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فصل نامه علمی،آموزشی،فرهنگی
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد

سال دوازدهم | بهار ۱۴۰۰ | ۳۵ صفحه

تیم راهــــــــــــــــــبرد

محسن فراغه
 سردبیر نشریٔه
راهبرد

به صرِف 
یک نشریــــــــــــٔه متفاوت !

مهــم و جــذاب روانشناســی و مــوارد جالــب دیگــر کــه اگــر تــا 
پایــان نشــریه همــراه مــا باشــید ، متوجــه آن هــا خواهیــد شــد ؛ 

ــم . ــان همراهــی کنی شــما را در مســیر تحقــق رویاهایت
ــد،  ــرد را می خوانی ــاره نشــریه راهب ــی دوب ــدوارم روزی ، وقت امی
لبخند هایتــان پشــت ماســک نباشــد و تندرســتی و روزهــای 
بــدون الــکل و بیمــاری کرونــا بــه خانه هــای همه  مــان بازگشــته 

باشــد . 
و در آخر

ــت  ــان ، نهای ــوز و فعالم ــم دلس ــت تی ــوت خدم ــن خداق ضم
ــریه  ــن نش ــار در ای ــه هر گفت ــرا ک ــی را دارم ، چ ــکر و قدردان تش
از قلــم و قلــب و دانــش ایــن عزیــزان و تــاش بــی مانندشــان 
جــاری گشــته ؛ امیــدوارم همگــی شــما بزرگــواران در مســیر 

ــید . ــان باش ــگاه حقیقیت ــالت و جای رس

بــا ســام خدمــت شــما عزیــزان و همراهــان محتــرم ؛ امیــدوارم 
ــم  ــی سرشــار از آرامــش و شــادکامی داشــته باشــید و طع حال
، شــیرین و دلچســب  راهبــرد  نشــریه  ماننــد  لحظه هایتــان 

باشــد.
، همــٔه مــا شــاهد تغییــرات و  ایــن روزهــای کرونایــی  در 
تحــوالت بزرگــی در مســیرهای شــغلی افــراد بودیــم ؛ بســیاری 
از مهارت هــای جدیــد جایگزیــن روش هــا و الگوهــای کهنــه 
شــدند ؛ معنــای پــول و ثــروت در میــان تمامــی کســب و کارهــا  

ــر . ــی چندبراب ــرای درآمدزای ــتیاق ب ــد و اش ــر ش ــگ ت پر رن
نشــریه مــا بــا عنــوان » بازنگــری در مســیر شــغلی مهندســی 
صنایــع » عینکــی جدیــد بــر چشــمان شــما خواهــد زد تــا دیــدی 
کامــل و متفــاوت را در زمینه هــای مختلــف علمــی ، اجتماعــی 

، شــغلی ، مالــی و... بــه شــما بزرگــواران ارائــه دهــد .
ــد  ــاد الزم مانن ــام ابع ــن تم ــر گرفت ــا در نظ ــم ب ــعی کردی ــا س م
ــق داخــل و خــارج کشــور ، مباحــث  ــراد موف تجــارب کاری اف
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ُسـخِن آغازین

دکتر احمد احمدی یزدی
استاد مشاور نشریٔه راهبرد

محمدمهدی براتیان
مدیرمسئول نشریٔه راهبرد

آینــدٔه شــــــــــغلی 
دانش آموختـــگان 
ــنایع مهندسی صـ

پس از وقفه ای
2ساله...

