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ــا پــس از دو ســال رکــود  ــوان اولیــن رشــته ی دانشــکده فنــي مهندســي دانشــگاه دامغــان تأســیس شــد و م ــع به عن رشــته ی مهندســي صناي
ــردن دســت اندازها و  ــی ک ــا پیش بین ــي ب ــن علم ــت انجم ــدون فعالی ــان و فضــاي خشــک و ب ــع دانشــگاه دامغ ــي مهندســي صناي ــن علم انجم
پیچ وخم هــای راه پیــش رو تصمیــم گرفتیــم، يــک دل شــديم و کمــر همــت بســتیم تــا شــايد بتوانیــم انــدک خدمتــي بــه دانشــجويان مهندســي 
صنايــع داشــته باشــیم. هرچــه گذشــت ايــن نهــال را آبیــاري کرديــم و بــر هــدف خــود مصمم تــر شــديم تــا شــايد در ايــن ظلمــات و ســکوت 
ــابق  ــاي س ــک بعضــي از اعض ــا کم ــی ب ــم بی تجربگ ــردد. علی رغ ــدگار گ ــع مان ــي صناي ــدای مهندس ــام و ص ــا ن ــم ت ــي بیفروزي ــا چراغ انجمن ه
ــراي دانشــجويان  ــه ب ــم به حکــم معارف ــش جلســه ای برگــزار کردي ــم و دان ــری عل ــد فراگی ــا شــروع فصــل جدي انجمــن و طبــق روال گذشــته ب
جديدالــورود و تجربــه انــدک خويــش را بــه آن هــا منتقــل کــرده و از تجربیــات دکتــر جمشــیدي نیــز بهــره برديــم و دانشــجويان را از شــرايط 
و فضــاي رشــته و دانشــگاه آگاه کــرده و علی رغــم وجــود زحمــات فــراوان، تــاش کرديــم تــا دوره ای برگــزار کنیــم کــه بــه دانشــجويان کمــک 
ــز بهره منــد شــويم و  ــکار و تجربه هــای بقیــه ی دوســتان نی ــا از ايده هــا، اف ــوان هم انديشــی ت ــا عن ــم ب کنــد و پــس ازآن جلســه ای برگــزار کردي
ســپس فکــر احیــاي نشــريه انجمــن علمــي بــه ســرمان زد، نشــريه ای کــه دو ســال بــدون انتشــار مانــده بــود و ماحصــل همــه ی تاش هــای اعضــا 
و ديگــر دانشــجويان، همیــن نشــريه پیــش روي چشــممان شماســت. باوجــود محدوديــت اختیــارات انجمن هــای علمــي، هــدف مــا در ايــن مقــام 

کمــک بــه دانشــجو از جنبــه علمــي و درســي اســت تــا باعــث ارتقــاي ارزش علمــي رشــته مهندســي صنايــع در ايــن دانشــگاه شــود. 
امیــد اســت بــا همــکاري و کمــک دانشــجويان محتــرم بتوانیــم ايــن نقطــه را بــراي خــود ســکوي پرتابــي تبديــل کنیــم تــا بــه قله هــای پیشــرفت 
ــه از نشــريات قديمــي  ــع ک ــم. نشــريه ی صان ــه نمايی ــرم ارائ ــه دانشــجويان محت ــات بیشــتري را ب ــا درخواســت شــما خدم ــي برســیم و ب و ترق
ــد هرچــه بیشــتر بهتــر رشــته ی خــود را معرفــي کنــد، آن طــور  ــا بتوان دانشــگاه اســت، صــداي دانشــجوي رشــته ی مهندســي صنايــع اســت ت
کــه شايســته و درخــور نــام مهندســي صنايــع و پیشــینه ی دانشــجويان موفــق و اســاتید ارزشــمند آن اســت. امیــد اســت روزبــه روز بــا کســب 

ــع و دانشــگاه دامغــان را برجســته کنیــم. ــام مهندســي صناي تجربه هــای بیشــتر تمــام ن

اگر چه ریشه در این دشت بسته ام باید                                      به جای خاک گرفتار آسمان باشم  

سخن سردبیر

سخن دبیر
ــهر و  ــه ای ش ــوم پاي ــار عل ــدارد. فش ــاعدي ن ــت مس ــده وضعی ــه ش ــم ک ــر ه ــر ظاه ــل ازنظ ــان حداق ــگاه دامغ ــي دانش ــي مهندس ــکده فن دانش
کم لطفی هــای برخــي از مديــران مســئول باعــث شــده اســت تــا دانشــکده فنــي مهندســي آن چنان کــه بايــد مظهــر کارآفرينــي و نــوآوري و در 
يــک کام »مهندســي« نباشــد. از طرفــي کــم کاری دانشــجويان نیــز در برخــي از ســطوح نشــان از کــم بــودن مشــارکت و »دانشــجو« بــودن ايــن 
عزيــزان دارد و متأســفانه بايــد قبــول کنیــم کــه اگــر وضــع بــه همیــن منــوال ادامــه پیــدا کنــد آينــده خوبــي نه تنهــا بــراي دانشــجويان، بلکــه 

بــراي مديــران مســئول گرامــي نیــز وجــود نخواهــد داشــت.
در اين میان بايد ارزيابي کرد و ديد که مشکل از کجا آب می خورد...

ــي  ــد و وقت ــح می دهن ــي و پژوهشــي ترجی ــر کار علم ــي را ب ــه جزوه نويســی و شــب امتحــان خوان ــه دانشــجويان هســتند ک ــي از قضی در طرف
صحبــت از کار پژوهشــي و پروژه هــای عملــي می شــود جــا می زننــد و ترجیــح می دهنــد بــه همــان جــزوه شــب امتحانشــان بچســبند. در میــان 
برخــي از مــا دانشــجويان حاشــیه ها به قــدری پررنــگ شــده اســت کــه متــن اصلــي کمرنــگ شــده و اگــر فکــري بــه حــال آن نکنیــم بــه زودی 

محــو خواهــد شــد.
دانشــجويي کــه می بايســت در دوره کارشناســي بــه مهــارت افزايــي بیانديشــد و در شــاخه های مختلــف رشــته تحصیلــي خــود کســب توانايــي 
کنــد، بــه مــدرک کارشناســي بــا معــدل کــم دل خــوش می کنــد و همیــن دانشــجو در آينــده انتظــار جايــگاه کاري قــوي بــراي خــود دارد. »مــا« 

يــي کــه در آن شــرايط خــود را بــه  اشــتباه مهنــدس می پنداريــم.
در طرفــي ديگــر از قضیــه امــا مســئولیني هســتند کــه خــود نیــز بــه دنبــال همیــن وضعیــت هســتند. ســاکت تر شــدن دانشــجو و جزوه نويســی 

بیشــتر در کاس هــای درس.
در شــرايطي کــه اکثــر دروس دانشــکده فنــي نیــاز بــه يــک فضــاي عملــي و کارگاهــي دارنــد مســئولین گرامــي ترجیــح می دهنــد کــه بــا گــذر 
از برخــي واقعیت هــا بــار مســئولیت را از دوش خــود بردارنــد. کــم نبودنــد دانشــجوياني کــه باوجــود دغدغه هــای عالــي و مهــم بــا برخــورد ايــن 

مســئولین ســرخورده شــدند. 
ــر ايــن باوريــم  ــوان گفــت؛ امــا در هــر روي مــا ب ــا حداقــل در اينجــا نمی ت ــار گنــاه کــدام طــرف قضیــه ســنگین تر اســت؛ ي ــوان گفــت ب نمی ت

کــه دانشــکده فنــي مهندســي وضعیــت خوبــي نــدارد.
همــه ايــن مســائل باعــث دلســردي خواهــد شــد، دلســردي دانشــجوياني کــه دامغــان و دانشــگاهش را ديگــر به عنــوان فرصــت نمی بیننــد. بلکــه 

به عنــوان بحرانــي 4 ســاله می بیننــد کــه بايــد هرچــه ســريع تر از آن گذشــت...فقط گذشــت!
ــای  ــات و مهارت ه ــر مطالب ــم اگ ــا معتقدي ــیده ايم. م ــاور نرس ــن ب ــه اي ــوز ب ــد( هن ــا ب ــوب ي ــع )خ ــي صناي ــي مهندس ــن علم ــا در انجم ــا م ام
دانشــجويان افزايــش پیــدا کنــد بخــش اعظمــي از مشــکات دانشــگاه و دانشــکده حــل خواهــد شــد. در آن شــرايط مســئولین مجبــور بــه پذيــرش 
ــد. در آن  ــر کن ــه پیشــرفت فک ــا زدن ب ــای درج ــز می بايســت به ج ــان نی ــي مهندســي دانشــگاه دامغ ــه دانشــکده فن ــت هســتند ک ــن واقعی اي
شــرايط شــايد بتوانیــم بــا خوش بینــی دانشــکده فنــي مهندســي دانشــگاه دامغــان را نیــز بــه يکــي از بهتريــن قطب هــای صنعتــي اســتان ســمنان 
ــوی  ــراي حرکــت روبه جل ــوي ب ــکاي ق ــک نقطــه ات ــه ي ــا در انجمــن علمــي رســیدن و تبديل شــدن ب ــم. هــدف م ــل کنی و ســپس کشــور تبدي

ــا همــکاري و حمايــت دانشــجويان عزيــز گــروه مهندســي صنايــع بــه ايــن مهــم دســت يابیم. دانشــکده اســت و امیدواريــم کــه ب
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سه بخش اول این بخش، خالصه شده مقاله ای از 
مجید امیدوار می باشد که توسط هیئت تحریریه صانع 

برای پرونده این شماره آماده گردیده است.



اولیــن فعالیتهــاي مهندســي صنايــع مربــوط بــه اقتصاددان هــای 
کاربــردي و صنعتگرهــا اســت کــه در حــدود ســال های 1800 در 
انگلســتان شــکل گرفــت. آدام اســمیت، اقتصــاددان معــرف اســکاتلندي، 
در ســال 1766 در کتــاب ثــروت ملــل ايــده  تقســیم کار را بــراي بهبــود 
ــده روي فعالیــت ســوزن  ــن اي بهرهــوري مطــرح کــرد. پیادهســازي اي
ــار  ــه چه ــت ب ــا تقســیم فعالی ــه ب ــک کارگاه نشــان داد ک ســازي در ي
ــک  ــه ي ــت. وقتی ک ــش ياف ــر افزاي ــي 5 براب ــه، خروج ــات جداگان عملی
کارگــر تمــام فعالیــت را انجــام میــداد در هــرروز 1000 ســوزن تولیــد 
میکــرد ولــي وقتــي 10 کارگــر بــه چهــار فعالیــت تخصصــي و جداگانــه 
ــر  گمــارده شــدند میتوانســتند 48000 ســوزن تولیــد کننــد. عــاوه ب
اينکــه ظرفیــت تولیــد افزايــش يافــت، اســمیت نشــان داد کــه بــا ايــن 
ــش  ــت کاه ــمیت عل ــد. اس ــش مییاب ــز کاه ــاخت نی ــه س ــده هزين اي

هزينــه ســاخت را چنیــن بیــان کــرد:
1.انجــام يــک کار توســط 
ــرر  ــر به صــورت مک ــک نف ي
باعــث بــه وجــود آمــدن 
آن  در  خــاص  مهــارت 
فــرد بــراي انجــام آن کار 
ــد  ــن میتوان ــردد بنابراي میگ
در زمــان کمتــري آن را بــه 

ــاند. ــان رس پاي
زمــان  در  2.صرفهجويــي 
ــراي  ــر ب ــت رفته کارگ ازدس
ــه کار  ــک کار ب ــر از ي تغیی

ــدي بع
3.اختــراع ابــزار جديــد و 
مخصــوص بــراي انجــام هــر 

ــا ــک از کاره ي
چارلــز ببــج  در تکمیــل 

ــک کار  ــه ي ــر ب ــر کارگ ــاردن ه ــا گم ــه ب ــرد ک ــان ک ــده اســمیت بی اي
خــاص، ديگــر بــه مهــارت و تجربــه زيــاد در کار ســاخت و تولیــد نیــاز 
نبــوده و نــرخ پرداخــت بــه کارگــران نیــز میتوانــد کمتــر باشــد و بديــن 
شــکل هزينــه تولیــد کاهــش مییابــد. وي نتیجــه يافتههــاي خــود را در 
ســال 1835 بــا عنــوان »اقتصــاد ماشــینآالت و ســازندگان« ارائــه نمــود.

