًا
جالب بود كه هر صد نفر به آن توجه بسيار داشتند:
انضباط شخصي و اقدام كردن .ولي چگونه؟
اين سؤالي بود كه بيجواب ماند چون اين افراد
اين خصوصيات را بهطور ناخودآگاه داشتند ولي
چگونگي دستيابي به اين
ساالنه هزاران نفر از
دانشگاهها ،كارگاهها و اين عدم اقدام به شدت مسئله را حتي خودشان
هم نميدانستند .و اين
دورههاي مختلف آموزشي
فارغالتحصيلميشوندولي برايم آزاردهنده بود .حتي بحث ذهن من را بيش
چيزي كه در واقع پيداست به نظرم فاصلة ميان جهل از پيش به خود درگير
كرد تا اينكه يك اتفاق،
اين است كه روزانه بر تعداد
افراد بيكار و نااميد افزوده و دانايي در مقابل خأل ميان تمام گرههاي كور اين
ميشود .شمار كارگاههاي علم و عمل واقعاً ناچيز بود .مسائل را براي من باز
كرد .آشنايي با موضوع
زيانده و تعطيلشده رو
كوچينگ.
به افزايش است و سونامي
ذهني ناكارآمدي علم در حال فراگيري عمومي
كوچينگ مسئلهاي بود كه به نظرم كليد تمام
است .مردم در حال غرقشدن در اطالعات نوين
اين اتفاقات بود و من با ورود به اين حوزه تمام
و جديد هستند ولي شناكردن را ياد نگرفتهاند و
گرههاي ذهنيام باز شد؛ بهطوريكه مسير زندگي
نميتوانند از اين حجم از اطالعات كه ذهن انسان
من بهطور كلی تغيير كرد و باعث شد زمينة كاري
را درگير كرده است استفاده كنند .اينها مسائلي
من بهعنوان يك مشاور ماركتينگ و برندينگ به
بود كه روزانه ذهن من را درگير كرده بود و تا
بوكار تغيير كند و در
يك كوچ(مربي) حرفهاي كس 
حدودي خودم درگيرش شده بودم :علم بدون
ابتداي راه ،براي اثبات کارآمدی فرآیند کوچینگ،
عمل .صدها جلد كتاب مطالعه كرده بودم ،هزاران
بوكار خودم را بهعنوان يك كارآفرين
رشد كس 
ساعت كالس آموزشي و دورههاي مختلف
بیش از  100درصد افزایش دادم كه اين مسئله
شركت كردهبودم ولي تنها چيزی که برايم كاربرد
بوکارها با مشكالت
در بازار كنوني كه اکثر کس 
داشت ،آن چيزي بود كه از تجربههايم بهدست
توپنجه نرم ميكنند شبيه يك معجزه
متعدد دس 
آورده بودم و شايد كمتر از  5درصد توان استفاده از

بود؛ معجزهاي به نام كوچينگ.
و اما رمزگشايي اين خأل و حلقة گمشده چه بود
و چگونه كوچينگ باعث حل اين مسئله شد؟ در
ادامة بحث سعي داريم در اين فرصت كوتاه به
تحليل اين مطالب بپردازيم.
آشنايي با كوچينگ و پاگذاشتن در مسير
بوكار
تبديلشدن به يك كوچ حرفهاي كس 
باعث شد زندگي من دچار تحوالت عظيمي
شود كه ازجملة آن ميتوان به سيستمبندي و
طبقهبنديشدن ذهن اشاره كرد كه به نظر من
پيشزمينه هر كاري است .داشتن يك ذهن آماده
مانند يك زمين حاصلخيز است كه توانايي رويش
هر بذري در آن وجود دارد.
كوچينگ مسئلهاي بود كه به نظرم كليد
تمام اين اتفاقات بود و من با ورود به
تمام گرههاي
حوزه
اين
شد.
ذهنيام باز

به كارنگرفتن اطالعات باعث
ايجاد ذهنيت منفي نسبت به
اطالعات ميشود .ولي راه حل
چيست؟
خيلي ساده است توجه به
دو نكته :تمركز و تكرار.
البته منظور از تكرار ،تكرار
فاصلهدار است.
اجازه دهيد براي روشن
شدن مطلب ،برايتان مثالی
بزنم .ماهي درون آب است
ولي دليل اينكه ماهي
در آب توانايي زندگي دارد
ولي ما زير آب غرق ميشويم
چيست؟ دليلش این است كه
ماهي ميتواند آن چيزي
كه از آب نياز دارد
يعني اكسيژن را از
آب بگيرد ولي
ما چنين توانی
را نداريم،
پس

خالصة
تمام اين
مطالعات
و
تحقيقات

بر
اين شد كه خأل
ميان علم و اقدامكردن در  3مسئله خالصهشود:
 -1انباشتگي اطالعات
 -2فيلترسازي منفي
 -3عدم پيگيري
و اساس اقدامنکردن ما بر اساس دانستههایمان،
همين  3مسئله است.
الف) انباشتگي اطالعات :بهجای آموختن
زیاد و یکباره ،کم اما همیشگی بیاموز.
همانطور كه قب ً
ال گفته شد يكي از بزرگترين
آسيبهايي كه مردمان عصر حاضر با آن روبهرو
هستند مواجه با اطالعات بيش از اندازه و نامحدود
است كه باعث سردرگمي آنها ميشود .ولي
سؤالي كه مطرح میشود این است که باوجود
این دریای اطالعاتی که هر کدام از ما داریم،
چرا اقدامی صورت نمیگیرد؟ دليلش خيلي ساده
است چون كسب اطالعات جديد بسيار آسانتر
و مفرحتر از بهكارگيري اطالعات گذشته است
و از طرفي انباشتگي اطالعات باعث سردرگمي
و كاهش اعتماد به نفس انسانها ميشود چون

در
آب غرق
ميشويم .اين
همان دليلي است كه امروزه
انسانهاي بسياري با آن مواجه هستند.
غرقشدن در اطالعات بيپايان امروزي بدون
اينكه بتوانند آن چيزي را كه ميخواهند از اين
درياي گسترده بهدست بياورند .درحاليكه يكي از
كوچكترين تفاوتهاي انسانهاي موفق كه باعث
ايجاد امتیازات بسياربزرگ بين انسانها ميشود
داشتن تمركز است و اينكه آنها ميدانند دقيق ًا چه
چيزي ميخواهند ولي اكثر مردم خيال ميكنند كه
ميدانند چه چيزي ميخواهند.
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زماني كه دانشجوي مهندسي صنايع بودم با توجه
به گستردگي اين رشتة زيبا و جذاب دچار همين
مشكل شده بودم .عدم تمركز باعث شده بود به
قول معروف همهكاره و هيچكاره شوم .ميخواستم
در همة زمينهها متخصص شوم ولي اين واقع ًا
مقدور نبود و همين عدم تمركز باعث از دست
رفتن بسياري از موقعيتهاي ناب در زندگيام شد.
هر وقت به ياد گذشته ميافتم به اهميت وجود
يك كوچ در زندگیام پي ميبرم.
ولي باز هم در اطرافمان افرادي را ميبينيم که
با وجود داشتن تمركز براي دستيابي اطالعات
مورد نظر ،موفقیت حاصل نمیکنند .به نظرتان
چرا اینطور است؟
بهراحتی میتوانیم برگردیم به گذشتة خودمان و
اتفاقاتی که برایمان رخ داده است .همة ما بارها
در سمینارها ،دورههای مختلف و کالسهای
آموزشی متفاوت و متنوعی شرکت کردهایم و
کتابهای متعددی خواندهایم و مطمئن ًا گاهی
بعد از اتمام آنها بهخاطر این اطالعات جدید
بسیار مشعوف و خوشحال و حتی شگفتزده
شدهایم ولی تأثیر این اطالعات بعد از ماهها در
زندگی ما چه بودهاست؟ چه اقدامی با استفاده از
این اطالعات جدید انجام دادهایم؟ طبیعت ًا اگر هم
اقدامی انجام شده بسیار محدود بوده است .خیلی
از ما مطالبی را هم که آموختهایم بعد از مدتی حتی
نمیتوانیم بهیاد آوریم .خیلی جالب است نه؟ حتم ًا
اآلن میگویید وای چه جالب!!! دقیق ًا به همین
جالبی است و به همین علت است که ذهن ما
عادت به فراموشی دارد و اطالعات باید در آن
تثبیت شوند که این تثبیت نیاز به تکرار ،تکرار و باز
هم تکرار در زمانهای مختلف دارند یعنی همان
تکرار فاصلهدار .البته روشهای متفاوتی برای
تثبیت اطالعات در ذهن وجود دارد که یکی از این
میباشد
روشهای بسیار مؤثر در مطالعه
شما
که تجربة معجزهآسایی به
میدهد؛ به اینصورت که
ابتدا کتاب را بهصورت
روزنامهوار مطالعه کرده تا
ببینیم اص ً
ال به دردبخور
است یا خیر ،سپس بار
دیگر کتاب را میخوانیم
و نکات مهم آن را
هایالیتمیکنیم،دفعه
بعد کتاب را مطالعه
کرده و از نکات مهم
نتبرداری میکنیم و
در آخر برای دیگران
کتاب را توضیح
میدهیم البته باید
این مراحل حداقل
با فاصلة زمانی انجام
گیرد .شاید این روش
مطالعه در دفعات اول
بسیار بسیار زمانبر
و حوصله سربر
باشد ولی نتایج
فوقالعادهای دارد که

10
خودتان متوجه آن میشوید و باز فراموش نکنید
که راز اصلی تثبیت اطالعات ،تکرار و تکرار و
تکرار است .اقدامات کوچک ولی مکرر و مستمر،
نتایج معجزهآسایی بهجا میگذارد.
ولي راه حل چيست؟
خيلي ساده است توجه به دو نكته:
تمركز و تكرار .البته منظور از تكرار،
تكرار فاصلهدار است.
پس در نتیجه راه نجات از این دریای بیکران
اطالعات تنها تمرکز و تکرار فاصلهدار است.
خیلی بهجاست این حدیث از موالیمان
امیرالمومنینعلیهالسالم« :شما به آنچه میدانید
بسیار محتاجتر هستید تا آنچه نمیدانید».
ب) فیلترسازی منفی :اگر در زمین حاصلخیز،
بذری را بکاری ،چندین بار میتوانی محصول
خوب برداشت کنی.
دومین عاملی که در مقابل بهکاربستن اطالعات
مقاومت میکند فیلترسازی منفی است .اصالح
این امر چون به تغییر در نگرش ما بازمیگردد
بسیار سختتر از اصالح نکتۀ اول است .ما
انسانها از کودکی یاد گرفتهایم که انسانهای
شکاک و منفینگری باشیم؛ اما واقع ًا چرا اینگونه
است؟ چون خانوادههای ما اینگونه بودهاند و
همواره با ما به اینگونه رفتار میکردند .زمانی
که کار خوبی انجام میدادیم انگار وظیفۀ
ما انجام این کار بوده ولی هرگاه

11
کار بدی انجام میدادیم از آنها بازخورد منفی
دریافت میکردیم .پس یاد گرفتیم که همواره
از کنار نکات مثبت بهراحتی عبور کنیم و تنها
نکات منفی را ببینیم .زمانی که ما با اطالعات
جدید روبهرو میشویم باید به صورت کامل و با
ظرف خالی با آنها روبهرو شویم و با پیشداوری
و پیشزمینة قبلی با این اطالعات مواجه نشویم.
گاهی ممکن است از هر  10نکتهای که یاد
میگیریم  9نکته به دردنخور باشد ولی ذهن ما
باید طوری شکل بگیرد که تنها همان  1نکته
مثبت را ببیند .ذهن همانگونه که اشاره شد باید
به یک زمین حاصلخیز تبدیل شود که با کاشتن
یک بذر در آن چندین بار بتوان از آن ثمره برداشت
کرد .اگر بخواهم مهمترین نکته در یادگیری را
بیان کنم به نظرم قدرت و نحوة تفکر و نگرش
و تحلیل دادهها است .درحقیقت دیدگاه مثبت و
بهاصطالح ،داشتن چراغ سبز نسبت به مسائل
مختلف ،کلیدیترین نکتۀ موجود است .گاهی ما
در دوره و کالس آموزشی شرکت میکنیم ولی
بهخاطر پیشزمینههای ذهنیمان نمیتوانیم حتی
یکدرصد از این مطالب را برداشت کنیم .حال
ممکن است فکر کنیم مسائل مطرحشده پیش
پاافتاده است یا این مسائل به دردنخور است یا
آنها را میدانیم یا حتی از نحوة بیان استاد دوره
خوشمان نیاید ،این باعث میشود این دوره برای
ما یک دوره ناموفق باشد.
چندین سال پیش بهعنوان مسئول اجرایی یک
پروژه مشغول بهکار بودم و کارم تنها مخالفت
بود و این دیدگاه منفی من و اینکه تنها دنبال
ایرادگیری بودم منجر به کاهش راندمان کار و
حتی از بینرفتن بسیاری از فرصتهای ناب شده
بود.
بهطور خالصه دچار یک مریضی به نام کمالگرایی
افراطی یا به بیان دیگر دچار کاملگرایی شده
بودم و این باعث شده بود تا
همه چیز درست و سر جایش
نباشد و نتوانیم دست
به اقدام بزنیم و
این موجب میشد
اکثراً از رقبا و
اطرافیان عقب
باشیم .این
کاملگرایی را
اکثر افراد دارا
هستند و مانند
یک دستبند
دست آنها
را برای اقدام
بسته است.
درحالیکه
تنها باعث
عقبافتادن
آنها میشود.
گاهی برایتان
اتفاق افتاده
است که