رشــته مهندســی صنایــع، جــزء یکــی از جذاب تریــن رشــته ها بــرای 
افــرادی اســت کــه هــم از توانایی هایــی فنــی و هــم از قابلیت هــای 
اجتماعــی و مدیریتــی مطلوبــی برخــوردار هســتند. در برخــی منابع 
از ایــن رشــته بــه عنــوان یــک رشــته »مدیریــت - مهندســی« نــام 

برده میشــود.
خوشــبختانه در ســال های اخیــر ، رشــته مهندســی صنایــع در 
گرایــش گوناگونــی ارائــه شــده و ســهم قابــل توجهــی از داوطلبــان 
ورود بــه دانشــگاه های کشــور را بــه خــود جــذب کــرده اســت. امــا 
بــا ایــن حــال، موضــوع اساســی کــه در بیــن دانش آموختــگان ایــن 
رشــته بعنــوان یــک ابهــام رایج اســت، آینده شــغلی این رشــته در 

داخــل و خــارج از کشــور میباشــد. 
رشــته مهندســی صنایــع بــه خاطــر ماهیــت مدیریــت - مهندســی 
ــه  ــن موضــوع ب خــود، گســتره شــغلی بســیار مناســبی دارد و ای
خــودی خــود یــک نقطــه قــوت بــرای دانش آموختــگان این رشــته 
بــه حســاب می آیــد. امــا از طرفــی ، بهره گیــری نامطلــوب از ایــن 
نقطــه قــوت، میتوانــد منجــر بــه یــک نقطــه ضعف اساســی شــود. 
از نظــر بنــده ، چالــش اساســی کــه در بیــن دانشــجویان ایــن رشــته 
ــای  ــر حوزه ه ــد ب ــز کارآم ــایی و تمرک ــدم شناس ــود دارد، ع وج
مــورد عالقــه خــود میباشــد. برخــی صاحــب نظــران، ایــن رشــته 
را بعنــوان »اقیانوســی بــه عمــق یــک ســانتیمتر« معرفــی میکننــد. 
لفــظ اقیانــوس برای این رشــته خــود نمایانگر گســتردگی کاربرد آن 
اســت ؛ امــا بــا ایــن حــال اطــاق »عمــق یــک ســانتیمتر« میتوانــد 
توســط دانشــجویان ایــن رشــته بــا تمرکــز و عمــق بخشــیدن بــه 

حوزه هــای مــورد عاقــه خــود تصحیــح شــود.
تعریــف آینــده شــغلی یــک مهندس صنایــع میتوانــد در دو محور 
عمــده برنامه ریــزی و کنتــرل، عمدتــاً در محیط هــای صنعتــی 
خاصــه شــود. حــال اینکــه، بــا توجــه بــه تحــوالت عظیمــی کــه 
در محیــط پیرامونــی خــود، در ســطح ملــی و بین المللــی مواجــه 
هســتیم، الزم اســت تغییــر نگرشــی در مــورد آینــده شــغلی 
متصــور بــرای ایــن رشــته در بیــن دانشــجویان صــورت گیــرد. ایــن 
موضــوع بــه عنــوان محــور اصلــی شــماره جاری نشــریه راهبــرد در 

نظــر گرفتــه شــده اســت.
و اما کالم آخر...

بنــده بــه عنــوان اســتاد مشــاور نشــریه انجمــن علمــی گــروه 
پرافتخارتریــن  از  یکــی  یــزد،  دانشــگاه  صنایــع  مهندســی 
انجمن هــای علمــی مهندســی صنایــع کشــور، امیــدوارم مطالــب 
موجــود در شــماره جــاری نشــریه راهبــرد کــه حاصــل تاش هــای 
مســتعدترین و فعال تریــن دانشــجویان گــروه مهندســی صنایــع 
دانشــگاه یــزد اســت، بــرای خواننــدگان و همراهــان آن در انتخــاب 
 مســیر شــغلی آینــده خــود تأثیرگــذار و کمــک کننــده باشــد.

با آرزوی بهترین ها برای جامعه بزرگ مهندسین صنایع کشور

از اوایــل ورودم بــه دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه یــزد نــام 
راهبــرد نامــی بــود کــه بــرای همــه آشــنا بود،همــه دانشــجویان صنایــع از 
موفقیت هــای روزافــزون ایــن نشــریه و افتخــارات زیــاد آن می گفتنــد.
وقتــی بــا دوســتانم در نشــریه آشــنا شــدم شــیفته کار در ایــن مجموعــه 
شــدم و تصمیــم گرفتــم روزی مــن هــم بتوانــم در گرفتن افتخــارات این 