در تولیــد ماشــین بخــار توســط ماتئــو بولتــون  و جیمــز وات ، اســتفاده 

ــبیني،  ــهاي پیش ــتانداردها،  روش ــامل اس ــت ش ــتمهاي مديري از سیس
ــاداش  ــوق و پ ــتهاي حق ــه و سیاس ــه، طراحــي کارخان ــتقرار کارخان اس
در شــکل ابتدايــي خــود بــراي کمــک در هدايــت، مديريــت و کنتــرل 

کارخانــه آغــاز شــد.
ــکا در ســال های اول 1900 توســط  ــع در آمري توســعه مهندســي صناي

ــاف آدام  ــد. برخ ــاز ش ــع، آغ ــي صناي ــدر مهندس ــور، پ ــک تیل فردري
اســمیت و چارلــز ببــج کــه نظريهپــرداز و نويســنده بودنــد، تیلــور کســي 
ــش  ــر اســاس آزماي ــي و ب ــق انجــام فعالیتهــاي صنعت ــه از طري ــود ک ب
بــه توســعه اصــول و مفاهیــم پرداخــت و توجــه خــود را روي روشــهاي 
ــز ســاخت.  ــدي متمرک ــک واحــد تولی ــت ي ــي انجــام کار و مديري علم
ــام  ــتي انج ــاب های سرانگش ــاس حس ــر اس ــا ب ــور کاره ــل از تیل ــا قب ت
ــاي  ــي و رويهه ــزي مديريت میشــد و از اســتانداردهاي علمــي، برنامهري
تحلیــل خبــري نبــود. هــدف تیلــور تغییــر ايــن وضعیــت بــه شــرايطي 
بــود کــه نشــان دهــد مديريــت يــک فعالیــت علمــي اســت و نــه يــک 
ــر را  ــه هــر جهــت. وي چهــار خطمشــي زي ــاري ب فعالیــت اتفاقــي و ب

ــرارداد: موردتوجــه ق
1.بــراي هــر عنصــر کاري يک پايــه علمــي توســعه دهیــد و آن را 

ــد. ــتي کنی ــهاي سرانگش ــن روش جايگزي
ــن  ــر کار، بهتري ــراي ه 2.ب
ــد  ــاب کنی ــر را انتخ کارگ
کارگــر  اينکــه  به جــای 
خــود، کار خــود را انتخــاب 

ــد. کن
به طــور مســاوي  را  3.کار 
بیــن مديريــت و نیــروي 
کنیــد  تقســیم  کار 
يــک  هــر  به طوری کــه 
مســئولیت  و  وظايــف 
ــود را دارا  ــا خ ــب ب متناس

باشــد. 
بیــن  همــکاري  4.روح 
نیــروي  و  مديريــت 
دهیــد  توســعه  را  کار 
کاربــر  به طوری کــه 

پذيــرد. انجــام  دوم  و  اول  خطمشــي  اســاس 
ــري  ــراد ديگ ــي( اف ــت علم ــي مديري ــور )يعن ــدف تیل ــتاي ه در راس
ازجملــه گیلبــرت و گانــت بــه توســعه روشــهاي علمــي و سیســتماتیک 
ــد  ــدی تولی ــزی و زمان بن ــري کار، برنامه ري ــه و اندازهگی ــراي مطالع ب
ــعه  ــمگیري در توس ــد چش ــال 1930 رش ــش از س ــا پی ــد. ت پرداختن
مهندســي صنايــع ايجــاد شــد و حوزههايــي تحــت عناويــن زيــر شــکل 

گرفــت:

ــاداش  ــتمهاي پ ــي کارخانه،سیس ــري کار،طراح ــهاي کار،اندازهگی روش
ــوري ســازمان،فاکتورهاي انســاني،برنامهريزي و  ــي کار،تئ و حقوق،ارزياب
کنتــرل تولیــد. تــا اواخــر ســال های 1940، توســعه مهندســي صنايــع 
ــرت  ــت و گیلب ــور، گان ــط تیل ــه توس ــنتي ک ــهاي س ــاس روش ــر اس ب

ــود ادامــه يافــت. پايهگــذاري شــده ب

ــرد  ــد مي ك ــوزن تولي ــر روز 1000 س در ه
ــه چهــار فعاليــت  ــي وقتــي 10 كارگــر ب ول
تخصصــي و جداگانــه گمــارده شــدند 
توليــد  ســوزن   48000 مي توانســتند 

ــد.  كنن

صنایــع  مهندســي  وجــودي  فلســفه 
بــا توجــه بــه نگــرش و هــدف بــه 
راه حل هــاي  ارائــه  آن،  وجود آورنــدگان 
ــه  ــوط ب ــائل مرب ــراي مس ــر و كارا ب مؤث

طراحــي، تحليــل و ارزیابــي بــود.

مهندسی صنایع تا قبل از 
جنگ جهانی دوم

تحقیق در عملیات و 
جنگ جهانی دوم

ــي  ــکا تیمهاي ــس و آمري ــي انگلی ــروي نظام ــي دوم، نی ــگ جهان در جن
ــین،  ــک، مهندس ــمندان فیزي ــا، دانش ــان، آماردانه ــب از رياضیدان مرک
ــف  ــائل مختل ــا مس ــد ت ــکیل دادن ــها تش ــت ها و روانشناس ــوژی س بیول
عملیاتــي نظامــي را مــورد تحلیــل قــرار دهنــد. به عنوان مثــال نیــروي 
دريايــي آمريــکا 70 تحلیلگــر از علــوم مختلــف را بــه کار گرفــت. 
ــات  ــا و عملی ــق روي فعالیت ه ــراي تحقی ــا ب ــن گروه ه ــه اي ازآنجايی ک
ــي را  ــل و بررس ــق، تحلی ــن تحقی ــد، چنی ــده بودن ــي تشکیل ش نظام
ــه  ــات ب ــق در عملی ــای تحقی ــد. گروه ه ــات« نامیدن ــق در عملی »تحقی

ــد: ــر پاســخ دادن ــه مســائل زي مســائلي ازجمل
1. تعییــن محــل اســتقرار تجهیــزات رادار، چگونگــي جســتجوي 
زيردريايیهــاي دشــمن، چگونگــي تخريــب مینهــاي دريايــي در درياهاي 
ــواد، توســعه  ــه ناوگانهــاي حمــل م ــدازه بهین ــن، تعییــن ان اطــراف ژاپ

ــمن. ــه دش ــگام حمل ــي هن ــاي جنگ ــور ناوه ــتراتژيهاي مان اس
همان طــور کــه گفتــه شــد تــا اواخــر ســال های 1940 توســعه 

مبتنــي  مهندســي صنايــع 
بــر روش هــای ســنتي تیلــور، 
گانــت و گیلبــرت بــود. بعد از 
جنــگ جهانــي دوم و در اواخر 
اوايــل  و   1940 ســال های 
ــات  ــق در عملی 1950، تحقی
موفقیتهــاي  به واســطه 
جنــگ،  در  به دســت آمده 
جــاي خــود را در فعالیتهــاي 
صنعتــي، بخشــهاي خدماتــي 
دولتــي  ســازمانهاي  و 
کــرد.  بــاز  خصوصــي  و 
توســط  کــه  مفاهیمــي 
گیلبــرت  گانــت،  تیلــور، 

ــر  ــي دقیقت ــل کم ــد تحلی ــد نیازمن ــده بودن ــعه داده ش ــران توس و ديگ
ــنتي  ــورت س ــان به ص ــا آن زم ــه ت ــد ک ــتمگرا بودن ــهاي سیس و روش
ــي  ــه عطف ــات، نقط ــق در عملی ــور تحقی ــه میشــدند. ظه ــه کار گرفت ب
ــعه  ــه آن توس ــه نتیج ــود ک ــع ب ــي صناي ــهاي مهندس ــول روش در تح
ــری  ــه در به کارگی ــود ک ــي و... ب ــاي رياض ــي، الگوريتمه ــهاي کم روش

ــور و ديگــران اســتفاده شــدند.  ــر مفاهیــم توســعه يافته توســط تیل مؤث
ممکــن اســت ايــن پرســش مطــرح شــود کــه آيــا مهندســي صنايــع و 
ــا دو نظــام جــدا از  ــک نظــام واحــد هســتند ي ــات ي ــق در عملی تحقی
هــم؟ همان طــور کــه ديــده شــد تاريــخ مهندســي صنايــع و تحقیــق در 
عملیــات جــداي از هــم اســت امــا فلســفه وجــودي هــر دو يکــي اســت 
يعنــي ارائــه راهحلهــاي مؤثــر و کارا بــراي مســائل مربــوط بــه طراحــي، 

تحلیــل و ارزيابــي.
تحقیــق در عملیــات يــک روش عملــي براي حل مســائل مديريت اســت. 

ايــن نظــام شــامل ســاخت توصیفهــا يــا مدلهــاي رياضــي، اقتصــادي و 
ــي و  ــرايط پیچیدگ ــي ش ــراي بررس ــري ب ــائل تصمیمگی ــاري از مس آم
نــا اطمینانــی اســت. همچنیــن تحلیــل روابــط تعیینکننــده پیامدهــاي 
محتمــل تصمیمــات اتخاذشــده و ارائــه شــاخصهاي مناســب اثربخشــي 

بــراي ارزيابــي اهمیــت نســبي گزينههــاي موجــود از ديگــر اهــداف ايــن 
ــق در  ــع و تحقی ــی صناي ــي دو نظام مهندس ــاوت اصل ــت. تف ــام اس نظ
عملیــات در حــوزه تحلیــل 
و نــوع مدلهــا و متدولــوژي 
ــتفاده  ــک اس ــه هري ــت ک اس
ــه  ــعههاي اولی ــد. توس میکنن
مهندســي صنايــع در ارتبــاط 
و  ســاخت  کارگاههــاي  بــا 
به شــدت مبتنــي بــر اســتفاده 
سیســتماتیک  روشــهاي  از 
اســتفاده  به جــای  ذهنــي 
از روشــهاي رياضــي بــوده 
ايــن  از  بعضــي  اســت. 
ــزي  ــامل برنامهري ــها ش روش
روشــها،  بهبــود  فراينــد، 
استانداردســازي زمــان انجــام 
ــه روشــهاي ســنتي مهندســي  ــه ازجمل ــي کار میباشــند ک کار و ارزياب
ــم  ــش اعظ ــر، بخ ــال اخی ــي س ــا در س ــد؛ ام ــمار میآين ــه ش ــع ب صناي
فعالیتهــاي مهندســي صنايــع از طريــق تکنیکهــاي تحلیلــي مبتنــي بــر 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــردي ص ــي کارب ــم رياض مفاهی
تحقیــق در عملیــات معمــوالً بــا عملیــات يــک سیســتم موجــود شــامل 
ــد در سیســتمهاي  ــن رشــته میتوان انســان و ماشــین ســروکار دارد. اي
مختلــف ازجملــه سیســتمهاي نظامــي، فروشــگاهها، کارخانههــا، مــزارع، 
ــع مــواد خــام  ــراي کنتــرل موجــودي، توزي مراکــز خدماتــي و غیــره ب
بهینهســازي  تبلیغــات،  انتظــار،  بررســي خطــوط  ساخته شــده،  و 
ــازي  ــدف، بهینهس ــوالً ه ــه کار رود. معم ــري ب ــل و تصمیمگی حمل ونق
يــا اســتفاده بهتــر از مــواد، انــرژي، انســان و ماشــینآالتي اســت کــه در 

سیســتم موجــود اســت.