دارای ایدههای ناب و دست اول بودهاید ولی
بهخاطر همین کمالگرایی بعد از مدتی دیدهاید
یک نفر که از نظر توانایی ،بسیار از شما پایینتر
است ،آن ایده را عملی کرده و درآمدهای
بسیاری کسب کرده است و شما هنوز در حال
باال و پایینکردن برای شروع کار هستید و این
سبب میشود که شما و ایدههایتان سرخورده
شوید و رو به انفعال بروید و اعتماد به نفستان از
بین خواهد رفت .هزاران هزار از این موارد را در
کسبوکارهای متفاوت خودتان دیدهاید که بعدها
باعث حسرت صاحب کسبوکار شده است.

سوم ،مهمترین مرحله در این سلسله مراحل
است و باعث استمرار و پافشاری بر روی اقدام
میشود .در این مرحله ما نیاز به یک نیرومحرکه
و پیگیری مداوم داریم که در ابتدای مسیر ،بسیار
سخت و حتی به اعتقاد من محال است که بتوان
این نیرومحرکه را شخص ًا به کار تزریق کرد و
خودمحرکهبودن غیرممکن است و در این مرحله
است که به یک فرد آگاه نیاز داریم که همراه مسیر
ما باشد و بتواند ما را در این مسیر به بهترین شکل
همراهی کند مانند یک نقشهخوان در کنار رانندة
رالی.

پس اگر ایدهای دارید پس از بررسی کلی و دیدن
ریسکهای آن و پس از آنکه به یک جمعبندی
کلی رسیدید که این ایده مثبت است و برآیند خوبی
دارد ،کوچک ولی محکم و مستمر اقدام کنید.

سازمانبندی
برای داشتن یک برنامة پیگیری مناسب من سه
نکته را کلیدی میدانم :سازمانبندی ،حمایت و
مسئولیتپذیری .اگر در یک برنامۀ پیگیری هر سه
نکته رعایت شود شاید غیر ممکن باشد که این
برنامه نتیجه ندهد .انسان برای شروع و پاگذاشتن
در یک مسیر نیاز دارد که یک برنامة مدون و
منظم داشته باشد که بداند چه کاری را چگونه و
در چه زمانی انجام دهد یعنی برنامهای متشکل از
اقدامکهای متعدد و متفاوت داشته باشد.

تمام مسئله همین است که شما با دید مثبت شروع
کنید و قدمهای محکم و مستمر و کوتاه بردارید تا
به نتیجهای خارقالعاده برسید .بعضی فکر میکنند
که با قدم کوتاه نمیتوان به نتیجهای رسید چون
به ضربالمثل «قطرهقطره جمع گردد وانگهی
دریا شود» اعتقادی ندارند.
اجازه دهید با یک مثال این مطلب را برایتان باز
کنم .همة ما یک روزی اراده کردهایم که زبان
خارجی یاد بگیریم .در ابتدای امر همه مصمم
هستیم .کالس ثبتنام میکنیم و در هفتههای
اول بسیار میخوانیم و بعد آن را رها میکنیم .ولی
اگر از هر زمانی که یادگیری را اراده کردیم فقط
روزی یک کلمه ،دقت کنید یک کلمه میخواندیم
بعد از یکسال  365کلمه بلد بودیم و این یعنی
یک پیشرفت شگرف.
پس تصمیم بگیر و فقط شروع کن .اهدافت را
کوتاه کن و به اهدافک تبدیل کن و اقدام کن .از
طرفی نیازی نیست اقدامهای بزرگ انجام دهی.
تنها با انجام دادن اقدامکهای هدفدار نتیجهای
بزرگ خواهی دید.
تا اآلن به دو نکته مهم اشاره کردیم؛ یکی عدم
بهکارگیری دانستهها و متوجه شدیم که ابتدا با
تمرکز و تکرار فاصلهدار و نکتة بعد ،داشتن یک
تفکر مثبت که همان بستر کاشت اعمال ما است،
شروع کنیم.
ج) عدم پیگیری :سازمانبندی ،حمایت و
مسئولیتپذیری
اما چرا باز هم گاهی میبینیم که دانستههایمان
به نتیجه نمیرسد؟ باز هم با یک مثال کار خود
را شروع میکنیم .چه کسی است که ضررهای
سیگار را نداند؟ و چه کسی است که نسبت به
ترک سیگار ذهنیت منفی داشته باشد؟ پس چرا
باز هم نمیتوانند سیگار را ترک کنند و گاهی بعد
از ترک سیگار دوباره به آن روی میآورند؟ جواب
بسیار ساده است؛ چون در این مرحله ما در مورد
عادات صحبت میکنیم و تغییر دادن عادتها
بسیار سخت و دشوار است .به همین دلیل نکتۀ

مسئولیتپذیری
در این مرحله نظم و انضباط شخصی بسیار مهم
است و متعهد ماندن نسبت به برنامهای که داریم
اهمیت بهسزایی دارد .اگر بخواهم انضباط شخصی
را بیان کنم میتوانم به این صورت تعریف کنم:
«انجام کاری که باید در زمان معین خود انجام
بگیرد ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ».یک جملۀ
معروفی است که میگوید« :اگر میخواهی دنیا
را تغییر دهی از رختخوابت شروع کن ».واقع ًا این
جمله یکی از تأثیرگذارترین جمالت در زندگی
من بوده است .کسی که حتی عرضة مرتبکردن
رختخواب خود را ندارد حق ندارد آرزو داشته و به
فکر رشد و تعالی باشد .در مصاحبهای که با 100
کارآفرین موفق داشتم ،همانگونه که قب ً
ال بیان
کردم ،بالاستثنا همة آنها به انضباط شخصی
تأکید داشتند .مهم است که نسبت به برنامهها و
اهداف خود حس مسئولیتپذیری داشته باشی و
در بهدستآوردن آنها کوتاه نیایی و تسلیم نشوی.
حمایت
و اما نکتة بسیار مهمی که در اکثر موارد فراموش
میشود و بسیار بسیار تعیینکننده و مؤثر است
چیزی نیست غیر از حمایت و پشتیبانی .همانگونه
که قب ً
ال گفتم ما انسانها عادت کردیم که نکات
منفی را ببینیم و از نکات مثبت چشمپوشی کنیم
که این مسئله با فلسفۀ وجودی انسانها منافات
دارد .انسانها دوست دارند دیده شوند ،دوست
دارند تحسین شوند و مورد تأیید قرار بگیرند .این
یک نیاز است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
(حتم ًا به سلسلهنیازها بر اساس هرم مازلو توجه
کنید ).به جرئت میتوانم بگویم عدم تحسین یک
فرد در یک مسیر ،بازدة کاری را گاهی به زیر
 10درصد کاهش میدهد .هزاراننفر را دیدهام که
انگیزه ،استعدادها و دانستههایشان بهخاطر عدم
دیدهشدن و توجه ،بهطور کامل نابود شده است
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و ما یک برنده بالقوه را از دست دادهایم .بارها در
سیستمهایمختلفدیدهامکهسرمایههایانسانی
یک سازمان به دلیل نبود چنین دیدگاه حمایتی از
بین رفتهاند و رشد و تکامل را از دست دادهاند و
تنها به انجام وظایف آن هم با بازده پایین ادامه
دادهاند .نمونه بارز آن ،کارمندان در سیستمهای
دولتی هستند که یکسری انسان فوقالعاده
مستعد بهخاطر سیستم نامناسب ،به انسانهایی
شبیه ربات و منفعل که حتی قدرت تفکر مستقل
ندارند تبدیل شدهاند .پیشنهاد میکنم حتم ًا سیستم
سرمایه انسانی و پاداش و جزای شرکت تویوتا
را مطالعه کنید .پس اهمیت حمایت و پشتیبانی
در یک سیستم پیگیری بسیار بسیار قابل توجه
است .وجود فردی که در این مسیر کنار ما باشد و
کارهای مثبت ما را تأیید کند و پس از آن ،نکات
منفی را در جهت ترمیم و ارتقاء کارمان بهعنوان
یک پیشتیبان گوشزد کند ،الزامی و ضروری است.
در بخش سیستمهای آموزشی در حوزۀ صنعت،
خدمات ،آموزش و ...برنامههای متعددی را مطالعه
کردم و به برنامهای دست یافتم که هر سه مورد
سازماندهی ،حمایت و مسئولیتپذیری در آن دیده
شدهاست که این برنامه شامل مراحل پنجگانه زیر
میباشد:
.1
.2
.3
.4
.5

1به من بگو.
2به من نشان بده.
3به من اجازه بده.
4نظارتم کن.
5نکات مثبتم را تحسین کن و سپس هدایتم
کن.

شاید این برنامة پنجگانه بهترین برنامهای باشد که
تا به امروز برای پیگیری برای انجام یک کار در
نظر گرفته شده که سه عامل اصلی را در خود
دیده است.
اما شاید برای شما سؤال باشد که نقش یک کوچ
در این سازماندهی چیست و چگونه اقدام میکند؟
شاید تا به اآلن فکر کرده باشید و تا حدودی نقش
کوچ در این برنامة یادگیری را فهمیده باشید ولی
قول میدهم تمام شما عزیزان اشتباه فکر کردید
چون با نقش و وظایف یک کوچ آشنا نیستید.
یکی از وظایف کوچ همانگونه که شما حدس
زدید همراهی شما در برنامۀ تبدیل دانستهها به
اقدام است ولی این تنها یک هزارم وظیفه یک
بوکار هم نیست و تمام این
کوچ در موفقیت کس 
مطالب تنها مقدمهای بود در جهت آشنایی ذهن
شما با دو مفهوم کوچینگ و اقدام کردن .البته این
مژده را به شما میدهم که در آیندهای نهچندان
دور ،نسبت به آموزش این مباحث در وسعت بسیار
بزرگتر اقدامات مفیدی را صورت دهم.
و در آخر دو نکته را یادآور میشوم که مهمترین
مسائل در هر موفقیتی انضباط شخصی و اقدام
کردن است .پس هرچند کم اما مستمر و به دور از
کاملگرایی اقدام کنید.
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13

12
هم نبود؛ برنامهریزی شده بود اما با آگاهی
کامل نبود .در واقع من بهواسطة آشنایی با یکی
از مشاورین دورة دبیرستان و معرفی صنایع در
سال چهارم دبیرستان توانستم کمی راج ع به
این رشته شناخت پیدا کنم.
اگر به گذشته بازگردید باز هم صنایع
را انتخاب میکنید؟

مدت زمان تقریبی مطالعه 8 :دقیقه

حتماً .با شناختی که اآلن دارم ،قطعاً انتخابش
میکنم!
از اول ،هدفتان استاد شدن بود یا
اتفاقی شد؟