نشــریه ســهم داشــته باشــم.
ــرد را داشــتم و  ــق مدیرمســئولی نشــریه راهب ــه توفی خــدا را شــاکرم ک
توانســتیم بــا مجموعــه تیــم بی نظیرمــان پــس از وقفــه ای ۲ ســاله 
دوبــاره نشــریه ای دیگــر معرفــی کنیــم و بتوانیــم ماهیــت اصلــی راهبــرد 
کــه راهبــرد دانشــجویان اســت را ایــن بــار در مســیر شــغلی آن هــا پیــاده 

کنیــم؛
مدت هــا اســت کــه دانشــجویان مهندســی صنایــع تصورشــان از آینــده 
شــغلی خــود ایــن اســت کــه تنهــا بایــد در محیط هــای صنعتــی و 
ــترش  ــا گس ــع ب ــی در واق ــوند ول ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــه ای مش کارخان
ــن رشــته جــذاب هــم در  ــوژی حوزه هــای ای ــای ارتباطــات و تکنول دنی
حــال گســترده تر شــدن هســتند و در آینــده ای نــه چنــدان دور می تــوان 
جایــگاه بســیار ویــژه ای بــرای آن تصــور کــرد، حوزه هــای بی نظیــری 
ــوش  ــت محصول،ه ــال مارکتینگ،مدیری ــم داده،دیجیت ــون عل همچ

تجــاری و حوزه هــای مالــی را می تــوان از مهم ترینشــان نــام بــرد.
ــر ایــن شــده اســت کــه دانشــجویان  در ایــن شــماره از نشــریه ســعی ب
بــا حوزه هــا و مباحــث جدیدتــری نســبت بــه گذشــته آشــنا شــوند تــا 
شــاید باتوجــه بــه عاقه شــان بتواننــد در آینــده شــغلی خــود تصمیمات 

بهتــری بگیرنــد.
همــٔه اعضــای تیــم ارزشــمند راهبــرد نهایــت تاششــان را بــرای رســیدن 
نشــریه بــه ایــن هــدف انجــام دادنــد و مــا همگــی امیدواریــم کــه 
مجموعــه مطالــب جمــع آوری شــده بــرای شــما خواننــدگان عزیــز مفید 

واقــع شــود.
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مهندس وحید رهنما

مهــارت نــرم مــورد نیــاز بــرای ۷
یــک مهنــدس صنایــع

مهارت هایی که به عنوان یک مهندِس صنایِع 
امروزی نیاز دارید  مدرس،مشاور و سرممیز

سیستم های مدیریتی

امــروزه مهندســان صنایــع، بــه مهارت هایــی فراتــر از مهارت هــای اولیــه و بدیهــی رشــته خــود نیــاز 
دارند. امروزه در  عمل ماموریت و رسالت دانشگاه ها و مراکز آموزشی نســـبت بـــه گذشـــته تغییـر 
کـــرده اســـت. دانشـــگاه بایـــد افـــرادی را تربیت کند کـــه به جـــای حفظ کردن مطالب و یادگیری 
تئوری هــا ، توانایـــی های دیگــری نظیــر طبقــه بنـــدی اطاعــات ، آنالیــز اطاعـــات ، تفکــر نقادانــه و 
حـــل مســـئله ، مهارت هـای ارتباطـی ، مباحثـــه ، فنون مذاکـره و مهارت هـای مدیریتی و فنـاوری 
داشـته باشـند تـا بتواننـد متناسب با سرعت باالی تغییـرات در محیط های صنعتـی و اجتماعی 
بـه همسـویی مؤثـری برسـند. از سوی دیگر  بایـد در مرا کـز آمـوزش عالـی و سـازمان های یاد  گیرنـده 
متناسـب بـا نیاز هـای کارفرمایـان، دانش آموختگانـی را تربیـت کننـد کـه بـا الزامـات بـازار انطبـاق داشـته 
باشـــند ؛ ازایـــن رو ، دانشـــجویان بـرای دسـتیابی بـه مهـارت و تخصـــص الزم عاوه بر مهارت های 