ــي در  ــه عطف ــات، نقط ــق در عملي تحقي
ــود  تحــول روش هــاي مهندســي صنایــع ب
ــي،  ــاي كم ــعه روش ه ــه آن توس ــه نتيج ك
در بكارگيــري مؤثــر مفاهيــم توســعه 

ــد.  ــه ش یافت

عملــي روش  یــك  عمليــات  در   تحقيــق 
ــام  ــن نظ ــت. ای ــت اس ــائل مدیری ــل مس ــراي ح  ب
ــي،  ــاي ریاض ــا مدل ه ــا ی ــاخت توصيف ه ــامل س ش
ــراي  ــاري از مســائل تصميم گيــري ب اقتصــادي و آم

ــت. ــي اس ــي و نااطمينان ــرایط پيچيدگ ــي ش بررس
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نقــش و تأثیــر کامپیوتــر بــر رشــته هاي 
بــر کســي پوشــیده  مختلــف علمــي 
ــه  ــز ب ــع نی ــي صناي ــت. مهندس نیس
بــا حجــم  عنــوان حــوزه اي کــه 
زيــاد اطاعــات از يــک طــرف و 
طوالنــي  و  تکــراري  محاســبات 
دارد  کار  و  ســر  ديگــر  طــرف  از 
تأثیــر قابــل ماحظــه اي از فنــاوري 
کامپیوتــر دريافــت نمــوده اســت. 
فنــاوري کامپیوتــر موجــب بــه وجــود 
ــد طراحــي و  آمــدن الگوريتم هــاي جدي
ــاز  ــف موردنی ــاي مختل ــل، نرم افزاره تحلی
در مهندســي صنايــع، فرايندهــاي جديــد ســاخت و تولیــد ماننــد طراحــي 
ــر و  ــدي انعطاف پذي ــتم هاي تولی ــر ، سیس ــیله کامپیوت ــه وس ــد ب و تولی
ــي  ــن دگرگون ــده اســت. اي ــری ش ــه کامپیوت ــد يکپارچ سیســتم هاي تولی
مهندســي صنايــع ســنتي را تحــت تأثیــر قــرار داده و مباحــث جديــدي را 

ــت. ــوده اس ــرح نم ــوزه مط ــن ح در اي
البتــه حــوزه علــوم کامپیوتــر در تمامــی رشــته هــای علمــی و تحصیلــی 
ــا  ــارت ه ــن مه ــری اي ــر يادگی ــرده اســت و ديگ ــاز ک ــو د را ب ــگاه خ جاي

ــر اســت. ــاب ناپذي اجتن

بیــن همــه حوزههــاي اشاره شــده، 
تاريــخ  در  قديمیتريــن  مديريــت 
کتاب هــای  بیشــتر  اســت.  بشــري 
بــا  را  مديريــت  توســعه  مديريــت، 
بحــث روي مفاهیــم علمــي تیلــور 
آغــاز میکننــد و خیلــي از نويســندگان 
آن کتاب هــا، تیلــور را »پــدر مديريــت 
علمــي« مینامنــد همان گونــه کــه 

مهندســین صنايــع وي را »پــدر مهندســي صنايــع« مینامنــد. در اينجــا 
ايــن پرســش مطــرح میشــود کــه آيــا مفاهیــم مديريــت علمــي تیلــور 
تعمیمــي دانشــگاهي از مهندســي اســت يــا مديريــت. بخشــي از مديريت 
بانــام مديريــت تولیــد داراي وجــه مشــترکي بــا مهندســي صنايــع اســت. 
ــت  ــه هداي ــه جنب ــد ب ــت تولی ــت، مديري ــد مديري ــز از دي ــا نی در اينج
ــه  ــع ب ــه مهندســي صناي ــد توجــه دارد درصورتی ک ــع انســاني تولی مناب
تحلیــل، طراحــي و کنتــرل سیســتمهاي بهرهــور میپــردازد. منظــور از 
ــد  ــت تولی ــا خدم ــول ي ــه محص ــت ک ــتمي اس ــور سیس ــتم بهره سیس
ــري  ــت مج ــان مديري ــت متخصص ــوان گف ــي میت ــه عبارت ــد. ب میکن
سیســتمهايي هســتند کــه توســط مهندســین صنايــع تحلیــل، طراحــي 

ند. وارزيابی شــده ا

حوزه های مرتبط با مهندسی صنایع
بهتريــن روش درک مهندســي صنايــع جديــد، درک چگونگــي ارتبــاط آن بــا ديگــر حوزههاســت. معمولتريــن حوزههــاي 
مرتبــط بــا مهندســي صنايــع عبارت انــد از: مديريــت، علــوم کامپیوتــر، علــم آمــار، تحقیــق در عملیــات، علــوم مديريــت، 
مهندســي فاکتورهــاي انســاني و مهندســي سیســتمها. در ادامــه هــر يــک از حوزههــاي اشاره شــده، شــرح داده شــده و 

بــا مهندســي صنايــع مقايســه میشــوند.
ــا هــر  ــه ذکــر اســت کــه متناســب ب البتــه حوزه هــای معرفی شــده در زيــر تمامــي حوزه هــای مرتبــط نیســت و الزم ب

آينــده کاري اهمیــت برخــي حوزه هــا متغیــر خواهــد بــود.

در  بررســي  مــورد  پديده هــاي  بیشــتر 
مهندســي صنايــع بــه جــاي جنبــه قطعــی، 
جنبــه تصادفــی دارنــد. بــه عنــوان مثــال 
خرابــي تجهیــزات بــر اســاس قاعــده 
ــه صــورت  ــه ب ــد بلک ــي رخ نمي ده معین

اتفاقــي و تصادفــي خــراب مي شــوند.
پارامترهــاي تعیین کننــده در فرايندهــاي 
تولیــد معمــوالً در يــک مقــدار مشــخص غیرقابــل 
ــر  ــود و تغیی ــف مي ش ــراي آن تعري ــه اي ب ــتند و دامن ــرل هس کنت
پارامتــر در ايــن دامنــه بــه صــورت احتمالــي خواهــد بود. مــدت زمان 
ســاخت و تولیــد يــا ارائــه خدمــات در بیشــتر مــوارد داراي توزيعــي 
احتمالــي اســت. شــرايط فــوق و بســیاري از شــرايط احتمالــي ديگــر 
ــاز  ــاي موردنی ــي و ارزيابي ه ــل، طراح ــه تحلی ــوند ک ــث مي ش باع
ــي باشــد.  ــي و نااطمینان ــا شــرايط احتمال ــوأم ب ــع ت مهندســي صناي
ــت  ــود. دخال ــد ب ــر خواه ــار گريزناپذي ــم آم ــري عل ــن بکارگی بنابراي
علــم آمــار در ابعــاد مختلــف موردنیــاز، مهندســي صنايــع ســنتي را 

تحــت تأثیــر قــرار داده اســت.

گرایش های تحصیلی مهندسی صنایع
در مقاله ی گذشته با تاريخچه ی مهندسي صنايع و همچنین دروس مختلف آشنا شديد. امیدوارم تاکنون نگاهي که بايد يک مهندس صنايع داشته 

باشد را به دست آورده باشید، نگاه و طرز تفکري که مهندسي صنايع را از ديگر مهندسان متمايز می سازد. اکنون به آينده ی تحصیلي مهندسي 
صنايع می پردازيم. درگذشته مهندسي صنايع در مقطع کارشناسي داراي گرايش بود اما چند سالي می شود که گرايش را در کارشناسي برداشته اند 
ولي در مقطع کارشناسي ارشد دانشجويان بايد گرايش موردعاقه خود را انتخاب کنند و در آن زمینه ادامه تحصیل دهند. امروزه رشته ی مهندسي 

صنايع در مقطع دکتري نیز گرايشي ندارد و به عنوان دکتري صنايع ـ صنايع شناخته می شود.
حال به معرفي برخی از مهمترين گرايش های ارشد اين رشته می پردازيم. گرايش های ارشد در يک نگاه مطابق با لیست زير است:

مهندسي لجستيك و زنجيره تأمين
زنجیــره تأمیــن شــامل تمامــي فعالیتهــاي مرتبــط بــا جريــان و مبادلــه 
ــا مرحلــه محصــول نهايــي  ــه مــاده خــام ت کاالهــا و خدمــات، از مرحل
اســت. مديريــت زنجیــره تأمیــن ايجــاد هماهنگــي در تولیــد، موجــودي، 
مکان يابــی و حمل ونقــل بیــن شــرکت کنندگان در يــک زنجیــره 

تأمیــن اســت کــه بــراي دســتیابي بــه بهتريــن ترکیــب 
ــازار  ــت در ب ــراي موفقی ــي ب ــخ گويی و کاراي پاس

ــرد. ــورت می گی ص
امــروزه خواســت مشــتري بــراي کیفیــت 

ــب  ــريع موج ــانی س ــاال و خدمت رس ب
افزايــش فشــارهايي شــده اســت 
ــت،  ــته اس ــود نداش ــًا وج ــه قب ک
از  بیــش  شــرکت ها  درنتیجــه 
از  به تنهايــی  نمی تواننــد  ايــن 
ــد. در  عهــده تمامــي کارهــا برآين
بــازار رقابتــي موجــود، بنگاه هــای 
ــر  ــاوه ب ــدي ع ــادي و تولی اقتص

پرداختــن بــه ســازمان و منابــع 
داخلــي، خــود را بــه مديريــت و 

ــط  ــع و ارکان مرتب ــر مناب ــارت ب نظ
خــارج از ســازمان نیازمنــد يافته انــد. 