صبا سلیمانی

دانشجوی کارشناسی

مهندسی صنایع

سیدفاضل موحدی
دانشجوی کارشناسی

مهندسی صنایع

متعهد و مسئولیتپذیر در آموزش ،سختگیر در آزمودن ،ریزبین
و نکتهسنج ،جدی و سرسخت در مقام استاد ،در عین حال خوشرو و
خوشبرخورد در مقام مشاور .تا پیش از گفتگوی حضوری با دکتر لطفی،
دانشیار دانشکده ،اینها تصویر خالصهشدة حرفهای یواشکی و تعاریفی
بود که ترم باالییها دربارة مدل کاری ایشان در ذهن ما ایجاد کرده بودند.
جرقه و انگیزة مصاحبۀ حضوری با ایشان هر چند اینها نبود و فلسفة یک
مصاحبۀ دقیق علمی با یک متخصص نباید چنین عبارات دمدستی و بهظاهر
سادة ناتوان در ادای حق مطلب باشد اما برای تلطیف فضای مصاحبهمان
کمی چاشنی اغراق و مزاح به آنها افزودیم تا نتوانیم از جذابیت طرح
ِ
تعاریف اغراقآمیز بگذریم!
سؤال پیرامون صحت و درستی این
لطفاً خودتان را معرفی کنید و از
تحصیالت و سوابق شغلیتان برایمان
بگویید.
محمدمهدی لطفی هستم .دوران کارشناسی را
در رشتة مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی
در دانشگاه صنعتی شریف گذراندم و تحصیالتم

را در دانشگاه تهران ادامه دادم .بعد از آن با
مدرک کارشناسی ارشد وارد دانشگاه یزد شدم و
با درسهای کنترل موجودی ،2کاربرد کامپیوتر
و کنترل پروژه شروع به تدریس کردم .در این
مدت عالوه بر حضور در هیئت علمی دانشگاه،
معاون دانشکده و مدیر عمرانی دانشگاه هم
بودم .پس از آن برای گذراندن دوره دکتری

به دانشگاه تهران رفتم و در نهایت پس از
لونیم ،دورة دکتری را تمام کردم و به
سه سا 
دانشگاه یزد برگشتم.
یک سال همزمان با تدریس در دانشگاه یزد،
مدیر برنامه و بودجه وزرات علوم در تهران
بودم .اآلن هم به عنوان معاون پژوهشی
دانشگاه فعالیتم را ادامه میدهم.
از سال سوم دوره کارشناسی ،بهواسطة
کارآموزی ،فعالیتم را در حوزه  MISو
سیستمهای اطالعاتی در تهران آغاز کردم و
پس از آن به مدت دو سال به عنوان کارشناس
مهندسی صنایع در شرکت داروگر و یک سال
در شرکت مواد غذایی کام فعالیت داشتم.
همچنین از وقتی وارد دانشگاه یزد شدم ،بهطور
پارهوقت با پارک علموفناوری یزد همکاری
دارم.
چرا صنایع؟
سال  74که وارد دانشگاه شدم ،مهندسی
صنایع تا این حد شناخته شده نبود و اطالعات
زیادی دربارة این رشته در دسترس نبود .حقیقتاً
نمیتوان گفت آن زمان صددرصد با آگاهی و
عالقه ،صنایع را انتخاب کردم ولی خب شانسی

تا اواسط دورۀ ارشد به کارکردن در کارخانه و
شرکتها فکر میکردم .از زمانی که پایاننامه
را شروع کردم و با کارهای تحقیقاتی بیشتر
درگیر شدم ،عالقهام بیشتر شد .دوستانم
همیشه میگفتند ویژگی من این است که
روی خیلی از موضوعاتی که بهظاهر سادهاند،
مطالعه و تحقیق میکنم و راحت از کنارشان
رد نمیشوم .یعنی جنبههای مختلف پژوهشی
را در خودم داشتم .در اواخر دوران ارشد برای
مصاحبه به دانشگاه یزد آمدم و به نتیجه هم
رسیدیم .با اینکه از اول به این موضوع فکر
نمیکردم ولی خیلی خوشحالم که این راه
جلوی من قرار گرفت.
از خیلی از دانشجوها میشنویم که
شما استاد سختگیری هستید .این
گزاره را تأیید میکنید؟
سختگیری یا سادهگیری نسبی است .نسبت
به شرایط ،زمان و ...ولی یک اتفاقی که در
جامعه و نه فقط در دانشگاهها در حال رخ دادن
است ،این است که ما داریم از استانداردهایمان
کوتاه میآییم ،البته جاهایی من هم کوتاه آمدم.
احساس میکنم که سختگیری نیست چون
اگر کسی وظیفهای را به عهده گرفت ،باید به
بهترین نحو آن را انجام دهد .تازه این اجبار هم
نبوده چون حداقل رشتۀ تحصیلیمان را خودمان
انتخاب کردیم .ما برای چهار سال از بهترین
دوران زندگیمان هدفگذاری کردیم و باید به
آن احترام بگذاریم .به نظر من یک دانشجو باید
روزانه بین  12تا  14ساعت کار مفید داشته
باشد ،این ساعات شامل درسخواندن ،سر
کالس بودن ،با نرمافزار کار کردن ،کارهای
بیرون دانشگاه ،حتی عالیق غیر تخصصی و
کارهای جانبی دیگر میشود .البته نباید این

کارها بر زمان تحصیل و آموزش ترجیح داده
شود چرا که هر دو اصل هستند و باید به هم
کمک کنند نه اینکه بر هم غلبه داشته باشند.
حقیقتاً تمام تالش من در کالسهایم این بوده
که بخشی از وقت دانشجو صرف مطالب درسی
شده و وقتش تلف نشده باشد .حاال اگر اسم
این را سختگیری میگذارید ،بله ...من استاد
سختگیری هستم!
در صحبتهایتان درباره کارهای بیرون
دانشگاه صحبت کردید .از لزومات
کسب تجربة عملی بخصوص بیرون از
دانشگاه ،بیشتر برایمان بگویید.
صددرصد توصیه میکنم که درگیر کارهای
غیردرسی باشید ،اعم از کارهای فوق برنامهای
درون دانشگاه مثل انجمن و نشریه یا کارهای
بیرونی .البته همانطور که گفتم این کارها نباید
بر زمانی که باید صرف تحصیل شود غلبه پیدا
کند.
نکتۀ بعد اینکه کارآموزی را حتماً جدی بگیرید.
ال مهندس
باید کمی سماجت به خرج داد .اص ً
صنایع باید سمج باشد و کارفرما هم اگر ببیند
شما اهل کار هستید محال است یک چنین
نیرویی را از دست بدهد.
در راستای همین کسب تجربة عملی ،طرحی
در معاونت آموزشی دانشگاه تعریف شده است
با نام طرح «فرصت کاری» که قرار است
پیادهسازی شود تا دورة حضور دانشجو در
صنعت را طوالنیتر کند .در این دوره ،ارتباط
دانشجو با کالس و درس قطع میشود .به این
صورت که دانشجو بعد از چهار یا پنج ترم که
کمی از دروس تخصصی را گذراند ،مثل یک
نیروی کار ،دو ترم خود را به مدت یکسال در
یک کارخانه کار میکند و در این مدت هیچ
درسی ندارد .و البته که در این یکسال شامل
سنوات مجاز میشود .قطعاً این دانشجو وقتی
برمیگردد دیگر آن آدم سابق نیست و درسها
برایش ملموستر خواهد بود.
پس سعی کنید با محلهای کاری به هر طریقی
ارتباط داشته باشید .مثالً یک کار مشاوره در
پارک عل موفناوری یا همچنین کارهای فوق
برنامه در دانشگاه .ورو ِد دانش ،همراه با کسب
مهارت و تجربه از طریق پروژههای کاربردی
و فعالیتهای عملی در حین تحصیل میتواند
موفقیت پس از تحصیل را تضمین کند.
طرح فرصت کاری از چه تاریخی قرار
است اجرا شود؟
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مصاحبه

شما از همین اآلن هم اگر جایی را مد نظر دارید
و پیدا کردید میتوانید از این طرح استفاده کنید
اما اطالعرسانیها هنوز شروع نشده است.
به نظرتان آیندة شغلی صنایع در کدام
گرایش بهتر است؟
مهندسی صنایع در حال فاصلهگرفتن از شکل
سنتی خودش است .در گذشته ممکن بود
فردی برای تعریف پروژهای به کارخانهای
برود و یکسال تمام درگیر آن باشد ولی اآلن
برای هر حوزه ،نرمافزارهایی ایجاد شده است.
البته این اتفاق به این معنی نیست که بتوان
درسها را حذف کرد و فقط به کار با نرمافزار
پرداخت چراکه مفاهیم مهم است و باید دانست
چگونه از این مفاهیم استفاده کنیم .نتیجهای
که میخواهم بگیرم این است که در دوران
تحصیل تا میتوانید نرمافزارهای مرتبط با
حوزههای مورد عالقهتان را یاد بگیرید.
دیگر اینکه مهندسین صنایع این روزها به
عنوان مدیر به سازمانها وارد میشوند که
اگر یکسری مهارتهای اضافی یاد بگیرند
میتوانند بسیار موفق ظاهر شوند .مهندسین
صنایع روشهای ک ّمی و ابزارها را خوب
بلدند ،چیزی که ما در مهندسی صنایع کم
داریم ،ارتباط برقرارکردن با افراد و موضوعات
روانشناسی است که در رشتة مدیریت پررنگتر
است .اگر بچههای صنایع بتوانند اینها را
یاد بگیرند میتوانند مدیر موفقی باشند چون
مدیریت دو جنبه دارد :یکی جنبه تکنیکال،
یکی هم جنبههای انسانی .درسهایی که ما
میخوانیم جنبههای انسانی را به نوعی کم دارد.
یکی دیگر از شاخههایی که مهندسین صنایع در
حال فعالیت هستند ،علوم دادهها مثل دادهکاوی
یا تحلیل دادهها و بحثهای شبیهسازی است
که ارتباط مهندسی صنایع را با رشته کامپیوتر و
مبحث  ITبیشتر میکند.
پس میتوان نتیجه گرفت که مهندسی صنایع
به مرور زمان مفاهیم سنتی خود را به نرمافزارها
میسپارد و خودش نظارت و مدیریت میکند که
جنبههای مدیریتی و فکری این رشته را بیشتر
کرده است .اما لزوماً این نیست که بخواهیم از
گرایش خاصی نام ببریم که آیندة آن نسبت به
بقیة گرایشها صددرصد بهتر است.
به نظر شما توجه به بازار کار چه تأثیری
در عملکرد ما دارد؟ آیا بهتر نیست به
جای مادیگرایی و رسیدن به پول،
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عالقه و رویآوردن به برنامهریزی را
اساس کار و هدفمان قرار دهیم؟
مادیگرایی و رسیدن به پول که خوب است!
برای اینکه یک انتخاب خوب در زمینة کاری
داشته باشیم  3معیار مهم است :معیار اول:
عالقه .معیار دوم :داشتن توانایی و مهارت.
معیار سوم :بازار کار.
بهترین انتخاب شما میتواند کاری باشد که هر
 3معیار یا حداقل  2معیار را داشته باشد .اما
کسی از معیار سوم شروع نمیکند یعنی اگر
بهترین موضوع را در بازار پیدا کنید ولی عالقه
یا توانایی در آن زمینه نداشته باشید نتیجهای
نمیگیرید.
تقریباً ممکن نیست فردی به زمینهای عالقه
نداشته باشد و در آن زمینه توانایی کسب کند.
چون شما باید برای کسب توانایی ،انگیزه داشته
باشید .در نتیجه حتی اگر هیچ اشتراکی بین
معیارها وجود نداشت بهتر است اول عالقه ،دوم
ت قرار دهید.
کسب توانایی و سوم بازار را اولوی 
من افرادی را میشناسم که زمینهای را که از
نظر مالی آیندهای برای آن متصور نبودیم با
عالقهای که داشتند و توانایی که کسب کردند،
رشد دادند و در آن موفق شدند.
شما به پول درآوردن فکر نکنید .با عالقه کار
کنید ،پول خودش میآید!
از بیرون به مهندسی صنایع به عنوان
یک رشتة آسان و بدون تکلف نگاه
میشود و حاال اصطالحاتی هم برای
آن به کار میبرند ...مثل گالبی! اصالً
شاید نام این میوة بهظاهر بیمصرف
و پیشپاافتاده ،از تصور و برداشت
درست یا غلطی که نسبت به عدم
پویایی رشتۀ مهندسی صنایع میشود
حاصل شده است .به نظرتان تا چه حد
این موضوع صادق است؟
حرمت امامزاده به متولیاش است! اگر
چنین دیدگاهی از بیرون وجود دارد من و
شما مقصریم .شاید عملکرد ما باعث چنین
تصوری شده است .اما من به یک جمله
شدیداً اعتقاد دارم که مهندسی صنایع یکی از
رشتههای بهنسبت سادة دانشگاهی اما یکی از
سختترین رشتهها در عمل و پیادهسازی است.
به این دلیل که یک مهندس برق و کامپیوتر
و مکانیک و  ...عمدتاً با سیستمهایی سروکار
دارد که انسان مؤلفة اصلی آن نیست .اما در
سیستمهایی که مهندس صنایع با آنها سروکار
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دارد ،انسان مؤلفة اصلی است که سیستمها را
پیچیده میکند .چون انسان فکر و جسم و روح
دارد و حاالتش تغییر میکند .در واقع بهواسطة
سروکار داشتن با انسان همواره دارای پویایی
است .پس همانطور که گفتم باید مهارتهای
انسانیمان را بهعنوان مهندس صنایع افزایش
دهیم تا در کار موفقتر ظاهر شویم.
خیلی هم عالی! جناب دکتر لطفی
از صنایع گفتید ،کمی هم دربارة
پانزدهمین کنفرانس بینالمللی
مهندسی صنایع برایمان بگویید.
ما تقریباً از اسفندماه سال  96کار خود را
آغاز کردیم .برنامهریزی بسیار خوبی انجام
شده که عمدتاً به همت اساتید خوبمان ،دکتر
شخصینیایی ،دکتر شیشهبری ،دکتر زارع و
بچههای دانشکده بهخوبی پیش رفته است.
فراخوان مقاالت ،داده شده و تاکنون حدود
 500مقاله دریافت کردیم که در حال بررسی
و داوری است .برنامههای جانبی دیگری مثل
مسابقه دانشجویی نُپام را خواهیم داشت.
کارگاههای تخصصی هم داریم که بعضی از
آنها برای گروههای کارشناسی میتواند مفید
باشد و بقیه برای گروههای کارشناسی ارشد و
دکتری مناسب است.
نکتة مهم این است که نشان دهیم این
کنفرانس مهندسی صنایع است ،یعنی در آن
برنامهریزی و نظم حرف اول را میزند.
کنفرانس هم که در روزهای  3و  4بهمنماه
برگزار خواهد شد .همچنین برای  5بهمنماه
درحال برنامهریزی تور بازدید از کارخانه هستیم
که میتواند برای گروههای کارشناسی مفید
باشد.
وجود چه پارامتری باعث شده از
این کنفرانس تحت عنوان کنفرانس
بینالمللی یاد شود؟
بهطور کلی باید در این کنفرانس سخنرانها و
مقاالتی از خارج کشور داشته باشیم .مثالً ما
 25مقاله را هدفگذاری کردیم که البته چون
امسال از نظر سیاسی هم سال خاصی بود این
هدف تا این لحظه بهطور کامل محقق نشده
است اما در تالش هستیم که چند مقاله و
سخنران خارجی داشته باشیم تا حداقل تعریف
کنفرانس بینالمللی را پیاده کنیم.