تخصصــی رشــته خــود مــی بایســت مهارت هــای دیگــری نیــز فــرا گیرنــد.
انواع مهارت و تعریف آنها

عمده مهارت های مورد نیاز برای یک مهندس صنایع در دو بخش قابل بیان می باشد:
)Hard Skills( مهارت های سخت

بــه مهارت هــای تخصصــی مــورد نیــاز یــک مهندســی صنایــع نظیر تســلط بــه نــرم افزاز هایــی مانند 
Excel، MSP ، تســلط بــر علــوم ریاضــی و آمــاری ،  برنامــه نویســی ، مهارت هــای کامپیوتــری ، 
برنامــه ریــزی تولیــد و...  مهارت هــای ســخت گفتــه مــی شــود. ایــن مهارت هــا را می توان بــا مدارک 
دانشــگاهی و گواهینامــه هــا احــراز نمــود. انــدازه گیــری و ســنجش این مهارت ها آســان می باشــد.

)Soft Skills( مهارت های نرم
ــر  ــب ت ــر و مناس ــش ت ــر بخ ــرای اث ــث اج ــه باع ــی ک ــا و توانمندی های ــه مهارت ه ــه مجموع ب
فعالیت هــای یــک مهنــدس صنایــع مــی شــود » مهارت هــای نــرم » گفتــه مــی شــود. بلــد بــودن 
مهارت هــای نــرم ،  باعــث مــی شــود شــما بــه صــورت بســیار مؤثرتــری از دانــش و تخصــص خــود 

اســتفاده کنیــد.
 برخی از مهم ترین مهارت های نرم عبارتند از : 

مدیریت زمان،تفکر تحلیلی و سیستمی،مهارت های ارتباطی،مدیریت خشم و استرس،خاقیت 
و حل مســئله

مدیریت تعارض،مهارت های ادراکی و تصمیم گیری،کارآفرینی،شبکه سازی و تیم سازی،انعطاف 
پذیری

برخاف مهارت های سخت ، احراز و اثبات و سنجش این مهارت ها آسان و ساده نیست.
بخــش کمــی از ایــن مهارت هــا بــه صــورت ذاتــی در افــراد وجــود دارد و بخــش عمــدٔه آن نیازمنــد 

آمــوزش و فراگیــری اصولــی و گــذر زمــان مــی باشــد.
امــا از نظــر نگارنــدٔه ایــن مقالــه ، در زمــان حاضــر و نیــز عصــر آتــی کســب مهارت های نرم بــه مراتب 

اهمیت بیشــتری از مهارت های ســخت در زمینٔه  اشــتغال موفق در بازار کار و صنایع دارد.
انواع مهارت های نرم 

مطالعـات مؤسسـه تحقیقاتـی اسـتنفورد و بنیـاد کارنگی- ملـون ، روی مدیـران عامـل 500  شـرکت 
برتـر رتبه بنـدی شـده در مجلـه فورچـون نشـان داد کـه 75درصـد موفقیـت بلندمـدت در مشـاغل 
، از مهارتهـای نـرم و تنهـا ۲5درصـد آن از مهارتهـای سـخت )مهارتهـای فنـی و تخصصـی( بـدسـت 

آمـده اسـت.

مهارتها
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جهــت آشــنایی مخاطبیــن عزیــز ، برخــی از مهارت هــای نــرم در زیر تشــریح 
شــده است:

1- حل مسئله
وقتــی عبــارت "حــل مســئله" را می شــنوید ، یــاد مســائل ریاضــی میافتیــد 
ــد:   ــن نیســت. ادیســون می گوی ــا ای ــا منظــور م ــد! ام و وحشــت می کنی
"موفقیــت و نبــوغ ، یــک درصــد انگیــزه اســت و  99  درصــد عــرق ریختن." 
حــل مســئله یعنــی عــرق ریختــن بــرای یافتــن  راه هــای حــل یــک مســئله! 