مديريــت زنجیــره تأمیــن پديــده ای اســت 
ــد  ــام می ده ــي انج ــه طريق ــن کار را ب ــه اي ک

کــه مشــتريان بتواننــد خدمــت قابل اطمینــان و 
ــا محصــوالت باکیفیــت در حداقــل هزينــه دريافــت کننــد. ســريع را ب

ــراي  ــه ب ــت ک ــی اس ــي مدت زمان ــه معن ــت ب ــز در لغ ــتیک نی لجس
ــي از  ــتیک بخش ــت لجس ــت. مديري ــاز اس ــع، موردنی ــردن مناب مهیاک
ــه آن  مديريــت زنجیــره تأمیــن اســت کــه مفهــوم زمــان و مــکان را ب
ــان  ــرل جري ــرا و کنت ــزی، اج ــي آن برنامه ري ــه اصل ــد و وظیف می افزاي
ــازی  ــط و ذخیره س ــات مرتب ــواد، کاال و اطاع ــوس م ــتقیم و معک مس
ــدأ و نقطــه مصــرف به منظــور  ــان نقطــه مب ــا می کارا و اثربخــش آن ه

ــت. ــتري اس ــات مش ــرآوردن الزام ب
بهينه سازی سيستم ها

ارشــد  در  صنايــع  مهندســي  گرايش هــای  مهم تريــن  از  يکــي 
بهینه ســازی اســت و بــه دلیــل اينکــه درس هايــی مــورد آزمــون قــرار 
ــع  ــجويان صناي ــذا دانش ــت ل ــر اس ــه از دروس تخصصی ت ــد ک می گیرن
ــش بهینه ســازی  ــان گراي ــر هســتند. فارغ التحصی ــا جلوت ــر رقب از ديگ
ــزی در  ــازی، برنامه ري ــل مدل س ــي از قبی ــي کارهاي ــتم ها تواناي سیس
ــا در  ــن الگوه ــه بهتري ــکات و ارائ ــي مش ــف، بررس ــای مختل پروژه ه
ــل  ــف از قبی ــراي بهینه ســازی مســائل مختل ــا ب ســازمان ها و کارخانه ه

ــتند. ــین آالت را دارا هس ــواد و ماش ــان، م انس

مهندسي سيستم های مالي
ــعه و  ــي، توس ــت از طراح ــارت اس ــي عب ــتم های مال ــي سیس مهندس
ــه  ــای خاقان ــه راه حل ه ــي و ارائ ــتم های مال ــزار و سیس ــوآوري در اب ن
بــراي حــل مشــکات مالــي و کاهــش ريســک در جهــت افزايــش ارزش 
ــارت اســت از: ــي عب ــک مهندســي مال ــف ي شــرکت ها. برخــي از وظاي

روش هــای  ارائــه  و  حســاب ها  در  تقلــب  بررســي 
ــی  ــا پیش بین ــف آن ه ــراي کش ــتماتیک ب سیس
وضعیــت مالــي در آينــده، تأمیــن منابــع 
مالــي يــا ارائــه راهکارهــای مناســب 
ــای  ــي ابزاره ــن آن، طراح ــراي تأمی ب
مالــي و در يــک کام انتظــار از يــک 
مالــي  سیســتم های  مهندســي 
ــي  ــم صنعت ــان مفاهی درک هم زم

ــت. ــي اس و مال
مهندسي سيستم های سالمت

تغییراتــي کــه باگذشــت زمــان در 
ــده  ــود آم ــه وج ــامت ب ــام س نظ
ــک  ــه ي ــا ب ــده ت ــث ش ــت، باع اس
نظــام پیچیــده و متغیــر تبديــل 
سیســتم  ايــن  همچنیــن  شــود. 
پیچیــده قســمت بزرگــي از هزينه هــای 
ــن نیــاز  ــرد. بنابراي ــي را در برمی گی دولت
بــه بهبــود در ايــن سیســتم ها بســیار احســاس 
ــه  ــتمي، موردتوج ــد سیس ــک دي ــود ي ــده و وج ش
واقــع می شــود. در ادامــه نمونه هايــی از اقداماتــي کــه مهندســین 
ــت.  ــده اس ــد مطرح ش ــام دهن ــد انج ــامت می توانن ــتم های س سیس
ــي مهندســي  ــای مطالعات ــودن حوزه ه ــه گســترده ب ــا توجــه ب ــه ب البت
ــن  ــد از اي ــامت می توان ــام س ــمت های نظ ــام قس ــاً تم ــع، تقريب صناي
ــا  ــورد اکتف ــد م ــه چن ــط ب ــا فق ــا در اينج ــرد، ام ــره بب ــات به اقدام

می شــود.
در  مهمــي  بســیار  نقــش  می تواننــد  کیفیــت  بهبــود  گروه هــای 
قســمت های مختلــف بیمارســتان داشــته باشــند و بــا توجــه بــه 
ــی در  ــتانداردهای اعتباربخش ــتفاده از اس ــا اس ــداً ب ــه جدي ــي ک الزامات
ــه ايــن گروه هــا در ايــن  ــه وجــود آمــده اســت، نیــاز ب بیمارســتان ها ب
ــای انتظــار در بیمارســتان ها  ــز بیشــتر احســاس می شــود. صف ه مراک
ــه  ــث ب ــه باع ــت ک ــاران اس ــي بیم ــل نارضايت ــن عوام ــي از مهم تري يک

ــود. ــادي می ش ــکات زي ــدن مش ــود آم وج
ــص بیشــتر  ــرش و ترخی ــای انتظــار در قســمت هايی چــون پذي صف ه
خودنمايــي می کنــد. همچنیــن بخــش پاراکلینیــک بیمارســتان ها 
ــگاه  ــک ن ــا ي ــوارد ب ــر م ــن مشــکل اســت. در اکث ــب دچــار اي ــز اغل نی
سیســتمي و فراينــدي و بــا اســتفاده از مهندســي مجــدد می تــوان ايــن 

مشــکل را حــل کــرد يــا تــا حــد امــکان کاهــش داد.
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درحالی کــه تحقیــق در عملیــات 
بــه منابــع فعلــي  بــا توجــه 
سیســتم بــه حــل مســئله و ارائــه 
مهندســي  میپــردازد  راه حــل 
و  طراحــي  بــر  سیســتمها 
برنامهريــزي سیســتمهاي جديــد 
بــراي انجــام بهتــر عملیــات فعلي 
يــا اجــراي عملیــات، وظايــف يــا 
ــه کار  ــال ب ــه تابه ح ــي ک خدمات
گرفتــه نشــدهاند تأکیــد میکنــد. 
در  تحقیــق  به عبارت ديگــر 
رويههــاي  تغییــر  عملیــات 
میکنــد  پیشــنهاد  را  سیســتم 
درحالی کــه مهندســي سیســتمها 
ــک  ــي از ي ــا بخش ــر کل ي تغیی

سیســتم و جايگزيــن نمــودن سیســتم جديــد را پیشــنهاد میکنــد. 
بــا ايــن توضیــح مشــخص میگــردد کــه فلســفه وجــودي مهندســي 
ــق در  ــنتي و تحقی ــع س ــد مهندســي صناي ــز همانن سیســتمها نی
ــوط  ــائل مرب ــراي مس ــر و کارا ب ــاي مؤث ــه راهحله ــات ارائ عملی
ــاوت  ــا نگرشــي متف ــا ب ــي اســت ام ــل و ارزياب ــه طراحــي، تحلی ب
ــات  ــق در عملی ــد تحقی ــز مانن ــتمها نی ــي سیس ــا. مهندس از آن ه
ــر در طراحــي و تحلیــل،  ــه تکنیکهــاي مؤث ــا ظهــور خــود و ارائ ب

ــرارداد. ــر ق ــت تأثی ــنتي را تح ــع س ــي صناي مهندس



مدیریت نوآوری و فناوري
ــوآوري و فنــاوري در کارشناســي ارشــد مهندســي  گرايــش مديريــت ن
بــه  منجــر  کــه  اســت  فعالیت هايــی  مجموعــه  شــامل  صنايــع، 
ــا و  ــن فناوريه ــدي از جديدتري ــا بهرهمن ــوالت ب ــازی محص تجاری س
ــه دانشــجويان  ــش ب ــن گراي ــگاه می شــود. در اي ــا در ســطح بن نوآوريه
ــوآوري و  ــت ن ــن مديري ــاي مابی ــع از تفاوته ــق و جام ــم عمی ــک فه ي

ــد. ــد ش ــه خواه ــي ارائ ــنتي معمول ــای س ــا روش ه ــاوري ب فن
اهداف اين رشته عبارت اند از:

ــاوري و  ــت فن ــا مديري ــط ب ــائل مرتب ــل مس ــناخت و درک و تحلی ش
ــاوري و  ــت فن ــای مديري ــع از تفاوت ه ــق و جام ــم عمی ــوآوري، فه ن
ــتاوردهای  ــن دس ــا آخري ــنايي ب ــنتي، آش ــای س ــا روش ه ــوآوري ب ن
ــه  فنــاوري در جهــات مختلــف صنعتــي، آشــنايي و شــناخت نســبت ب

ــي ــطح مل ــاوري در س ــعه فن ــزی توس برنامه ري
مدیریت پروژه

ــن  ــه اي ــوط ب ــب مرب ــه توضیــح اســت کــه مطال در ابتــداي امــر الزم ب
گرايــش از مهندســي صنايــع تنهــا مربــوط بــه دوره کارشناســي ارشــد 
مديريــت پــروژه گرايــش مهندســي نفــت و گاز کــه در دانشــگاه تهــران 
ــوان  ــت عن ــط تح ــگاه ها فق ــه دانش ــذا بقی ــت. ل ــود، اس ــرش می ش پذي
ــي  ــد. دوره کارشناس ــرش دارن ــش پذي ــن گراي ــروژه در اي ــت پ مديري
ارشــد مديريــت پــروژه گرايــش مهندســي نفــت و گاز بــراي اولیــن بــار 

ــد. در ســال 1392 اجرايــي گردي
صنعــت نفــت کشــور به عنــوان صنعــت پیشــران اقتصــاد کشــور 
درگیــر پروژههــاي عظیــم توســعه میدان هــا نفــت و گاز بــوده و بعضــاً 
ــورهاي  ــا کش ــا ب ــن میدان ه ــي از اي ــودن برخ ــترک ب ــبب مش ــه س ب
ــت  ــعه ای اهمی ــاي توس ــراي پروژهه ــل در اج ــرعت عم ــايه، س همس
ــه اهمیــت دانــش مديريــت پــروژه در  ــا عنايــت ب ــد. ب دوچنــدان مییاب
ــد اجــراي پروژههــا و افزايــش  ايــن صنعــت و تأثیــر آن در اصــاح رون
بازدهــي در اجــراي پروژههــاي نفــت و گاز کشــور، مؤسســه مطالعــات 
بین المللــی انــرژي به عنــوان کانــون پژوهشــهاي راهبــردي و مديريتــي 

وزارت نفــت، ســرفصل آموزشــي دوره کارشناســي ارشــد مديريــت پروژه 
گرايــش مهندســي نفــت و گاز را بــه تصويــب وزارت علــوم تحقیقــات و 
فنــاوري رســانیده اســت کــه از همیــن ســال توســط دانشــگاه تهــران 
ــرش دانشــجو خواهــد داشــت. هــدف  ــه و شــبانه پذي در دو دوره روزان
از ايــن دوره، تربیــت مديــر و افــراد متخصــص بــراي پروژههــاي نفــت 
و گاز اســت و فارغالتحصیــان رشــته مديريــت پــروژه گرايــش نفــت و 
گاز در شــرايط برابــر، در اولويــت اســتخدامي وزارت نفــت قــرار خواهنــد 