من چند تا کلمه میگویم ،اولین چیزی
که به ذهنتان رسید در حد یک کلمه یا
جمله کوتاه برایمان بگویید.
مهندس صنایع؟ فضول! تولید علم؟ فعالً در
حد حرف است .کیفیت؟ رسیدن به آن سخت
است .پارک عل موفناوری؟ امید به آینده.
خالقیت؟ خیلی سخت نیست .اقتصاد ایران؟
بچة سر راهی .تجربه؟ فکر میکنیم داریم ولی
نداریم .برنامهریزی؟ ساده است ولی پیچیدهاش
کردیم .مشروطی؟ تجربه یک بار افتادن بد
نیست ولی مشروطی را نباید تجربه کرد .تقلب؟
مشمئزکننده.
سخن آخر؟
ثروت یک کشور فقط و فقط مردم آن است.
مردمی شاد ،امیدوار به آینده ،مسئولیتپذیر
نسبت به جامعه و اجتماع ،منظم ،خالق،
هدفمند ،اهل تعامل و صلح .اگر تمام منابع
طبیعی و ثروت دنیا را به ملتی بدهند که این
ویژگیها را نداشته باشد ،همه را تباه خواهد
کرد.
و اگر فقط و فقط چنین انسانهایی در یک
کشور داشته باشیم ،همۀ چیزهای خوب را به
دست خواهند آورد.
دو توصیه دارم :اول اینکه از لحظه به لحظه
عمرتان که آیندتان را میسازد استفاده کنید،
مخصوصاً دوران جوانی .سرمایة هر مملکتی
به نیروی انسانی آن است .جامعه باید تصمیم
بگیرد تا پیشرفت کند و شما به عنوان نیروی
جوان این جامعه میتوانید حرکت ایجاد کنید.
کافیست بخواهید و برای آن تالش کنید و البته
که باید از راحتیهایی هم بگذرید.
چیزی که اآلن این جامعه و جوانان به آن
نیاز دارند امید و انگیزه است و یک مهندس
صنایع باید ابتدا این امید و انگیزه را درون خود
جستوجو کند تا بتواند تغییر و تحول ایجاد
کند .اگر ما تغییر کنیم این جامعه هم تغییر
خواهد کرد.
آفت بزرگ دیگر توجیه کردن است .من همیشه
میگویم اگر روزی برسد که اشتباهاتمان را
توجیه نکنیم آن روز عید است .پس توصیه دوم
من این است که تالش کنید مسئولیت تمام
تصمیمات و اشتباهاتتان را بپذیرید.

چیزی که اآلن این جامعه و جوانان به آن نیاز دارند امید
و انگیزه است و یک مهندس صنایع باید ابتدا این امید و
انگیزه را درون خود جستوجو کند تا بتواند تغییر و تحول
ایجاد کند .اگر ما تغییر کنیم این جامعه هم تغییر خواهد
کرد .چیزی که اآلن این جامعه و جوانان به آن نیاز دارند
امید و انگیزه است و یک مهندس صنایع باید ابتدا این امید
و انگیزه را درون خود جستوجو کند تا بتواند تغییر و تحول
ایجاد کند .اگر ما تغییر کنیم این جامعه هم تغییر خواهد کرد.
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ژاپن؛ جنگزدۀ دیروز ،غول اقتصادی امروز
معرفی کتاب «درسهایی از مدیریت ژاپنی»

مدت زمان تقریبی مطالعه 4 :دقیقه

الهام فالح باغمورتینی
دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

چرا ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با آنهمه
ضایعات انسانی و مالی ناشی از شکست در
جنگ و نیز آثار زیانبار بمبهای اتمی که
آمریکا بر روی آن کشور فروریخت ،امروز
غول اقتصادی دنیاست و حرف اول را دربارة
بسیاری از کاالها میزند؟! مگر این همان
ژاپنی نیست که حدود  50 ،40سال پیشتر
کاالهای آن در بازار کشور ما ،همانند کاالی
چینی امروزی ،از نظر مردم فاقد کیفیت بود
و مردم در بازار وقتی آن کاالها را میدیدند
میگفتند« :جنسش جاپنیه؟! »...یعنی زبانزد
بود که اجناس ژاپنی ارزان و بنجل هستند.
بهراستی چگونه ژاپن موقعیت کنونی را
بهدست آورد؟

! TOYOTA

یکی از برندهای خودروسازی ژاپن  TOYOTAاست که
شرکت آن در سال  1937در ژاپن شروع به کار کرد .مطالعهای
که در دهۀ  1980میالدی در دو کارخانۀ تویوتای ژاپن و
جنرالموتورز آمریکا صورت پذیرفت نشان داد که در کارخانه
ژاپنی با  65000کارگر طی یک سال حدود  5میلیون اتومبیل
ساخته شد ،در حالیکه در کارخانه آمریکایی با  750000کارگر
طی یک سال  8میلیون اتومبیل ساخته شد .چند دلیل
برای این مسئله در تحقیق مطرح گردید؛ اول اینکه
کارآمدی کارگر ژاپنی و حسن مسئولیت او برای

•ابر قارچی مبباران امتی

به
شرکت و کشور
مراتب باالتر است .تویوتا با  16ساعت کار ،یک اتومبیل تولید
میکند ،درحالیکه جنرالموتورز در  31ساعت یک اتومبیل
را میسازد .مسئله دوم آن است که ژاپنیها به سبب اعتماد
بینظیری که به یکدیگر دارند با صدها پیمانکار که همه قابل
اتکا و اعتماد هستند کار میکنند درحالیکه جنرالموتورز
تمامی قطعات را خود میسازد .شرکت تویوتا صرفاً یک
شرکت طراح و مونتاژکننده است ،درحالیکه جنرالموتورز
مستقل از شرکتهای دیگر و پیمانکاران ،تمام مراحل
تولید را در اختیار دارد .این تحقیق گویای آن است
که کارآمدی اقتصادی تا چه میزان از عناصر
فرهنگی و اجتماعی مانند اعتماد ،نظم ،صداقت،
راستگویی و قابل اتکا بودن تأثیر میپذیرد.
اما آیا این پیشرفت هنگفت مختصر به همین دالیل است؟!
بهراستی راز مدیریت ژاپنی چیست؟
کتاب «درسهایی از مدیریت ژاپنی» به صورت مختصر و
علمی به این سؤاالت پاسخ داده است .در این کتاب به بررسی
اندیشهها ،فنون و تدابیر مؤثر در موفقیت اقتصاد و صنعت
کشور ژاپن و بررسی موردی «نظام تولید تویوتا» به عنوان
مظهر بهرهوری و تعالی سازمانی پرداخته شده است.

هر یک از این گروهها سعی
میکند تا مسائل کیفی کار خویش
را با بررسی پیشنهاداتی که از میان
اعضای همان گروه ارائه میشود ،حلوفصل
نماید و بدین ترتیب از دوبارهکاریها یا افزایش «سعی و
خطا»ی بعدی بکاهد.
با صدای نویسندۀ منت بشنوید!

ی را اینگونه
در این کتاب پاسخ به چیستی رازهای مدیریت ژاپن 
میخوانیم :صاحبنظران از مدیریت ژاپنی  5گزینه را مطرح
کردهاند و معتقدند که این  5عامل در موفقیت نظام بهرهوری
ژاپن نقش اساسی داشته است:
عامل کیفیت :کنترل کیفیت از نخستین
.1
اقدامات ژاپنیها برای ایجاد زمینه جهت تغییر و اصالح
روند کیفی تولیدات بوده است و نهضت اجرایی کنترل
کیفیت از ژاپن سرچشمه گرفته و آغاز شده و به دیگر
کشورهای دنیای امروز سرایت کرده است .ژاپنیها
کنترل کیفیت را در همة مراحل اعمال میکنند و
مختص به بازرسی در آخرین مرحله نمیدانند.
عامل نیروی انسانی :مدیران ژاپنی میخواهند
.2
از کارگر ساده ،مدیر و مهندس و مبتکر بسازند .توجه به نظرات
کارکنان و ترغیب آنها به ارائة پیشنهادهای مؤثر و سازنده ،به
معنای شخصیتدادن به آنها و بها دادن و استفاده از افکار و
نظرات آنها برای بهبود امور سازمان است.
دوایر یا گروههای کنترل کیفیت :عدهای از
.3
کارکنان که عضو یک گروه مطالعاتی بوده و مشکالت تولید
و نیز راهحلهای ممکن را بررسی و مطرح میکنند.

عامل پاداش و تشویق :اعطای پاداشهای
.4
نقدی و غیرنقدی ،در نظام بهرهوری ژاپن جایگاهی ویژه
داشته و عاملی برای دلگرمی کارکنان به شمار میرود .اعطای
پاداش در مقابل پیشنهادات با ارزشی که منجر به صرفهجویی
در مخارج و افزایش کارایی میشود ،و بدین ترتیب تشویق
کارگر و شخصیتدادن به او بهعنوان یک اصل ،جزیی
الینفک از نظام بهرهوری ژاپن است.
مدیریت دلسوزانه :مدیران سعی میکنند که
.5
کارکنانشان بتوانند نسبت به افزایش بهرهوری تولید ،با آنها
احساس مشترک داشته باشند .در چنین مدیریت دلسوزانهای،
مدیران در ارتباط نزدیک با کارگران هستند و با کمک
کارکنان و مراقبت از آنها ،ایشان را فعال میسازند تا در
کارشان پیشرفت حاصل نمایند.
ن چند نکته ،چکیدهی بخشهای مهم این کتاب است.
ای 
دکتر عبدالرضا رضایینژاد مترجم کتاب «بابای دارا بابای ندار»
در مقدمهی این کتاب اینطور نوشته است« :استاد بابک
کاظمی ابتکار ارزشمند و بیسابقهای به خرج داده و افزون
بر پژوهش  ،توضیح و عرضه نمودن درسهایی از «مدیریت
معروف به ژاپنی» مجموعهای سودمند از سرفصلها و عناوین
مدیریت نوین جهانی را نیز برگزیده و به کوتاهی و زیبایی
مطرح نموده است.
اگر میخواهید بهطور تخصصی مدیریت ژاپنی را بررسی
کنید و مثالهای جذابتری در این رابطه ببینید
که مجال گفتن آنها در اینجا نیست ،پیشنهاد
میدهم حتم ًا این کتاب را بخوانید.