گرفــت.
مهندسي سيستم های اقتصادي اجتماعي

رشــته مهندســي سیســتم های اقتصــادي، اجتماعــي بــه تعلیــم و 
تحقیــق درزمینــه، برنامه ريــزی و طــرح سیســتم های مختلــف موردنیــاز 
جامعــه می پــردازد. ايــن سیســتم ها عمومــاً در ابعــاد مختلــف منطقــه، 
يــا کشــور مطــرح می شــوند. سیســتمهاي حمل ونقــل، آب رســانی 
و فاضــاب، ارتباطــات، انتقــال و توزيــع کاالهــا، تأمیــن و توزيــع 
ــن  ــه اي ــد. در کلی ــا بهداشــتي ازاين گونه ان ــرژي، خدمــات آموزشــي ي ان
سیســتم ها هــر يــک از ابعــاد اقتصــادي، اجتماعــي و فنــاوري سیســتم 
ــژه برخــوردار اســت. مهندســي سیســتم های اقتصــادي،  ــت وي از اهمی
ــه  ــي اين گون ــل علم ــازی، تجزيه وتحلی ــه، مدل س ــه مطالع ــي ب اجتماع
ــا و  ــف آن ه ــاد مختل ــن ابع ــر گرفت ــا در نظ ــردازد و ب ــتم ها می پ سیس
همچنیــن بــا توجــه بــه نیازهــا، اولويت هــا و امکانــات جامعــه بهتريــن 

ــد. ــرح می نماي ــتم را ط سیس
آینده پژوهی

ــي و  ــوم مهندس ــي از عل ــته ای و تلفیق ــته ای میان رش ــی رش آينده پژوه
مديريــت اســت. هــدف از ايــن رشــته تربیــت متخصصانــي اســت کــه 
ــع  ــح و به موق ــری صحی ــی و تصمیم گی ــل، پیش بین ــدرت تخی داراي ق
در عرصه هــای خــرد و کان مخصوصــاً در عرصــه علــم و فنــاوري 

باشــند.
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ضرایب دروس امتحانی در کنکور ارشد 
مهندسی صنایع در گرایش های متفاوت



آموزش کار با

بهره وری در زمان با ابزار 
 Google Calendar

در اين بخش قصد داريم ابزار Google Calendar  را به شما عزيزان معرفی کرده و نحوه ی کار با آن را برای شما شرح دهیم .
با پیشرفت فناوری و تکنولوژی بايد نحوه ی استفاده از ابزار های جدبد را فرا گرفت. هدف يک مهندس صنايع در درجه  ی اول Planning يا 

برنامه ريزی است. برنامه ريزی تمام کارها با توجه به زمان محدود کار دشواری است.
ابزار Google Calendar  که يکی از ابزار های مفید شرکت Google است که  امکان برنامه ريزی و طبقه بندی کار ها را با توجه به  روز،ماه و 

سال ، برای شما ممکن می سازد و شما کمتر دچار آشفتگی و حواس پرتی می شويد . 
Google Calendar امکانات زيادی را برای کابران دارای حساب گوگل محیا کرده است ، پس اولین قدم برای استفاده از اين ابزار داشتن حساب 

در گوگل است . حال نحوه استفاده از اين ايزار را برای شما شرح می دهم.

قدم اول : ساخت یا ورود به حساب گوگل:

بــرای اســتفاده از ايــن ابــزار بــه وســیله ايمیــل و گــذرواژه ی 
خــود وارد حســاب خــود مــی شــويد يــا اينکــه يــک حســاب 

درون گــوگل مــی ســازيد.

قدم دوم : ورود به ابزار تقویم

پس از انتخاب ابزار و ورود به آن در اين مرحله با صفحه زير 
مواجه می شويد:

همانطــو کــه مــی بینیــد در ايــن صفحــه چنديــن ابــزار وجــود دارد کــه ســعی مــی کنیــم تمــام آنهــا 
را شــرح دهیــم.

ــاالی  ــپ و ب ــمت چ در س
صفحــه تقويــم کوچکــی 
قــرار دارد کــه اصطاحــا 
بــه آن mini calendar  مــی 

ــد .  گوين

در واقــع mini calendar  بــه شــما يــک ديــد کلــی نســبت بــه آن مــاه و يــا مــاه هــای 
ديگــر مــی دهد.اگــر در mini calendar  بــر روی يــک روز کلیــک کنیــد، آن روز بــرای 
ــه    ــد هفت ــار کلیــک کنی ــک روز دوب ــر روی ي شــما نمايــش داده مــی شــود و اگــر ب
شــامل آن روز بــرای شــما نمايــش داده مــی شــود و بــا فلــش هــای بــاال ی آن نیــز 

میتوانیــد مــاه هــای قبلــی و بعــدی را نیــز بررســی کنیــد .

 ایجاد برنامه 
ــای خــود  ــه ه ــد برنام ــاال ســما چــپ میتوانی از قســمت ب
ــگ  ــز رن ــن کار روی دکمــه قرم ــرای اي ــد . ب را ايجــاد کنی

ــد . ــک کنی Create کلی

هنگامی که روی اين گزينه کلیک میکنید يک صفحه ی 
جديد باز میشود که در آن اطاعات گوناگونی میبايستی 

وارد شود.

قدم سوم : ایجاد یک برنامه

پس از كليك بر روی create  به صفحه باال وارد می شوید.
1.در اين بخش عنوان کاريکه قرار است انجام شود را می نويسیم 

2.در اين قسمت مکان برگزاری جلسه يا مراسم را مینويسید و گوگل نیز با 
استفاده از ابزار map آن مکان را تشخیص می دهد.

3.اگر قرار باشد در آن زمان از تماس تصويری استفاده کنید از اين قسمت 
استفاده کنید . اغلب افراد چند ساعت مانده به تماس تصويری ايمیل خود را 
به آن ايمیل میکنند ، شما از اين طريق میتوانید Video call  خود را تنظیم 

کنید.
4.در اين قسمت میتوانید رنگی که در تقويم برای کار شما نشان داده خواهد 

 calendar شد را انتخاب کنید و از قسمت پايین میتوتنید انتخاب کنید که
برای اطاع رسانی به  شما از notification  استفاده کند يا به شما ايمیل بدهد 
و با انتخاب گزينه ی کناری میتوانید تعیین کنید که تا چند دقیقه يا ساعت 

برای شما يادآوری کند.
5.در اين باکس میتوانید ايمیل کسانی که میخواهید به اين جلسه بیايند را 
وارد کنید تا در آن زمان برای آنها نیز ايمیل ارسال شود و آنها را نیز دعوت 

کند . 

در سمت راست و باالی Calendar چندين گزينه وجود دارد که به توضیح آنها می پردازيم .

چهار گزينه ی 4days/Agenda/day/week/month وجود دارد:
Day: با انتخاب اين گزينه تنها يک روز روی calendar نمايش داده می شود . 

Week:با انتخاب اين گزينه به صورت هفتگی روی calendar نمايش داده می شوند. 

Month:اين گزينه calendar را به شکل ماهانه نمايش داده می شوند.

4days:اين گزينه calendar را به شکل چهار روز کنار هم نمايش داده می شوند.

ــه  ــزی هــای شــما و تعطیــات رســمی ب ــن گزينــه تمــام برنامــه ري ــا انتخــاب اي Agenda:ب

صــورت يــک لیســت نمايــش داده مــی شــود .
   refresh و  print دو آپشن وجود دارد more با انتخاب گزينه های •

• با انتخاب گزينه ی print می توانید برنامه ريزی خود را پرينت کنید.
• با انتخاب گزينه ی refresh تغییرات اعمال شده بازيابی می شود.

در گزينــه ی setting کــه کنــار more قــرار گرفتــه تنظیماتــی از قبیــل location شــما، واحــد 
انــدازه گیــری دمــا و ... وجــود دارد.

+ يکــی از امکانــات خوبــی کــه گــوگل بــرای کاربــران ايرانــی فراهــم کــرده اســت ، داشــتن 
تقويــم جالــی در کنــار تقويــم ايرانــی اســت کــه تمــام تعطیــات رســمی کشــور ايــران  را 

در نظــر گرفتــه اســت.
ــدی گــوگل در گوشــی همــراه خــود google calendar  را داشــته  ــا همــان آي + اگــر شــما ب
باشــید، Notification برنامــه ريــزی  شــما در گوشــی شــما نیــز فعــال میشــود و شــما را خبــر 

دار مــی کنــد .
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کارگروه نرم افزاری 
انجمن علمی مهندسی صنایع

ــود  ــي مهندســي تبديل شــده اند. روزگاري ب ــي از رشــته های فن ــه بخــش مهم ــي و تخصصــي ب ــف عموم ــای مختل ــري نرم افزاره بی شــک يادگی
کــه بــراي کشــیدن نقشــه قطعــه ای بايــد از خــط کــش و گونیــا و مــداد و ... اســتفاده می کرديــم و جــز ايــن راهــي نبــود، امــا امــروز بــا کمــک 

ــن خطــا و اشــتباه ترســیم کنیــم. ــا کمتري ــا نقشــه هايی دقیــق ب ــادر هســتیم ت ــه ای ق ســاده ترين نرم افزارهــای رايان
ــع خــوب را  ــک مهنــدس صناي ــري بخــش مهــم واعظمــی از ويژگی هــای شــاخص ي ــزار و مهارت هــای کامپیوت ــز نرم اف ــع نی در مهندســي صناي
 Matlab و Lingo ــل ــی مث ــک نرم افزارهاي ــه کم ــي ب ــاوت رياض ــازی های متف ــازی و مدل س ــده بهینه س ــائل پیچی ــل مس ــود. ح ــامل می ش ش

ــرد. ــورت می پذي ــل Primeavera و MSP ص ــزاري مث ــا نرم اف ــز ب ــزرگ نی ــنگین و ب ــای س ــرل پروژه ه ــرد و کنت ــورت می گی ــانی ص به آس
نکتــه قابل توجــه ايــن اســت کــه يادگیــري نرم افــزار ديگــر تنهــا مهارت هايــی فوق برنامــه نیســت کــه کارهــا را آســان تر کنــد. بلکــه ايــن روزهــا 

ــا تبديل شــده اســت. ــه بخــش غیرقابل حذفــی از رشــته های م ــن مهارت هــا ب اي
اگــر دانشــجوي مهندســي صنايــع نتوانــد به ســادگی از پــس فرمــول نويســي هــاي متفــاوت در اکســل بربیايــد نمی توانــد جايــگاه قابل توجهــی 
در بــازار کار رشــته داشــته باشــد يــا فرضــاً بــدون يادگیــري نرم افزارهايــي مثــل Primeavera يــا MSP نمی توانــد کنتــرل پــروژه انجــام دهــد. 
در دانشــگاه مــا نیــز، يکــي از مهم تريــن دغدغه هــا همیــن مهارت هــای نرم افــزاري دانشــجويان اســت. بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه همیــن 
نیــاز انجمــن علمــي مهندســي صنايــع بــا همــکاري دانشــکده فنــي مهندســي اقــدام بــه راه انــدازی کارگــروه نرم افــزاري خودکــرده اســت. ايــن 
کارگــروه باهــدف بهبــود مهارت هــای نرم افــزاري دانشــجويان مهندســي صنايــع دانشــگاه دامغــان شــروع بــه کارکــرده اســت و امیــد دارد تــا بــا 

برنامه هــا و دوره هــای متنــوع خــود بــه ايــن مهــم دســت يابــد.
ــزاري، تهیــه و جمــع آوری جــزوات و فیلم هــای آموزشــي نرم افزارهــای مختلــف و تهیــه آرشــیو  برگــزاري دوره هــای آموزشــي، حلقه هــای نرم اف

کامــل از نرم افزارهــای تخصصــي ازجملــه برنامه هــای ايــن کارگــروه اســت.
اولیــن اقــدام ايــن کارگــروه، اطاع رســانی و پخــش جــزوات آموزشــي نرم افزارهــای مختلــف از طريــق کانــال تلگــرام انجمــن علمــي و برنامه ريــزی 

بــراي برگــزاري دوره هــای متفــاوت درتــرم جــاري بوده اســت.
امیدواريم که بتوانیم با ايجاد و بهبود وضعیت اين کارگروه به اهداف مهم و عالي تعیین شده براي آن دست يابیم.

یادداشت ها
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همــه ی مــا بعنــوان يــک شــهروند بايــد از بعضــی از مفاهیــم اقتصــادی 
ــدا  ــت بیشــتری پی ــن موضــوع اهمی مهــم آگاهــی داشــته باشــیم و اي
ــم  ــن مفاهی ــه اي ــع ب ــدس صناي ــک مهن ــوان ي ــه بعن ــد زمانیک میکن
ــم  ــی مفاهی ــه معرف ــه ب ــن مقال ــور در اي ــن منظ ــس بدي ــم . پ بنگري

ــم. ــادی میپردازي ــی اقتص ــردی و ابتداي کارب
تورم:

تــورم عمومــا بــه معنــای افزايــش غیــر متناســب ســطح عمومــی قیمــت 
هــا در نظــر گرفتــه میشــود . بــا تعريــف امــروزی میتــوان نــرخ تــورم را 
نشــان دهنــده افزايــش يــا کاهــش يــا ثبــات در قیمــت مصــرف کننــده 
ــاخص  ــن ش ــری اي ــدازه گی ــرای ان ــت . ب ــات دانس ــا و خدم ، کاال ه
معمــوال در بــازه هــای زمانــی هفتگــی ، ماهانــه  و ســاالنه قیمــت انــواع 
کاال هــا و خدمــات در سراســر کشــور انــدازه گیــری و اعــام میشــود . 
کاال هــا و خدماتــی کــه قیمــت شــان در نــرخ تــورم محاســبه میشــود 
معمــوال از کاالهــا و خدمــات ضــروری زندگــی  مــردم اســت و بــه ايــن 
کاال هــا ) ســبد کااليــی و خدماتــی ســنجش تــورم( میگوينــد . بــرای 
ــان ، گوشــت  ــه  بنزيــن ، ن مثــال میتــوان از ايــن کاالهــا و خدمــات ب
ــن و کفــن و...  ــه دف ــوط ب ــه هــای مرب ــان و هزين ــه درم ، شــیر ، هزين

اشــاره کــرد . 
ركود:

رکــود در نظــر اول عبــارت از پیــدا شــدن اضافــه تولیــد اســت ، اضافــه 
ــدارد .   ــه مشــتری ن ــی ک ــازار از کاالهاي ــباع ب ــی اش ــی يعن ــد يعن تولی
وقتــی در بــازار مشــتری نباشــد و کاال هــا بــه فــروش نــرود طبعــا تولیــد 
ــی  ــج آن تعطیل ــود و نتاي ــف میش ــه و متوق ــش يافت ــز کاه ــا نی کاال ه
کارخانــه هــا و بیــکاری تعــداد وســیعی از کارگــران اســت کــه بــه نوبــه 
ی خــود فــروش کاال هــا را ســخت تــر میکنــد و بــه عمــق بحــران مــی 

افزايــد . 
ارزش افزوده:

ارزش افــزوده عبــارت اســت از ثــروت اضافــی ای کــه توســط شــرکت 
ــا  ــه ب ــات ايجــاد میشــود ک ــه خدم ــا اراي ــد و ي ــد تولی ــق فرآين از طري
کســر هزينــه نهادهــای واســطه از عايــدی هــا بدســت مــی آيــد . نهــاد 
هايــی نظیــر کابــل ، مراکــز ســويیچ ، نیــروی انســانی متخصــص در طی 
يــک فراينــد يــک ارزش جديــد ) ارائــه خدمــات بــه مشــترکین ( تولیــد 
میکنــد کــه در واقــع بــه ارزش نهــاد هــای مــا افــزوده میشــود . روش 
ــروی  ــه ی نی ــود ، هزين ــتهاک ،س ــع اس ــزوده جم ــبه ارزش اف محاس

انســانی و ســاير هزينــه هــای توزيــع شــده اســت .
ماليات : 

قسمتی از درامد يا دارايی افراد است که به منظور پرداخت مخارج 
عمومی و اجرای اهداف وسیاست های مالی و در راستای حفظ منابع 

اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم 
های اداری واجرايی توسط دولت  وصول میشود .

مالیات ها عموما به دو مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشود 
ــه صــورت مســتقیم  ــی هســتند کــه ب ــات هاي ــات مســتقیم : مالی مالی
از درامــد اشــخاص حقیقــی يــا حقوقــی دريافــت میشــود ماننــد کســر 

مالیــات از امــاک و در آمــد افــراد اســت .

مالیــات غیــر مســتقیم : مالیــات هايــی هســتند کــه پرداخــت کننــده 
ــه  آن همــواره فــرد ثابــت و معیــن نبــوده و تحقــق مالیــات بســتگی ب
ــت  ــته اس ــراد داش ــات اف ــادی و عملی ــات اقتص ــمت از عملی ــک قس ي

ــروش . ــر مصــرف و ف ــات ب ــر واردات ، مالی ــات ب ــال مالی ــوان مث بعن
ارزش پــول ملــی : هــر کشــوری بــرای خــود واحــد پولــی دارد کــه در 
معامــات روزمــره از آن اســتفاده میکنــد و ارزش پولــی کشــور هــا نیــز 
ــه ارز هــای ديگــر علــی الخصــوص ارز  ــر طبــق ضريــب تبديــل آن ب ب
هــای برتــر محاســبه و تعییــن میگــردد . بهتريــن راه بــرای تشــخیص 

ارزش پــول ملــی ، قــدرت خريــد اســت .
نقدینگی:

به مجموعه ی پول شامل سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانک ها 
و پول های در اختیار مردم و همچنین شبه پول شامل سپرده ها ی 

سرمايه گذاری مدت دار ، سپرده های قرض الحسنه پس انداز و سپرده 
های متفرقه در موسسات مالی اعتباری ، نقدينگی گفته میشود . حجم 

نقدينگی در يک اقتصاد بايد متناسب با میزان تولید کاال و خدمات 
باشد. در غیر اين صورت بدون ترديد باعث تورم با رکود در تولید خواهد 

شد.
توليد ناخالص ملی:

ــف  ــای مختل ــش ه ــل وبخ ــط عوام ــده توس ــد ش ــزوده تولی ارزش اف
اقتصــادی يــک ملــت ، بــرای يــک دوره زمانــی ، بیانگــر تولیــد ناخالــص 
ملــی آن کشــور اســت . در واقــع تولیــد ناخالــص ملــی ، ارزش مجموعــه 
کاال هــای تولیــدی و خدمــات نهايــی کــه توســط يــک نظــام اقتصــادی 
ــان  ــد شــده ااســت را بی ــن تولی ــک ســال معی ــا و در ي در سراســر دنی
ــاب  ــه حس ــی ب ــص مل ــد ناخال ــزو تولی ــی ج ــا کاال هاي ــد . تنه میکن
میاينــد کــه در آخريــن مرحلــه فــروش باشــند و بــرای فــروش مجــدد 
ــوان  ــه عن ــی در اقتصــاد کان ب ــص مل ــد ناخال ــداری شــوند . تولی خري

کلــی تريــن شــاخص ، نمــاد جامعــه اســت . 
شاخص تعيين بيكاری:

شــاخص بیــکاری در جهــان بنابــر شــغل هــای مختلــف ســاعت هــای 
متفــاوت اســت بــه طــور مثــال يــک کارمنــد در هفتــه 44 ســاعت بايــد 
کار کنــد امــا اگــر شــاخص کار را فقــط همیــن عــدد در نظــر بگیريــم 
، کارهــای پــاره وقــت را ناديــده گرفتــه ايــم و ايــن بــه نامعتبــر بــودن 
ــی  ــاعت خاص ــدار س ــر کاری مق ــرای ه ــس ب ــد . پ ــک میکن ــار کم آم

تعییــن میشــود .
خط فقر:

ــرای زندگــی در يــک کشــور خــاص  حــد اقــل در آمــدی اســت کــه ب
در نظــر گرفتــه میشــود . کســانی کــه زيــر خــط فقــر در نظــر گرفتــه 
ــود ،  ــی خ ــای اساس ــاز ه ــودن نی ــم نم ــه فراه ــادر ب ــه ق ــوند ک میش
خصوصــا اولیــن نیــاز کــه ســامت جســم و تغذيــه ی مناســب اســت 
ــن زدن  ــق تخمی ــر مطل ــط فق ــبه خ ــول در محاس ــد . روش معم نباش
يــک ســبد غذايــی ضــروری اســت کــه بــرای ســامت جســمی خانــواده 
ضــروری اســت و مبلغــی نیــز  بــه جــز هزينــه هــای غذايــی بــه هزينــه 
هــای ســبد غذايــی اضافــه میشــود . بــرای مثــال خــط فقــر در تهــران 

ــون اســت .  ــواده ی 4 نفــری 3.5 میلی ــک خان ــرای ي ب

تعاریف اولیه علم اقتصاد
یكی از مسائلی كه یك مهندس صنایع خوب را از سایر مهندسين صنایع متمایز می سازد قدرت تحليل و پيش بينی وضعيت 

اقتصادی جامعه است. و پيش نياز چنين تحليلی دانستن و تسلط بر اصول و تعاریف اوليه علم اقتصاد می باشد.
البته كه بيشتر این تعاریف برای دانشجویان مهندسی صنایع در دروس اقتصاد خرد و اقتصاد كالن تكراری است. اما مرور 

دوباره آنها نمی تواند خالی از لطف باشد.