معرفیکتاب
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چرا ما از این رویدادها و موارد مشابه درس
نمیگیریم؟
چرا نمیتوانیم جلوی خسارتهای جانی و مالی
را بگیریم؟
سازمان بایستی با این هدف بنیادی که مسائل و
مشکالت تکرار نشوند ،تدابیری اتخاذ و اجرا نماید.
سیستمهای مدیریتی ،راهکار مؤثر در
بهبود شرایط اقتصادی سازمانها
سیستمهای مدیریتی با بهرهگیری از ارکان حیاتی
یک سازمان که در باال بدان اشاره شد سعی دارد
مدیریتی جامع و یکپارچه ایجاد نماید و سازمان را
در جهت دستیابی به اهداف خود سوق دهد .برخی
از راهکارهای سیستمهای مدیریتی جهت بهبود
سازمان و در نهایت دستیابی به شرایط اقتصادی
مطلوب عبارتند از:

مهندس وحید رهنما

مدرس ،مشاور و سرممیز سیستمهای مدیریتی
مدت زمان تقریبی مطالعه 5 :دقیقه

تأثیر استقرار سیستمهای مدیریتی
در بهبود شرایط اقتصادی سازمان
بدون شك در حركت به سمت جهانيشدن ،وجود یک سیستم مدیریتی هدفمند،
عاملی تأثيرگذار است .در روند توسعۀ صنعت ،يكپارچگی اقتصاد جهانی و رشدِ
بازار ،سیستم مدیریتی نقش اصلی را ايفا میکند و يكی از مهمترين عاملهاي
رقابت سازمان و موفقيت در بازارهای ملی ،منطقهای و جهانی بهشمار میآيد.
لزوم داشتن توان رقابت ،باعث ايجاد الگوهاي
شدن بازارها و
فرآيند جهاني
ِ
ِ
جديد سیستمهای مديريت شده است.
فعاالن اقتصادی معتقدند شرایط فعلی اقتصاد
ایران را میتوان به غریقی تشبیه کرد که در
تالش است خود را روی آب نگه دارد .ارزیابیها
گویای آن است که توسعهنیافتگی کشور حاصل
بهکارگیری الگوهای غلط در تخصیص منابع و
فقدان استقرار سیستمهای مدیریتی اثربخش
است .حال اگر سازمانهای ایرانی رویکردهای
مدیریتی نوین را در قالب یک سیستم مدیریتی و
بر مبنای استانداردهای جهانی نظیر:
( ISO9001سیستم مدیریت کیفیت)
( ISO14001سیستم مدیریت زیستمحیطی)،
( ISO45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی)،

( ISO50001سیستم مدیریت انرژی) و...

در سازمانهای خود مستقر سازند میتوانند
از منابع خود مانند سرمایۀ انسانی ،انرژی،
بودجه ،زمان و ...استفادۀ بهینه کنند .همچنین
از فرصتهایی که در قالب سیستمهای فوق
قابل شناسایی میباشد در مسیر بهبود اقتصادی
سازمان گام بردارند.
چالشهای اقتصادی سازمانها
هر سازمانی برای بقا و موفقیت نیازمند توجه به
این عوامل حیاتی است:
 -1کارکنان :کسانی که سازمان را تشکیل
میدهند.
 -2هدف :محور اصلی سازمان که با همکاری
اعضا محقق میشود.

با صدای مهندس رهنام بشنوید!

 -3فرآیندها :مجموعۀ فعالیتها در جهت
تحقق تولید محصول یا ارائۀ خدمت که از سوی
کارکنان انجام میشود.
 -4منابع مادی :محیط انجام کار ،تجهیزات،
پول کافی.
 -5ذینفعان :افرادی داخل یا خارج از سازمان
که بر خروجی سازمان تأثیر میگذارند یا از آن تأثیر
میپذیرند.
مدیریت ارشد و مدیران میانی سازمانها میخواهند
مشکالت خود را یکبار برای همیشه حل نمایند
اما بارها مشاهده میشود که بسیاری از مسائل و
مشکالت ،دوباره و دوباره ،بروز پیدا میکنند ،با
وجود اینکه ما در پروسهای هدفمند سعی میکنیم
تا از وقوع مجدد آنها جلوگیری نماییم .این معضل
یعنی رویدادن مکرر مشکالت ،مسائل و حوادث،
منحصر به سازمانها و کسب و کارها نیست و
خود ما در زندگی شخصی ،خانوادگی و همچنین
در سطح شهر ،استان ،کشور و البته در سطوح
بینالمللی نیز همواره شاهد رخداد مجدد آنها
هستیم .چرا اینهمه مشکالت کاری کوچک و
بزرگ و حتی حوادث فاجعه آمیز ،بارها و بارها تکرار
میشوند؟

-1تفکر مبتنی بر ریسک
تمام سیستمهای مدیریتی از سال  2015در قالب
سند  Annex Slساختاری منسجم یافتهاند .یکی از
رویکردهای اساسی در تدوین این استانداردها تفکر
مبتنی بر ریسک است.
تفکر مبتنی بر ریسک به سازمانها این توانایی
را خواهد داد تا عواملی را که قادر است سیستم
مدیریت و فرآیندها را از مسی ِر از قبل پیشبینی
شده برایشان خارج سازد تعیین نماید و در نهایت
سازمان ،کنترلهای پیشگیرانۀ الزم را به منظو ِر
بهحداقل رساندن اثرات منفی و استفادۀ حداکثری
از فرصتها ایجاد نماید .از سایر مزایای تفکر مبتنی
بر ریسک میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
1-1هر عدم انطباقی که در سازمان رخ میدهد
باید مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
 2-1اقداماتی باید اتخاذ گردد که از بروز دوباره
این عدم انطباقها جلوگیری شود.
-2مدیریتتغییرات
تغییر ،نتیجه یک تصمیم آگاهانه در خصوص
تحول ،جایگزینی ،تبدیل ،اصالح ،اضافه کردن
یا تنوع دادن به اجزاء سیستم مدیریتی موجود
میباشد.
در صورت عدم وجود سازوکار مناسب جهت
مدیریت این تغییرات ،سازمان هزینههای زیادی
را متحمل خواهد شد .سیستمهای مدیریتی این
امکان را به سازمان خواهند داد تا در ابتدا انواع
تغییرات ممکن در سازمان (فنی ،ساختار ،موقت
و )...را شناسایی نموده و سپس در گام بعد به

بررسی لزوم تغییر ،اهداف تغییر ،ریسکها و
فرصتهای تغییر ،تغییرات جانبی دیگر ،منابع
مورد نیاز تغییر ،آموزشهای الزم برای تغییر و...
بپردازد و سپس دربارۀ اعمال تغییر یا عدم اعمال
آنتصمیمگیرینماید.همچنینمیبایستسوابق
تغییرات جهت افزایش دانش سازمانی و استفاده
در تصمیمگیریهای مدیریتی بعدی ،مدون و
نگهداری شود .با این رویکرد سازمان در مقابل
انواع تغییرات مصون بوده و هزینههای احتمالی را
متحمل نخواهد شد.
-3مدیریت دانش
دانش سازمانی ،دانش ویژۀ سازمان است که با
تجربه بهدست میآید .به عبارتی ،اطالعاتی که
برای حصول اهداف سازمانی مورد بهرهبرداری
قرار گرفته و به اشتراک گذاشته میشوند ،دانش
سازمانی است .به دالیل زیر مدیریت دانش
سازمانی اهمیت دارد:
 ۱-3با جابجایی یا خروج پرسنل ،بخشی از
اطالعات شرکت نیز خارج میشود.
 2-3بسیاری از پرسنل سازمان در هنگام
یادگیری اصول مهم کار خود با مشکل روبهرو شده
یا در فراگیری اصول نقص دارند لذا در صورتیکه
اصول مهم کار از طریق مدیریت دانش ثبت شده
باشد ،در هنگام نیاز و برای رفع نقص یادگیری ،این
دانش در اختیار دیگران قرار میگیرد.
 3-3مدیریت دانش ،افراد و سازمانها را تشویق
میکند که تجربیات خود را با سایرین به اشتراک
بگذارند؛ تجربیات موفق منجر به تشویق به ادامۀ
کار موفق و تجربیات ناموفق منجر به تشویق به
مواظبت در عدم تکرار همان فعالیت میگردد.
 4-3مدیریت دانش سازمانی ،قوۀ انگیزش
سازمان جهت استفاده از فرهنگ مشورت در بین
کارکنان و سایر ذینفعان میباشد .همچنین با
رویکرد مدیریت دانش میتوان از بهینهکاوی در
فرآیندها و صنایع مشابه استفاده نمود .سازمانها
میتوانند با استفاده از مدیریت دانش ،هزینههای
ناشی از فقدان دانش یا گردش نامناسب دانش
را کاهش داده و از محل این کاهش هزینه در
برنامههای توسعهای خود استفاده نمایند.
-4پایش ،اندازهگیری ،تجزیه و تحلیلِ
سازمان
یکی از موارد مهم که امروزه فقدان آن در
سازمانهای کشورمان محسوس میباشد ،پایش
عملکرد سازمان در سطوح مختلف و نداشتن
تحلیل از وقایع و پدیدههای اطراف است.
سیستمهای مدیریتی با ابزارهایی همچون
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گزارشهای دریافتی از شاخصهای هر فرآیند
(در قالب داشبورد مدیریتی) ،انجام ممیزیهای
ادواری از کل سازمان ،نتایج پایش رضایت
ذینفعان ،اثربخشی اقدامات مربوط به ریسکها
و فرصتهای سازمان ،پیگیری دستیابی به اهداف
سازمانی و ...خأل مورد اشاره را پوشش داده و
تصمیمگیری جهت حرکت در مسیر بهبود را
تسهیل مینماید.
-5بهبود مستمر
بهبود مستمر شامل تحلیل اقدامات اصالحی،
ارزیابی داخلی و در نهایت رفع خألهای سازمانی
است .هدف از بهبود مستمر ،عبارت است از:
حذف فعالیتهایی که ارزش افزوده ندارند ،کشف
روشهای بهتر کاری و حل مشکالت محیط
کاری.
سیستمهای مدیریتی برای رسیدن به اهداف
مهم یک سازمان ،بهینه کردن فرآیندها و افزایش
کیفیت محصوالت تولیدی یا خدمات ارائه شده و
در نهایت بهبود و رونق شرایط اقتصادی سازمان،
از بهبود مستمر استفاده میکنند .در این زمینه
سیستمهای مدیریتی توصیه میکنند که سازمان
بر مبنای تحلیلهای انجام گرفته در مرحله پایش،
اقدام به تعریف پروژههای بهبود در سراسر سازمان
نمایند و آن را مبنای بهبود مستمر سازمان قرار
دهند.
جمعبندی
در حال حاضر که شرایط اقتصادی ،عامل اصلی
تأثیرگذار بر تصمیمگیری مدیران سازمانها
میباشد ،مطلوب است تا با استقرار یک سیستم
مدیریتی مناسب و اثربخش و ابزارهای اصلی آن
نظیر تفکر مبتنی بر ریسک ،مدیریت تغییرات،
مدیریت دانش ،پایش عملکرد و بهبود مستمر به
مدیریت بهینه منابع سازمان پرداخت و با نگاهی
عمیق ،فرصتهای موجود سازمان را رصد نمود و
از آنها به بهترین شکل استفاده نمود.
منابع

WWW.ISO.ORG- ISO 9001:2015
Guidance on the Concept and Use of
the Process Approach for management
systems, ISO/TC 176/SC 2/N 544R3
Implementing the Process Approach Core
Business Solutions, Inc., March 2008 ,31
U.S. Department of Energy CORRECTIVE
ACTION PROGRAM GUIDE
NASA: Kennedy Space Center
Problem Reporting and
Corrective Action System
ISOHOME.IR
www.totalsuccesscenter.com
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مهاجرت تحصیلی به
قطب صنعت اروپا ،آلمان