احتمــاال همــه مــا در زندگیمــان حداقــل يــک بــار از يکــی از نزديکمــان 
راجــع بــه بازاريابــی شــبکه ای يــا »نتــورک مارکتینــگ« شــنیده ايــم. 
کاری نیمــه وقــت کــه بــه واســطه فــروش محصــوالت تولیــد کننــده در 
يــک سیســتم هرمــی کــه بــه قــرار اســت افــراد را بــه در آمدهــای بــاال 
برســاند. اگــر در جلســات آشــنايی بــا ايــن نــوع بازاريابــی شــرکت کــرده 
ــه شــما نیــز پیشــنهاد هــای وسوســه کننــده ای داده  باشــید حتمــا ب

شــده اســت. درآمــد هــای میلیونــی و صعــودی در کمتــر از دو ســال! 
وعــده ای کــه توســط افــراد حاضــر در شــرکت هــای بازاريابــی بــه همــه 
گفتــه مــی شــود. امــا بــه راســتی بازاريابــی شــبکه ای تــا ايــن میــزان 
پردرآمــد اســت؟ آيــا بــه راســتی بازاريابــی شــبکه ای از پرآمــد تريــن 
ــگان اقتصــادی  ــزرگان و نخب ــا ب ــکا اســت؟ آي مشــاغل در کشــور آمري
ــبکه  ــی ش ــه بازارياب ــه ب ــد ک ــی کنن ــه م ــه توصی ــه هم ــتی ب ــه راس ب
ــی  ــی کوتاه ــس از معرف ــم پ ــد داري ــه قص ــن مقال ــد؟ در اي ای بپردازن
از بازاريابــی شــبکه ای بــه چنــد پرســش مهــم در ايــن زمینــه پاســخ 

دهیــم.
•  بازاریابی شبكه ای چيست؟

ــه نقــل از ويکــی پديــای فارســی، بازاريابــی شــبکه ای نوعــی شــیوه  ب
فــروش اســت کــه در آن کمپانی هــا محصــوالت خــود را بــدون 
تبلیغــات و بــدون واســطه بــه فــروش می رســانند، و مشــتريان پــس از 
ــی  ــی را بازارياب ــد محصــوالت کمپان ــل می توانن ــد در صــورت تماي خري

ــد.  ــد و ســود بگیرن کنن
در واقــع در ايــن نــوع از بازاريابــی شــما بــه صــورت مســتقیم محصوالت 
ــه  ــد هرچ ــرده و در ازای خري ــداری ک ــده خري ــد کنن ــد تولی را از واح
ــه  ــد. نکت ــی کنی ــت م ــتری درياف ــود بیش ــوالت س ــن محص ــتر اي بیش
قابــل توجــه آن اســت کــه میــزان ســود شــما بــه خريــد مســتقیم شــما 
از تولیــد کننــده ارتبــاط دارد. نــه فــروش شــما از محصــوالت! صحیــح 
ــاط  ــز ارتب ــروش محصــوالت نی ــد از تولیــد کننــده و ف اســت کــه خري
مســتقیمی بــا هــم دارنــد، ولــی شــايد بــه همیــن دلیــل اســت کــه در 
ايــن شــرکت هــا اصــرار اصلــی بــر روی خريــد بیشــتر از تولیــد کننــده 

اســت، و نــه فــروش محصــول! 
يکــی ديگــر از اصلــی تريــن مشــخصه هــای بازاريابــی شــبکه ای جــذب 
افــراد اســت. بــه علــت ســاختار هرمــی ايــن شــرکت هــا هــر شــخص به 
ازای جــذب و معرفــی افــراد بیشــتر پورســانت بیشــتری خواهــد گرفــت. 
ــه  ــه ازای خريــد هــر زيرمجموعــه شــما درصــدی ب در ايــن ســاختار ب

عنــوان پورســانت بــه درآمــد شــما افــزوده خواهــد شــد.
ــای  ــه در کشــور ه ــه اســت ک ــد ده ــی شــبکه ای بیــش از چن بازارياب
ــه  ــالی هســت ک ــد س ــز چن ــران نی ــکا رواج دارد. در اي ــی و آمري اروپاي
شــرکت هــای متعــددی در ايــن زمینــه فعالیــت خــود را اغــاز کــرده اند. 
شــرکت هايــی کــه بــا کســب مجــوز هــای الزم از وزارت صنعت،معــدن 
و تجــارت فعالیــت هــای قانونــی خــود را در کشــور روز بــه روز بیشــتر 

گســترش مــی دهنــد.
ــی  ــی و آمریكای ــورهای اروپای ــبكه ای در كش ــی ش •  بازاریاب

ــی دارد؟ ــه جایگاه چ
بــر خــاف تمــام چیزهايــی کــه شــايد تــا امــروز از افــراد شــاغل در ايــن 
شــرکت شــنیده باشــید بازاريابــی شــبکه ای در آمريــکا آن چنــان هــم 
پــر درآمــد نیســت. نکتــه قابــل توجــه ايــن اســت کــه طرفــداران ايــن 
شــرکت هــا را بیشــتر افــراد بیــکار و زنــان خانــه دار تشــکیل داده انــد. 
Amway’s کــه معــروف تريــن و بزرگتريــن شــرکت آمريکايــی در زمینــه 

بازاريابــی شــبکه ای اســت و طرفــداران نتــورک در صحبــت هــای خــود 
بارهــا ايــن شــرکت را مثــال مــی زننــد، در طــول ســالیان دراز فعالیــت 
ــروش جهــان را  ــر از صدمیــن خــرده ف نتوانســته اســت جايگاهــی بهت
   Economist ــود در ــای موج ــق آماره ــر طب ــن ب ــت آورد! همچنی بدس
ــورد  ــنده م ــرکت از 33000 فروش ــن ش ــه همی ــت ک ــده اس ــه ش گفت
بررســی تنهــا90 نفــر موفــق بــه کســب درآمــد در حــد متوســط جامعــه 
ــد؛ کــه نشــان دهنــده 99٫7 درصــد عــدم موفقیــت اســت!  شــده بودن
پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت بــر طبــق آمــار و حقیقــت هــای موجــود 
بازاريابــی شــبکه ای آنچنــان کــه گفتــه مــی شــود در آمريــکا و اروپــا 

مطــرح نیســت.
•  بازاریابی شبكه ای هم اشباع می شود! 

مــا مهندســین صنايــع بايــد بــه خوبــی جــان تیلــور را بشناســیم، کســی 
کــه workstudy و ارزيابــی کار و زمــان را بــرای اولیــن بــار ايجــاد کــرد.  
صحبــت هــای جــان تیلــور در FTC يــا همــان کمیســیون تجــاری فدرال 
امريــکا نشــان مــی دهــد کــه تــا زمانــی کــه برنامــه يــک شــرکت بــر 
اســاس زنجیــره بــی نهايتــی از توزيــع کننــدگان جديــد باشــد، اشــباع 

حتمــی اســت. 
شــرايطی را تصــور کنیــد کــه يــک شــرکت بازاريابــی در شــهر کوچکــی 
ــه شــما را  ــرای آنک ــد. ب ــاب کن ــه جــذب بازاري ــدام ب ــان اق ــل دامغ مث
ــرای فــروش  ــه شــما خواهنــد گفــت کــه ب ــه فعــال کننــد ب ترغیــب ب
ــما را  ــوالت ش ــردم محص ــت و م ــد داش ــکلی نخواهی ــوالت مش محص
خريــداری خواهنــد کــرد. ايــن جملــه شــايد در ابتــدا مشــکلی نداشــته 
ــر  ــم ت ــازار ک ــش ب ــندگان کش ــمار فروش ــش ش ــا افزاي ــی ب ــد، ول باش
ــد  ــود نخواه ــما وج ــول ش ــرای محص ــی ب ــر رغبت ــد و ديگ ــد ش خواه

داشــت.
حــال اگــر ايــن شــرايط را در جامعــه ای بزرگتــر در نظر بگیريــم خواهیم 
ديــد کــه در نهايــت ايــن شــیوه فــروش باعــث اشــباع بــازار خواهد شــد. 
اشــباعی کــه زيرمجموعــه هــای پايیــن تــر را بــه دلیــل تــازه کار بــودن 
بــا ضــرر زيــادی مواجــه خواهــد ســاخت. ضــرری کــه البتــه بــه مجموعه 
هــای باالتــر نخواهــد رســید. ســودهای کان همچنــان بــه باالســری هــا 

کــه تعــداد زيــادی ندارنــد، خواهــد رســید!
•  از بازاریابی شبكه ای دوری كنيم؟

خیــر! صحبــت مــا عمــا ايــن نیســت کــه بايــد بازاريابــی شــبکه ای را 
حــذف کنیــم. افــرادی هــم بــوده انــد کــه بــه واســطه همیــن شــرکت 
هــا بــه درامــد ثابــت خوبــی رســیده انــد و از حضــور در ايــن شــرکت 

هــا رضايــت دارنــد.
ــه چنیــن مجموعــه  ــی آن اســت کــه قبــل از ورود ب ــا صحبــت اصل ام
ای تحقیقــات مــورد نیــاز خــود را بــه طــور کامــل انجــام دهیــد و گــول 

تبلیغــات دروغ برخــی شــرکت هــا را نخورديــد.
در مــورد ســابقه شــرکت مــورد نظــر تحقیــق کــرده و محصــوالت آن 
ــازار هــدف خــود را بشناســید و انتظــارات خــود را  را بررســی کنیــد. ب
خودتــان مشــخص کنیــد! شــرايط مالــی خــود را ببینیــد و بــا توجــه بــه 
ايــن شــرايط تصمیمــات الزم را اتخــاذ کنیــد. و  در نهايــت اگــر تصمیــم 
گرفتیــد کــه بــرای ايــن شــرکت هــا بازاريابــی کنیــد، اصــول اخاقــی 

خــود را فرامــوش نکنیــد.

بازاریابی شبکه ای؛
از دروغ تا واقعیت!
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ــايد  ــن و ش ــي از مهم تري ــز يک ــدس بن ــگ، مرس ــای برندين در درس ه
ــخن  ــي آن س ــاي کامیاب ــت و از رازه ــای درس اس ــن مثال ه مهم تري

ــت اند؟ ــا چیس ــن رازه ــا اي ــد؛ ام می گوين
ــه  ــد تجرب ــا نمی توانن ــه رقب ــه بقی ــد ک ــز چــه کاری می کن مرســدس بن

بنــز را تکــرار کننــد.
خیلــي ســخت اســت کــه برنــدي از ســال 1886 ايجاد شــود و باگذشــت 
ــه  ــی از فرهنگ عام ــد و جزئ ــان پابرجــا بمان ــا و ســده ها هــم چن دهه ه
ــت  ــان درس ــه کارش ــه کار رود ک ــی ب ــه پديده هاي ــاره ب ــود و در اش ش
اســت و حتــي عالــي اســت. برنــد مرســدس بنــز، شــايد قلــه برندينــگ 
و برنــد ســازی بــه شــمار بــرود. برنــدي کــه جزئــی اساســي از فرهنــگ 

آلمانــي شــده اســت و مايــه افتخــار آلمانی هاســت.
چنــد ســالي اســت کــه بــازار اتومبیــل جهانــي دســتخوش زورآزمايــي 

ســختي شــده اســت. خودروســازان 
شــرق دور اتومبیــل ســازاني قديمي 
ماننــد جــی ام، ولــوو و فیــات را تــا 
ــد  ــب رانده ان ــرز ورشکســتگي عق م
ــود،  ــي نب ــای دولت ــر کمک ه و اگ
تولیــدات ايــن کمپانی هــا فقــط 
ــن ترها  ــتالژي مس ــمتي از نوس قس
ــن خودروســازي  ــا دراين بی ــود؛ ام ب
قديمــي اســت کــه در بیــرون از 
ــکوه  ــار و پرش ــه باافتخ ــن صحن اي

ــز. ايســتاده، مرســدس بن
درباره تولد مرسدس بنز:

ــي  ــا حت ــز ي ــدس بن ــي مرس کمپان
بايــد  را  جهــان  اتومبیل ســازی 
ــذار  ــای دو بنیان گ ــون تاش ه مره
ــز و  ــي کارل بن ــرکت يعن ــن ش اي
ــر دانســت. ايــن دو  گواتلیــب دايمل
ــای  ــن بازنده ه ــه اولی ــمند ک دانش
بــدون  امروزی انــد  خودروهــاي 
اطــاع از وجــود يکديگــر روي يــک 