هر آنچه راجع به تحصیل در کشور عقابهای سیاه (آلمان) باید بدانید
مدت زمان تقریبی مطالعه 5 :دقیقه

سوگند حقیقت

صبا سلیمانی

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

دانشجوی کارشناسی

دانشجوی کارشناسی

نمیتوان از مهاجرت تحصیلی یا پویایی صنعت صحبت کرد و از آلمان نگفت.
جمهوری فدرال آلمان عرصۀ ظهور و بروز تاریخی نازیسم و میهن آدولف
هیتلر با یادگاریهایی چند از جنگ جهانی دوم و ابداعات کلیدخورده در انقالب
صنعتی از همان زمانها است .آلمان به عنوان صنعتیترین کشور اروپا با ایجاد
گردش مالی و به کمک توسعۀ کارخانجات و تولیدیها ،کمک شایانی به حفظ
ارزش اقتصادی یورو در اتحادیۀ اروپا نموده است .همه اینها در کنار آموزش
رایگان باعث شده تا این کشور جزء انتخابهای اول یک مهاجر بوده باشد.
مهاجرت تحصیلی به اروپا و آمریکا هر چند به منظور رشد آموزشی و تحقیقاتی
است و بیشتر مالکهایی چون رتبهبندی علمی و دانشگاهی مد نظر است اما
دلیل نمیشود تا از تحقیق در شرایط اولیۀ زندگی ،آب و هوا ،فرهنگ ،جامعه،
اشتغال و صنعت در کشورهای خارجی غافل شد.
در شمارۀ قبل به هر آنچه که در مورد مهاجرت به کانادا ،کشور برگهای افرا
الزم بود پرداختیم و در این شماره در تالش هستیم تا با بررسی فاکتورهای
تأثیرگذار در مهاجرت تحصیلی به آلمان و دیگر کشورها دید صحیحی نسبت
به شرایط زندگی و تحصیل در خارج از کشور به شما ارائه دهیم.

آب و هوا
آلمان کشوری است در غرب قاره اروپا که
بهطور کلی دارای تابستانهای نسبت ًا گرم و
زمستانهای سرد است .در طول سال بارش
باران موجب معتدلسازی آب و هوا میشود.
کمینه دما در این کشور معموال  -10درجه
سانتیگراد در زمستانها و بیشینه دما نیز 35
درجه سانتیگراد در تابستانهاست .مناطق
جنوبی آلمان که شامل شهرهای مونیخ و
اشتوتگارت میباشند نسبت ًا گرم و مرطوب
هستند .
فرهنگ
آلمانیها در گذشته بهعنوان ملتی نژادپرست
شناخته میشدند اما امروزه آلمان ،پذیرای
بسیاری از مهاجران از سراسر دنیاست و
هر فرد خارجی در این کشور از کلیه حقوق
ابتدایی و متعالی برخوردار است .رفتار مردمان
این کشور دوستانه و بدون تعارف است .از
ویژگیهای بارز آلمانیها وقتشناسی و
قانونمندی آنهاست.
 95درصد مردم این کشور به زبان آلمانی
که زبان اصلی آنهاست صحبت میکنند.
در شرق کشور برخی از مردم به زبان صربی
تکلم کرده و در نزدیکی مرز دانمارک ،زبان
دانمارکی در صحبتها شنیده میشود.
مذهب رسمی آلمان ،مسیحیت است که 70
درصد جمعیت آلمان را تشکیل میدهند و
حدود  4درصد جمعیت مسلمان هستند.
تحصیل در آلمان
تحصیل در دانشگاههای آلمان به دلیل
رتبهبندی این دانشگاهها در رنکینگ جهانی و
همچنین کیفیت باالی آموزشی و پویایی علم
مورد توجه واقع شده است .برای ادامۀ تحصیل
در مقطع کارشناسی ارشد به جهت آنکه زبان
تدریس در این مقطع هم زبان آلمانی و هم

زبان انگلیسی است ،دانشجو
باید یا مدرک آیلتس
با حداقل نمره  6یا
مدرک زبان آلمانی با
حداقل نمره  B1داشته
باشد .برای پذیرش در
این مقطع ،دانشجو
باید مدرک لیسانس
با حداقل معدل الزم
را که با توجه به
اطالعات سایت
دانشگاه مورد
نظر بدست
میآید ،برای
رشتههایی
که به زبان انگلیسی و یا
زبان آلمانی ارائه میشوند ،داشته باشد.
دورۀ کارشناسی ارشد در آلمان بسته به
توانایی علمی فرد 2 ،تا  4ترم طول خواهد
کشید .
دورۀ دکتری نیز  3تا  4سال است که باید
روی پروژۀ تحصیلی کار شود .از
ملزومات پذیرش در این مقطع
داشتن مدرک فوق لیسانس،
آیلتس با حداقل نمرۀ ،6
پروژههای تحقیقاتی متناسب با
رشتۀ مورد نظر ،مدرک زبان آلمانی و
یک استاد راهنما یا سوپروایزر است.
رشته مهندسی صنایع نیز در دانشگاههای
آلمان در گرایشهای متفاوتی از قبیل
مهندسی ساخت و تولید ،مدیریت مهندسی،
مکانیک ،برق و عمران ارائه میشود5 .
دانشگاه برتر آلمان در رشته مهندسی صنایع
بر اساس نظام رتبهبندی  QSبهاین صورت
است:
1. Technical University of Munich
)رتبه  25در جهان(
2. RWTH Aachen university
)رتبه  31در جهان(
)3. Technische Universität ( TU Berlin
)رتبه  39در جهان(
4. KIT, Karlsruhe Institute of Technology
)رتبه  51در جهان(
5. Universität Stuttgart
)رتبه  92در جهان(

• منایه دوبعدی گرافیکی از جاذبههای گردشگری آملان

به منظور بررسی تطابق مدرک تحصیلی با
سیستم آموزش آلمان باید به سایت آنابین به
نشانی  www.anabin.kmk.orgمراجعه کرد.
مرحلۀ اول بهمنظور اخذ تأییدیه معتبر بودن
دانشگاه محل تحصیل است؛ دانشگاههایی که
وضعیت  +Hدارند یعنی مورد تأیید هستند.
مرحلۀ دوم بررسی اعتبار رشته و مقطع
تحصیلی است که اگر دانشگاه ،مقطع و
رشته در سایت پیدا نشد ،الزم است مدارک
تحصیلی برای ارزیابی به نشانی زاب (دفتر
مرکزی تحصیالت خارجی) در شهر بُن پست
شوند.
(حائز اهمیت است که دانشگاه یزد و رشته مهندسی
صنایع نیز در سایت مذکور دارای اعتبار است).

•سازۀ ساعت و مناد زمان،
نورمربگ آملان

از ویژگیهای بارز
آلمانیها وقتشناسی
وقانونمندیآنهاست.
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هزینهها و وضعیت اشتغال به کار
هزینههای زندگی در آلمان را میتوان به
دو بخش تقسیم کرد که بخش اول شامل
هزینههای مربوط به دانشگاه و بخش دوم
شامل هزینههای غیرتحصیلی میباشد.
هزینۀ تحصیل در بیشتر دانشگاههای
آلمان رایگان است اما در برخی دانشگاهها،
رشتههایی که به زبان انگلیسی تدریس
میشوند نیازمند پرداخت شهریهاند.

•دانشگاه  Hochschule Bremeآملان؛
چند دانشجوی غیربومی

امروزه آلمان ،پذیرای
بسیاری از مهاجران از
سراسر دنیاست و هر
فرد خارجی در این کشور
از کلیۀ حقوق ابتدایی و
متعالی برخوردار است.

هزینۀ زندگی هر نفر ماهانه به طور میانگین
بین  600تا  800یورو میباشد که عمدت ًا
مربوط به هزینۀ تأمین مسکن است که برای
دانشجویان شامل خانههای تحت پوشش
دانشگاه و خانههای خصوصی میباشد .هزینة
مسکن در هر دو حالت ماهانه بین  200تا
 400یورو است که در خانههای خصوصی
هزینه آب ،برق ،شارژ ماهانه و  ...به این مبلغ
اضافه میگردد.
داشتن بیمة دانشجویی در آلمان الزامی است
که هزینة آن حدود  50یورو در ماه میباشد
که معمو ًال در دوره زبانآموزی بیمۀ خصوصی
حدود  40یورو و در زمان دانشجویی بیمۀ
دولتی حدود  50یورو میباشد.
البته برای گرفتن ویزای تحصیلی ،دانشجو
باید ثابت کند که حداقل ساالنه  40تا 80
یورو برای تأمین مخارج تحصیل و زندگی در
حساب بانکی خود موجود دارد همچنین در
برخی ایالتها هرساله باید تمکن مالی خود
را نشان دهد.
پایینترین نرخ بیکاری در اروپا متعلق به
آلمان است که برابر با  7درصد میباشد.
دانشجویان میتوانند با کارکردن بین  10تا
 20ساعت در هفته با کسب درآمد حدوداً 10
یورو بابت هر ساعت کار بخش عمدهای از
هزینههای زندگی خود را تأمین کنند.

23
برای کار پس از تحصیل مجوزی به
فارغالتحصیل داده میشود که بر مبنای آن
به مدت یک سال فرصت یافتن کار در زمینه
مرتبط با رشتة تحصیلی خود را دارد.
تسلط به زبان آلمانی برای اشخاصی که قصد
کار در حین تحصیل یا کار بعد از تحصیل را
دارند میتواند یک مزیت محسوب شود.
از طریق سایت تبادالت آکادمیک آلمان
میتوانید به راحتی از تمام اطالعات مورد
نیاز بهرهمند شوید و از طریق نشانی زیر به
جایگاههای تحصیلی دست یابید.

بهبود مستمر سازمان یا شروع دوباره؟
راهبرد اصالحی سازمانها در دو نگاه؛ کایزن ژاپن و  BPRآمریکا

مدت زمان تقریبی مطالعه 3 :دقیقه
با صدای نویسندۀ منت بشنوید!

Daad.de

از این طریق میتوانید بهراحتی و بدون نیاز
مهاجرتی مسلط به دانش زبان
به وکالی
ِ
انگلیسی از وجود تمام رشتههای موجود و
مدارک و ضوابط مورد نیاز و نحوه پذیرش
مطلع شوید.
باید توجه داشته باشید به دلیل تقاضای باال
و با توجه به زمانهای ارائه شده در سایت
سفارت آلمان در ایران باید نوبت مراجعه به
سفارت را زودتر از مراحل دیگر انجام داد.
https://teheran.diplo.de

هومن حسینی

دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع

Information for Foreigners
All study programmes
مرجع دیگر برای پیدا کردن اطالعات مورد
نیاز ،سایت  www.study-in.deاست.
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پرونده مدیریت سازمانی

هر پروژهای از کوچک تا بزرگ
برای موفقیت ،نیازمند مدیریتی
قوی ،دقیق و برنامهریزی شده
است که پروژه را در مسیر صحیح
خود نگه دارد .در این رابطه ،نظرات
و تفکرات متفاوتی درباره شیوه
صحیح مدیریت یک پروژه و پیشبرد
آن وجود دارد .تفکر  BPRو کایزنی
دو نوع از انواع تفکرات مدیریتی
نوین میباشند که هر یک به ترتیب
در آمریکا و ژاپن طرفداران زیادی
دارند.
BPR

بوکار (Business
مهندسی مجدد فرایند کس 
 )process reengineringکه به اختصار BPR
نامیده میشود ،تکنیکی مدیریتی برای
بهبودبخشی یک سازمان است که به جای
تغییرات و اصالحات جزیی به تغییرات کالن و
اساسی در سازمانها میپردازد.
نباید فراموش کرد که تغییرات همواره با
واکنشهای انسانی و مخالفت همراه است ،از
این رو در تفکر  BPRنیازمند زمینهسازی محکم،
دقیق ،برنامهریزیشده و وجود تیمی با آمادگی
ذهنی برای رهاکردن پیشرفتهای صورتگرفته
و پشت کردن به تک تک موفقیتهای
کسبشده ،بدون هیچگونه تنش و ضعف در
تالش برای رسیدن به هدف و ساخت دوباره
همه چیز میباشد.