پــروژه مشــابه فعالیــت کــرده و اولیــن خودروهــا را بــه وجــود آوردنــد 
از ايــن تاريــخ بــه بعــد تاريــخ خودروســازي آلمــان تــا جنــگ جهانــي 
اول صحنــه رقابــت ايــن دو خودروســاز اســت. مســابقات اتومبیل رانــی 
کــه آن موقــع جايــي بــراي تبلیــغ خودروهــا محســوب می شــد و هنــوز 
هــم بــا شــدت کمتــر اين چنیــن اســت. در جنــگ جهانــي اول ايــن دو 
خودروســاز صرفــاً بــراي اهــداف جنــگ، بــه تولیــد خــودرو و موتورهــاي 
ــي  ــه اصل ــه حرف ــاره ب ــگ دوب ــان جن ــا پاي ــا ب ــد؛ ام ــي پرداختن نظام
خــود يعنــي ســاختن خــودرو بــراي بــازار بازگشــتند؛ امــا ايــن بــار بــا 
ــود:  ــا آمــده ب ــه دنی يــک تفــاوت. غــول ديگــري در آن ســوی آب هــا ب
ــا اســتفاده از اقتصــاد  ــه ب ــه ای ک ــورد. کارخان ــه خودروســازي ف کارخان
ــا  ــاز را ت ــن دو خودروس ــي اي ــگ جهان ــد جن ــان بع ــده الم ــف ش ضعی
مــرز ورشکســتگي پیــش بــرد؛ و بــراي آن هــا چــاره ای جــز ادغــام باقــي 
نگذاشــت تــا آن هــا در ســال 1924 طــي قــراردادي بــا يکديگــر ادغــام 
ــه ای  ــا دفع ــن تنه ــه اي ــز زاده شــد. البت شــدند و شــرکت مرســدس بن
نبــود کــه ايــن شــرکت بــه ورشکســتگي نزديــک شــد در طــول جنــگ 
ــورگ، کارلســروهه و... در  ــز در فرايب ــای بن ــز کارخانه ه ــي دوم نی جهان

ــا خــاک يکســان شــدند. بســیاري  ــه علــت ببــاران متفقیــن ب آلمــان ب
ــن  ــي خوش باورتري ــتند و حت ــده می دانس ــز را تمام ش ــدس بن کار مرس
ــا  ــال ي ــج س ــد پن ــز باي ــت بن ــراي بازگش ــد ب ــر می کردن ــراد هم فک اف

ــود؛ امــا بنــز دو ســال و نیــم ديگــر بازگشــت. بیشــتر منتظــر ب
برندينگ:

ــه  ــزرگ ارائ ــات ب ــوالت و خدم ــداوم محص ــور م ــق به ط ــاي موف برنده
می دهنــد. ايــن مداومــت در تولیــد محصــوالت و خدمــات عالــي اســت 
ــتري  ــد و مش ــد بازمی گردان ــمت برن ــه س ــريان را ب ــه منتش ــه توج ک
ــار از  ــوع انتظ ــن ن ــد. اي ــد می کن ــول برن ــن محص ــتاق جديدتري را مش
ســوي مشــتري ســبب موفقیــت برندهــا در صنعــت خودشــان می شــود. 
اجــراي تحقیقــات و پااليــش داده هــا هــم به بــه هــود کاال و خدمــت و 
ــن  ــراي همی ــد. ب ــت کمــک می کن ــاي رقاب ــودن آن در دنی اثربخــش ب
اســت کــه بخــِش DR )تحقیق و توســعه( 
يکــي از بايدهــا کســب وکار بــه شــمار 
می آيــد. هم چنیــن اگــر برنــد بتواننــد 
ــتري  ــي مش ــه محصول ــا ارائ ــي ب هرازگاه
ــه  ــن تجرب ــلماً اي ــد مس ــگفت زده کن را ش
خواهــد  نقــل  دهان به دهــان  مشــتري 
شــد و دربرنــد ســازی مؤثــر خواهــد بــود. 
ــز اتومبیــل افــراد مشــهور و  مرســدس برن
ثروتمنــد شناخته شــده اســت. هرچنــد 
ــراي  ــوآوري ب ــورد ن ــز در م ــدس بن مرس
افزايــش ســطح ايمنــي در بســیاري مــوارد 
ــود  ــوده اســت بااين وج ــدع و پیشــرو ب مب
ــل  ــري از تجم ــز تصوي ــدس بن ــام مرس ن
و لوکــس گرايــي را بــه ذهــن متبــادر 
ــدس  ــراي مرس ــرش ب ــن نگ ــد. اي می کن
ــوده اســت.  هــم ســازنده و هــم مخــرب ب
ازيک طــرف لوکــس بــودن ســبب می شــد 
ــوند؛ در  ــذب ش ــوی آن ج ــردم به س ــا م ت
نمی توانســت  شــرکت  زمــان  همــان 
ــد مرســدس  ــر تحــت برن ــل ارزان ت اتومبی
بنــز را در برخــي از بازارهــا عرضــه کنــد. اســتراتژي بازاريابــي مرســدس 
ــي حــول ايمنــي، تجمــل و مهندســي دقیــق اتومبیل هايــش  ــز زمان بن
ــای  ــت اتومبیل ه ــت در صنع ــش رقاب ــبب افزاي ــه س ــا ب ــد ام می چرخی
لوکــس و تغییــر نگــرش مشــتريان در مــورد برنــد مرســدس بنــز ايــن 

ــرد. ــر ک ــا حــدي تغیی اســتراتژي ت
ــر محــور ســبک زندگــي  ــا بیشــتر ب ــي آن ه ــون اســتراتژي بازارياب اکن
ــودن  ــرژي ب ــذت بخشــي، دوســتانه و پران ــه ل ــر جنب اســتوار اســت و ب
ــد.  ــز می کن ــت تمرک ــه محیط زيس ــه ب ــه توج ــز و البت ــدس بن مرس
ــه  ــوان مســتقیماً ب ــز را می ت ــي مرســدس بن ــل اســتراتژي بازارياب تکام
گســترش بــازار هــدف آن مرتبــط دانســت کــه اکنــون عــاوه بــر بــازار 
ــا 35 ســال  ــان 25 ت هــدف اولیــه شــامل قشــر مســن تر جامعــه، جوان
ــات  ــت تبلیغ ــا درک اهمی ــد ب ــن برن ــن اي ــرد. همچنی ــر می گی را درب
رســانه ای و نیــز میدانــي، بــا تبلیغاتــي هوشــمندانه ســعي می کنــد تــا 
ــراي مشــتريان خــود  ــد خــود را بیش ازپیــش ب ارزش هــای اساســي برن

تبییــن کنــد.

. همچنیــن توجــه بیش ازپیــش بــه مبحــث تجــارت الکترونیــک 
ــی  ــروش و بازارياب ــد ف ــبتاً جدي ــتراتژی های نس ــي از اس ــوان يک به عن
ــم آوردن  ــز به منظــور فراه ــد. مرســدس بن ــد به حســاب می آي ــن برن اي
باالتريــن ســطح ارزش بــراي مشــتري بــازار هــدف خــود تصمیــم گرفت 
ــت  ــت قابل رقاب ــی باقیم ــد. اتومبیل هاي ــعه ده ــد را توس ــط تولی ــا خ ت
ــد،  ــش ده ــدف را افزاي ــازار ه ــا ب ــود ب ــاط خ ــد، ارتب ــازار کن ــه ب روان
ــتري  ــات مش ــد و خدم ــظ کن ــدگان را حف ــه مصرف کنن ــي ب دسترس
ــه اول در  ــب رتب ــاط کس ــه دراين ارتب ــد ک ــه ده ــود را ادام ــي خ عال
ــي  ــدف اصل ــا ه ــاير نمانام ه ــا س ــت ب ــروش در رقاب ــس از ف ــات پ خدم

ــد. ــمار می آي ــه ش ــز ب ــدس بن مرس
 مرســدس بنــز می دانــد کــه مشــتريانش فقــط بــراي جابه جايــی خــود 
ــد  ــل، باي ــروش واقعــي اتومبی ــل از ف ــن قب ــد، بنابراي ــل نمی خرن اتومبی
ــوم  ــز مفه ــا بفروشــد. مرســدس بن ــه آن ه ــل خــود را ب ــوم اتومبی مفه
ــا تبلیــغ و ترويــج می فروشــد. مرســدس بنــز درصــدد اســت  خــود را ب
تــا درک از برنــد خــود را در ســطح اشــخاص تغییــر دهــد و مفهومــي 
را جايگزيــن کنــد کــه برنــد آن در نــزد مــردان جــوان حرفــه ای از هــر 

نــژاد و قومــي جــذاب باشــد.
دربرنــد ســازي ابتــدا الزم اســت يــک شــرکت در بیــن مــردم شــناخته 
ــودرو کار  ــت خ ــودن در صنع ــن ب ــا اولی ــز ب ــش بن ــن بخ ــود در اي ش
ــاده  ــمي س ــاري و اس ــان تج ــودن نش ــا دارا ب ــت و ب ــختي را نداش س
ســريع بــه خاطــر مخاطبیــن نفــوذ کــرد بعــد از آن بايــد وجهــه خــود را 
در بیــن مــردم برتــر از ديگــر کارخانه هــا نشــان مــی داد در ايــن بخــش 
ــي و  ــوآوری، کاراي ــي ن ــي يعن ــد اصل ــرگ خري ــه ب ــت س ــا رعاي ــز ب بن

پرســتیژ بــه آن دســت يافت بنــز همــواره در حــال وضــع اســتانداردهای 
جديــد در صنعــت خودروســازی اســت و هزينــه زيــادي در ايــن بخــش 
ــدون کارايــي  ــات ب ــرار دادن امکان ســرمايه گذاری می کنــد و البتــه از ق
ــي را  ــترين کاراي ــي بیش ــد امکانات ــعي می کن ــرده و س ــواره پرهیزک هم
در اتومبیل هــای خــود قــرار دهــد در بخــش پرســتیژ هــم بنــز همیشــه 

برتريــن برنــد بــوده.
در حــدي کــه ايــن حفــظ پرســتیژ از مــرز خودروهــا فراتــر رفتــه و بــه 
ــوط می شــود از ســاعت و عطــر  همــه ی محصــوالت ايــن  شــرکت مرب
تــا گوشــي موبايــل و پوشــاک، بنــز در هــر صنعتــي کــه هســت حتــي 
اگــر فقــط اســم برنــد را فروختــه باشــد کیفیــت بــه همــراه میــاورد و بــه 
ــا هیــچ( به صــورت کامــل عمــل می کنــد. ــا بهتريــن ي شــعار خــود ) ي

در صنعــت تبلیغــات نیــز بنزينــی از پیشــگامان محســوب میشــود . بنــز 
ــي دســت  ــن حت ــوان بهتري ــردم به عن ــن م ــن در ذه ــرار گرفت ــراي ق ب
ــا  ــد ت ــه تصــادف نمی کنن ــه ســاخت ماشــین های اســباب بازی زده ک ب
بچه هــا نیــز بــه امنیــت بنــز ايمــان بیاورنــد. بنــز بــراي حفــظ پرســتیژ 
ــا  ــرد ت ــه ســاخت محصــوالت ارزان نک ــت دســت ب ــد خــود هیچ وق برن
همیشــه آرزويــی بــراي مــردم عــادي باشــد و بــراي ثروتمنــدان حــس 
خــاص بــودن را بــه ارمغــان بیــاورد و ايــن را میتــوان در برنــده شــدن 
جايــزه بهتريــن خــودروي لوکســان هــم بــه ســال پیاپــي به طــور واضــح 
ــرع  ــي مخت ــام فامیل ــط ن ــر فق ــا ديگ ــن مهروموم ه ــز بعدازاي ــد. بن دي
ــتیژ  ــي و پرس ــان، راحت ــت ، اطمین ــاد کیفی ــه نم ــت بلک ــودرو نیس خ

ــد موفــق را نمايــش می دهــد. ــي از يــک برن ــه عال اســت و يــک نمون

تجربه ای در برندینگ!
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