مهندسی مجدد یعنی تغییر و اصالح باید در کل
یک سازمان صورت گیرد و اقدام به تغییر تنها
در یک بخش را نمیتوان مهندسی مجدد نامید،
بلکه آن را میتوان در حوزه تفکر کایزنی بررسی
کرد.

 )1سبب حذف فعالیتهای هزینهزا که ارزشی
تولید نمیکنند ،شود.
 )2با فعالیتی که در جایی دیگر به صورت
موازی انجام میشود ،تلفیق شود.
 )3سبب افزایش فعالیتهایی که برای تکمیل و
بهبود سطح کیفی خدمات الزمند ،شود.

کایزن

این پیشنهادات سبب تغییرات اساسی نمیشوند،
بلکه سبب بهبود همیشگی طبق یک روند
آهسته اما منظم میشود .شرکت تویوتا بهعنوان
یک شرکت شناختهشده در این عرصه در سال
شاغلین
 1999بیش از  75000ایده از  7000نفر
ِ
آن شرکت دریافت کرد که بیش از  99درصد
آنها اعمال شد.

کایزن واژهای ژاپنی به معنای بهبود بخشیدن
مستمر و تدریجی میباشد که نخستین بار پس
از جنگ جهانی دوم ،بهعنوان شیوهای برای
پیشبرد سازمانها در ژاپن به کار گرفتهشد .این
تفکر بر این فلسفه استوار است که برای ایجاد
بهبود در سازمانها نیاز به تغییرات انفجاری
نیست ،بلکه نیازمند هرگونه بهبود با شرط مداوم
و پیوسته بودن میباشد.
تفکر کایزنی پیش از آنکه یک تفکر مدیریتی
باشد یک شیوه زندگی است .در تفکر کایزنی
این اصل برقرار است که هر چیزی حتی اگر
خراب نباشد ،میتواند بهبود یابد .با این شیوه
تفکر یک سازمان همواره باید در حال بهبود و
اصالح باشد ،پس برای بهبود مداوم نیازمند ایده
و پیشنهادات متعددی در رابطه با برنامهریزی
بهتر یک پروژه است .در اینگونه سازمانها
شخص برای ارایه پیشنهادات به صورت منظم
تشویق میشود.
در شرکتهای ژاپنی مثل تویوتا و کنون
هر کارگر در سال  60الی  70پیشنهاد و ایده
میدهد ،که در صورت دارا بودن سه ویژگی زیر،
استفاده میشود:

تفکر کایزنی و  BPRهر یک نقاط ضعف و قوت
خود را دارند ،و نمیتوان گفت کدام یک نسبت
به دیگری ارجحیت دارند .در شرکتی شیوه
کایزنی نتایج بهتری کسب میکند و در شرکت
دیگری  BPRسبب رسیدن به نتیجه مطلوب
میشود؛ چرا که با وجود تفاوتهای بسیار ،هر
دوی آنها ریشه در طریقه نگرش اعضای یک
سازمان دارند .اینکه اعضای یک سازمان در
صورت شکست ،حاضر به رها کردن همهچیز و
شروع دوباره میباشند یا ترجیح به تالش برای
بهبود شرایط حاکم میکنند.
هیچگاه نمیتوان بیان کرد که کدام یک از این
تفکرات مناسبتر هستند ،اما چیزی که میتوان
به قطعیت بیان کرد ،این است که هریک از
این تفکرات با ایدهآلیسمها و نگرشهای شما
سازگارتر بود ،پس آن شیوه تفکر ،مناسبترین
شیوه مدیریت برای شما است.

K/B
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?- SIR, WHY ARE YOU RUNNING
?- ARE YOU DOING THIS FOR WORLD PEACE
?- ARE YOU DOING THIS FOR WOMEN`S RIGHT
?- OR FOR THE ENVIRONMENT
?- OR FOR ANIMALS
?- OR FOR NUCLEAR ARMS
+ THEY JUST COULDN`T BELIEVE THAT
SOMEBODY WOULD DO ALL THAT RUNNING
FOR NO PARTICULAR REASON.
?- WHY ARE YOU DOING THIS

+ I JUST FELT LIKE RUNNING.

فقط دلم خواست بدوم!
نگاهی به فیلم «فارست گامپ»
مدت زمان تقریبی مطالعه 6 :دقیقه

سیدفاضل موحدی
دانشجوی کارشناسی

مهندسی صنایع

علیرضا جاللیزاده
دانشجوی کارشناسی

حسابداری

با صدای نویسندگان منت بشنوید!

شاید ایدۀ پرداختن به زندگی انسانی با ضریب هوشی پایینتر از حد
نرمال اتفاق جدیدی نباشد اما این فرم رواییِ فارست گامپ است که آن
را در ذهن مخاطب ،ماندگار میکند نه ایدۀ آن .در ادامه برداشتی صرفاً
شخصی از فارست گامپ را میخوانیم نه نقد آن را؛ چراکه نقد ،واژهای
است سنگین و منتقدِ سینما فردی است متخصص ،دارای دانش باال در
حوزههای دیگر هنر همچون ادبیات و موسیقی و حتی علوم انسانی و
اجتماعی؛ از فلسفه و روانشناسی گرفته تا تاریخ و سیاست.
فیلم ،کار خود را با نشان دادن فارست روی نیمکتی در ایستگاه اتوبوس آغاز میکند.
در ادامه سروکلة یک مسافر دیگر پیدا میشود و فارست ،آغازگر گفتوگویی یکطرفه
میشود .تعابیری که مادرش از زندگی و آدمها دارد نقل میکند و سپس روایت اصلی
داستان در همین نقطه آغاز میشود .فیلمساز از همان اول به مخاطب میگوید قرار
است با یک فیلم قصهگو روبهرو شود و با نزدیکشدن دوربین به صورت فارست و
کات به دوران کودکی او ،گویی ما را به درون ذهن فارست پرتاب میکند .شاید
بتوان گفت اولین رخداد مهم فیلم در کودکی فارست است؛ یعنی در جایی که او
وارد اتوبوس مدرسه میشود و جایی برای نشستن میخواهد که هر کس به نوعی از
جادادن فارست در کنار خودش ،خودداری میکند ،به جز جنی .این اتفاقی است که
فارست پس از گذشت چندین سال هنوز فراموش نکرده؛ یک نفر را زیبا میبیند و او
را از همه زیباتر (سنی ندارد عاشقیکردن /فرقی ندارد کودکی ،پیری) .فارست بهجای
شعار دادن و ادعای محبت ،فقط در عوض یک صندلی برای نشستن در اتوبوس،
یک عمر به جنی محبت میکند ،خالصانه دوستش میدارد و سالمتی او برایش مهم
است اما نصحیتش نمیکند! بلکه با رفتارش ،انسانیت و محبتکردن را میآموزاند و
این صحبت بیشتر آنجایی نمود پیدا میکند که جنی با اتهام نفهمیدن عشق ،فارست
را پس میزند.
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فیلم و سریال

حاال که تا اینجا دویدم...
دومین رخداد مهم فیلم خیلی زود و در همان دوران کودکی اتفاق میافتد؛ دویدن .فارست
گامپ میدود ،از کودکی تا بزرگسالی .دویدن حرکت است و تالش.
این تالش در کودکی ،برای نجاتیافتن از پرتاب سنگهای همساالن است؛ در همین
تالش است که معجزه اتفاق میافتد ،هر روز اتفاق میافتد و این صرف ًا شعار نیست؛ در
فیلم میبینیم ،در زندگی خودمان هم میتوانیم ببینیم .فیلمساز با به تصویر کشیدن خرد
شدن آهنهایی که به پای فارست متصل است بدون استفاده از کوچکترین دیالوگی او
را از قیدوبند باورهایی که به او تحمیل شده آزاد میکند .فارست میدود .در جنگ میدود
تا نجات پیدا کند و نجات دهد.
تنهایی کسی که همهکس است
بعد از جنگ ،فارست باز میدود؛ اینبار برای نجات از
ِ
و وقتی نیست انگار هیچچیز نیست و همه ،گم است و میدود تا از درد این تنهایی آرام
شود .فارست میگوید برای دویدنش دلیلی ندارد اما به نظر میآید دلیلش همین تنهایی
باشد و همین کفشهایی که برایش یادگار است و با این کفشها فقط میشود دوید و
او هم همین را میخواهد .شاید فارست خودش نداند چرا دوست دارد بدود ولی احتما ًال
این تنها دلیل او برای دویدن باشد؛ او میدود چون جنی به او میگوید بدود؛ چه در
کودکی ،چه هنگامی که عازم جنگ است و چه هنگامی که از جنی کفشهایی مخصوص
دویدن هدیه میگیرد .فارست به جای تقلید از دیگران میخواهد خودش باشد و همین
تصمیم ساده ،فارست را به چنان جایگاهی میرساند که شاید هر کسی آرزویش را داشته
اگزیستانسیالیستی (وجودگرایی) خود را بپذیرد؛ فقط با همین
تنهایی
باشد ،چراکه توانسته
ِ
ِ
کتاب موفقیت به چنان موفقیتهایی دست
دویدن .فارست بدون خواندن حتی یک
ِ
مییابد که خودش برای دیگران الگو میشود .اما فیلم در این نقطه هم هدف خود را گم
نمیکند .درست جایی که فارست پس از نزدیک به سه سال دویدن خسته میشود .او
در این مدت کاری را شروع کرده بود که احساس میکرد درست است و حاال به پایانش
رسیده بود اما افرادی که پشت سر او بدون هیچ هدفی به دنبال او میدویدند ،اکنون
بهناچار باید بیهیچ نتیجهای به خانه برمیگشتند.

•پوسرت ویدیویی فارست گامپ

اطالعات فیلم
کارگردان :رابرت زمهکیس
نویسنده :اریک راث
توزیعکنندهParamount Pictures :
سال انتشار1994 :
هزینۀ فیلم 55 :میلیون دالر
فروش گیشه 678 :میلیون دالر
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فارست گامپ محور قصه است و در طول داستان پیشرفت
میکند و هر که به او نزدیکتر باشد ،بیشتر همراه با او باال
میآید.
فیلم با نشاندادن حوادث و وقایع مهم ایاالتمتحده به
خصوص وقایعی که از تلویزیون پخش میشود مثل ترور
رئیسجمهورها ،هم تاریخ را ورق میزند و هم نگاهی گذرا
به تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه دارد و گذر زمان را
نشان میدهد .در این گذر زمان ستوان دن تغییر میکند ،جنی
تغییر میکند اما فارست هنوز همان است که بود .فارست به
جای آنکه تغییر کند ،تغییر میدهد .بهوسیلة همان دویدن
توقفناپذیرش .بعدها به ستوان دن میفهماند زندگی چیزی
نیست که از دستدادن دو پا بتواند آن را بیارزش کند و جنی
را آنقدر با رفتارش شرمنده میکند که جنی فکر کند لیاقت
بودن با چنین فردی را ندارد و او را ترک میکند.
ضعف بزرگ فیلم را میتوان بیتوجهی به جواب این سؤال
دانست :چگونه میشود فردی با چنین شهرتی که سوژۀ اصلی
مطبوعات و تلویزیون است ،تا این حد برای مردم بهخصوص
آنهایی که در حال شنیدن داستان از زبان خود فارست هستند،
ناشناخته باشد؟

حقایق فیلم
 وقتی فارست گامپ قصد صحبت برای جمعیت حاضر ،دربارة جنگ ویتنامرا دارد ،سیم میکروفون قطع میشود و ما صدای او را نمیشنویم .تام هنکس
بعدها فاش میکند که در این سخنرانی واقعاً چه گفته است:
«خیلی از اینهایی که به ویتنام میاند وقتی پیش مامانهاشون برمیگردند
دیگه پایی ندارن .تازه خیلی از اونها هیچوقت نمیتونن به خونه برگردن.
ن وضع خیلی بده .این تمام چیزی بود که باید دربارهاش صحبت میکردم».
ای 
 در سکانسی از فیلم ،ستوان دن به فارست میگوید« :روزی که تو کاپیتانقایق میگوگیری شوی ،من هم فضانورد شدهام ».این جمله به کتاب فارست
گامپ اشاره میکند که در آن ،فارست واقعاً یک فضانورد میشود.
 بعد از موفقیت فیلم ،وینستون گروم بهعنوان نویسنده کتاب فارست گامپ،جلد دوم آن را با نام گامپ و کمپانی ،منتشر کرد .در پی ماجراهای جلد دوم
کتاب ،فارست با خود تام هنکس بازیگر نقش فارست نیز دیدار میکند.
 در ابتدای فیلم ،دختر موقرمزی که در اتوبوس سرویس مدرسه نشسته،الیزابت هنکس ،دختر واقعی تام هنکس است .در همان صحنه ،اولین پسری
که به فارست اجازة نشستن نمیدهد هم الکساندر زمهکیس ،پسر رابرت
زمهکیس کارگردان فیلم است.
 دیالوگ «مامانم همیشه میگفت زندگی مثل یه جعبة شکالته ،هیچوقتنمیدونی چی ازش نصیبت میشه» به انتخاب موسسة فیلم آمریکا ،بهعنوان
چهلمین نقل قول برتر تاریخ سینما انتخاب شد.

فیلم ترکیبی از کمدی و تراژدی است ،مثل خو ِد زندگی.
فیلمساز سعی دارد با نمایش کلوزآپهایی از صورت
شخصیتها ،مخاطب را هر چه بیشتر به افکار آنها
نزدیک کند .از کات برای انتقال پیام به خوبی
استفاده شده مث ً
ال در سکانسی ،فیلم با کات از نگاه
جنی به ماه و سپس از ماه به فارست گامپ ،فقدان
آرامش را در جنی نمایان میکند .اما حداقل در
سکانسی که همساالن فارست با ماشین دنبالش
میکنند تدوین کمی غیرعادی بهنظر میرسد.
و اما فارست در انتها به یک نتیجه مهم میرسد؛
اینکه شاید ،هم ستوان دن و هم مادرش راجعبه
زندگی درست میگفتند ،اینکه هر کدام سرنوشت
مشخصی داریم اما تصمیماتمان و ندانستههایمان از
تقدی ِر تکتک لحظاتمان ،سرنوشتمان را رقم میزند.
فارست این را میفهمد و به اندیشۀ تازهای میرسد که
شاید بتوان گفت با بازکردن دکمۀ یقه خود که در تمام
طول فیلم آن را بسته بود به نوعی در ظاهرش نمایان
میکند.
فارست گامپ فیلم خوبی است؛ فیلمی که نمیگوید ما باید
مثل فالن شخصیت مشهور شویم بلکه با نظر به داشتههایمان
به گونهای تالش کنیم تا دنیا خودش بخواهد ما را بشناسد.

•تام هنکس ،بازیگر نقش فارست گامپ

 در فیلم ،هیچ اشارهای به نامخانوادگی شخصیتی جنی یعنی
کوران ،نمیشود .البته این
نام را میشود از روی بستة
پستی او مشاهده کرد.
 صحنهای که فارستاز لیندون جانسون،
رئیسجمهور آمریکا
افتخار
مدال
میگیرد در واقع
متعلق به سامی
ال دیویس ،سرباز
است.
آمریکایی
در این سکانس با
کمک جلوههای ویژه،
سروگردن تام هنکس
روی بدن او سوار
شدهاست.
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مهاجرت و چالشها
گزارش همایش بزرگ «»How to Apply
مدت زمان تقریبی مطالعه 2 :دقیقه

نگار برادرانفر
دانشجوی کارشناسی

مهندسی صنایع

«مهاجرت»« ،بورسیه تحصیلی»« ،فاند گرفتن» و الفاظی
مانند اینها ،همه و همه مسائلی هستند که به نظر میآید ذهن
قشر عظیمی از جوانان و نوجوانان مخصوصاً دانشجویان را
به خود مشغول کردهاند .در این مسیر همواره مشکالت و
چالشهایی پیش روی افراد بوده است و خواهناخواه منجر
به طرح سؤاالت گوناگون میشود از قبیل «چه دانشگاهی
مناسبتر است؟!»« ،کدام رشته را ادامه دهم؟!»« ،کدام
کشور برای مهاجرت مناسبتر است؟!» و ...
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد به منظور حل ابهامات و سؤاالت
دانشجویان پیرامون مهاجرت تحصیلی و توابع آن ،برای اولینبار اقدام به
برگزاری همایش بزرگ آشنایی با چالشهای ادامه تحصیل در دانشگاههای
خارج از کشور ،تحت عنوان « »How to Applyنمود .این همایش با
همکاری هولدینگ آموزشی مکتبخانه دانش و هولدینگ یورونویان در تاریخ
 ۶آذر ماه  ۱۳۹۷در تاالر دکتر جلیل شاهی (سالن آمفی تئاتر دانشگاه یزد) با
حضور بیش از  450نفر از دانشجویان برگزار شد.
این همایش نزدیک سه ساعت به طول انجامید و شامل سه بخش محوری
شوپاسخ و انتقال تجربه و سخنرانی کارشناسان فعال در این زمینه بود.
پرس 

روند برگزاری این همایش به شرح زیر بود:
 آغاز همایش با تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود ملی. خیرمقدم جناب آقای دکتر مجید شخصینیایی ،استاد راهنمای انجمن علمیگروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد و تبیین اهداف انجمن علمی از برگزاری این
همایش.
 سخنرانی جناب آقای دادوند ،مدیرعامل هولدینگ یورونویان ،پیرو بایدها ونبایدهای مهاجرت تحصیلی.
 پخش اولین ویدئو ارسالی از جناب آقای محمدصادق شیرانی ،دانشجوی رشتهاحتمال و امورمالی دانشگاه سوربن فرانسه به همراه انتقال تجربههای شخصی
ایشان در زمینة تحصیل در دانشگاه سوربن و مهاجرت تحصیلی به کشور فرانسه.
 پخش دومین ویدئو ارسالشده از جناب آقای دکتر وحدت ،دانشآموختهکارشناسی دانشگاه یزد و دکتری مهندسی صنایع دانشگاه  North Easternآمریکا.
شوپاسخ با جناب آقای دکتر وحدت که با
 برقراری ارتباط آنالین و پرس توضیحات ایشان پیرامون الزامات مهاجرت تحصیلی به آمریکا و ادامه تحصیل
در این کشور همراه شد.
سخنرانی جناب آقای دکتر حداد ،رییس دفتر همکاریهای علمی و بینالمللیدانشگاه یزد و بهاشتراکگذاشتن تجربیات شخصی ایشان در ارتباط با آنچه که
باید از مهاجرت و تحصیل در خارج از کشور بدانیم.
پخش سومین ویدئو ارسالی به همراه آقایان حسین الهی و شایان صادقی،دانشآموختگان رشته الکترونیک سیستم دانشگاه صنعتی ایندهون هلند.
 سخنرانی سرکار خانم شیرین کوشافرد ،فارغالتحصیل  MBAاز آلمان و تبیینشوپاسخ دانشجویان.
روند اخذ پذیرش به همراه پرس 
برقراری تماس تصویری با جناب آقای دکتر رسول صادقی ،دانشآموختهمهندسی برق دانشگاه آویرو پرتقال.
پخش چهارمین ویدئو ارسالی سرکار خانم دکتر فاطمه مختاری دانشآموختهدانشگاه یزد و دانشجوی رشته مهندسی پلیمر دانشگاه ولنگونگ استرالیا.
شوپاسخ از جناب آقای جهانبین ،با سابقه  2۵سال تدریس زبان انگلیسی
پرس و  ۱۰سال سابقه تدریس مهارتهای آیلتس ،پیرامون آزمونهای زبان مورد نیاز
برای اخذ پذیرش.
 در بخش آخر با انجام قرعهکشی و اهدای یادبود و تقدیر از دستاندرکاران اینهمایش ،مراسم پایان یافت.
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سایر برنامههای برگزار شده

در این همایش شاهد تالش بیوقفه و مؤثر  28نفر از اعضای انجمن علمی
مهندسی صنایع بودیم .همراهان این انجمن در قالب مسئولیتها و کمیتهها
به شرح زیر میباشد:

انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد در سال تحصیلی جاری

دبیر اجرایی :محمد شیرانی
مدیر اجرایی :غزال بازیار
مجری :سیدایمان احمدی
پذیرش :سوگند حقیقت ،الهام فالح ،سارا هاشمی،
فاطمه حسینی ،فاطمه غالمحسینی ،فاطمه صادقی،
زهرا حکیمیانفر ،نگار مسائلی
هماهنگی و انتظامات :سیدرضا بهینه ،امیرحسین نیلفروش،
علی آقاجانی ،سپهر صفایی
اجرایی :صابر باقریان ،احمد ترابزاده ،هومن حسینی،
حسین کیانی ،علی میرشمشیرگران،
عکاسی و فیلمبرداری :زهرا موسوی ،صبا سلیمانی ،نگار برادرانفر،
نسرین سرزنده
گرافیک :محمد شیرانی ،سپهر صفایی ،علی آقاجانی
تبلیغات :امیرمحمد خواجه امینیان ،مهدی براتیان
صوت و تصویر :علی جویافر ،محمدجواد عجم ،مهدی براتیان
مراسم معارفۀ

دانشجویان ورودی جدید
مهرماه 97

91%

(میانگین ارزیابی کیفیت رویداد از نظر شرکتکنندگان)

بازدید علمی

کارخانه کاشی و سرامیک مهسرام
آبانماه 97

75%

(میانگین ارزیابی کیفیت رویداد از نظر شرکتکنندگان)

مجموعه کارگاههای مهارت سازمانی

دورۀ آموزشی استاندارد HSE

مهرماه 97

آبانماه 97

رزومهنویسی

94%

(میانگین ارزیابی کیفیت رویداد از نظر شرکتکنندگان)

سیستم مدیریت بهداشت ،ایمنی و زیست محیطی

83%

(میانگین ارزیابی کیفیت رویداد از نظر شرکتکنندگان)

دورۀ آموزشی نرمافزارهای مهندسی

دورۀ آموزشی نرمافزارهای مهندسی

آبانماه 97

آذرماه 97

EXCEL

87%

(میانگین ارزیابی کیفیت رویداد از نظر شرکتکنندگان)

GAMS

79%

(میانگین ارزیابی کیفیت رویداد از نظر شرکتکنندگان)

برنامههایبرگزیده

درحاشیهپانزدهمینکنفرانسبیناملللیمهندسیصنایع
 .1کارگاههای آموزشی

خ  2بهمنماه 97
(این رویداد علمی در تاری 

(پیش از آغاز رویداد اصلی کنفرانس و گردهمایی جامعۀ نخبگانی)

در دانشگاه یزد برگزار شد.

3

اساتید دوره:

 .1علیرضا گلی (دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد)
 .2علی حاجیغالم سریزدی (دکتری مدیریت IT؛ گرایش کسبوکار هوشمند)
 .3مجتبی بخشنده (دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد)
 .4حمید اسکندری (دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه یزد)
 .5ایمان نصوحی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان)

1

2

4

5

 .2دومین دورۀ مسابقۀ ملی نپام

این رویداد رقابتی در تاریخهای  30دیماه و  1بهمنماه 97
(پیش از آغاز کارگاههای آموزشی پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع) در
سالن فجر دانشگاه یزد برگزار شد.
معرفی مسابقه
نُپام (نهاد پرورش ایدههای مهندسی) ،یک مسابقه میدانی است که برای نخستین
بار بههمت انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد و به منظور ارتقاء سطح
مهارتهای عملی دانشجویان طراحی شده است .نپام یک آرمانشهر کوچک
است که در آن فرایند تولید محصوالت ،تبادل محصوالت در بازار و درنهایت
برآوردهشدن نیاز مشتری به صورت عملی آموزش داده میشود .افراد در قالب
نقشهای اجتماعی مختلف با همافزایی فکری در جهت رشد اقتصادی گروه
خود تالش میکنند؛ به اینصورت که با خرید و فروش محصوالت ،استفاده از
تسهیالت بانکی ،تحلیل روند صعودی یا نزولی تورم در جریان مسابقه به سود
بیشتر و پایدارتری دست پیدا میکنند و در نهایت عملکرد آنها با معیارهای
علمی و تخصصی ارزیابی میشود.

 .3تور صنعتی بازدید از

کارخانه (تاریخ برگزاری 5 :بهمنماه)

این رویداد میدانی شامل دو پکیج متمایز به شرح زیر است:

پكيج  )1تور صنعتي بازديد از كارخانه شيشه اردكان و فرآوردههاي كنجدي برسام
پكيج  )2تور صنعتي بازديد از مجتمع گندلهسازي اردكان و فرآوردههاي كنجدي ثمر