حل یک مسئله 4 مرحله دارد:
تعریــف دقیــق مســئله،طوفان فکری،ارزیابــی راه حــل هــا و انتخاب بهترین 

راه  ها،اجــرای راه حــل و بازبینــی آن
۲- مدیریت استرس

مدیریــت اســترس ، تاشــی اســت کــه فــرد انجــام می دهــد تــا اســترس را 
از میــان ببــرد و یــا آن را بــه حداقــل رســانده و تحمــل کنــد بــه عبــارت دیگر 
در فرآینــد مقابلــه ، تــاش فــرد بــر این اســت که منبــع اســترس را از زندگی 
خــود حــذف کنــد و مشــکلی را کــه ایجــاد شــده برطــرف ســازد ؛ و از ایــن 
طریــق تعــادل و آرامــش خــود را بدســت آورد . امــا گاهــی فشــار روانــی بــه 
گونــه ای  اســت کــه فــرد نمی توانــد  آن  را بــه طــور کامــل در زندگی خــود از 
بیــن ببــرد. در ایــن گونــه مــوارد او ســعی می کنــد تا از شــدت و میزان فشــار  
روانــی موجــود بکاهــد. بنابر ایــن مدیریــت اســترس نیازمنــد  مقابلــه مؤثر با 
عوامــل درونــی و بیرونــی بوجــود آورنــده اســترس اســت  ؛ بــه گونــه اي کــه 
ســامت شــناختی ، جســمانی ، هیجانــی و معنــوي فــرد تامیــن شــود. هر 
یــک از ایــن چهــار مؤلفــه را می تــوان بصــورت زیــر تعریــف کــرد. )برگرفتــه از 
کتــاب اســترس و روشــهاي مقابلــه بــا آن ، دکتــر محمــد خدایــاري فــرد ، 

دکتــر اکــرم پرنــد ، انتشــارات دانشــگاه تهــران(
ــارت  اســت از : عملکــرد مناســب سیســتم های  ســامت جســمانی عب

فیزیولوژیــک اصلــی بــدن.
ســامت هیجانــی عبــارت اســت از : توانایی احســاس و ابــراز طیــف کامــل 

هیجانــات و مهــار آن بــه جــای کنتــرل شــدن توســط هیجان هــا
ــردازش ،  ــع آوری ، پ ــی جم ــت از : توانای ــارت اس ــناختی عب ــامت ش س
یــادآوری و تبــادل اطاعــات. رویارویــی انســان بــا اســترس باعــث می شــود 
کــه ظرفیــت روانــی فــرد بــراي تحمــل اســترس انباشــته شــده ودر نتیجــه 
توانایــی وی بــراي پــردازش اطاعــات و انجــام فرآیندهــاي شــناختی الزم 

جهــت تصمیــم گیــری منطقــی را کاهــش مــی دهــد.
ســامت معنــوی بــه معنــا ی : داشــتن تعــادل ، تعالــی و بلــوغ وجدانــی ، 
اخاقــی ، ارزشــی ، روحانــی و دینــی ؛ از طریق رابطه رشــد دهنــده و پرورنده 

بــا خدا ، خویشــتن.
3- مهارت های ارتباطی

مجموعـه ای از توانایی هـای اسـتداللی و هیجانـی متمایـز اسـت و نسـبت 
بـه هـوش اجتماعـی توجـه بیشـتر به مسـائل اساسـی هیجانی و فرونشـاندن 
مشـــکات شـــخصی و اجتماعـی افـراد دارد. افـــراد دارای هـوش هیجانـی 
بـــاال در داشـــتن رضایـــت از زندگـــی ، بهره منـدی از محیـــط  کاری و شـریک 
شـدن در احساسـات اطرافیـان نسـبت بـه دیگـران متفـاوت بـوده و معمـوال 
افـرادی منظـم ، خون گـرم ، بـا انگیـزه و خوشبیـن هسـتند )مـرادی و افشـار 

ایمانـی،1396(.
4- مهارت های ادراکی و تصمیم گیری

مهارت هـــای ادراکـــی عبـارت اســـت از : توانایـی درک مشـکات همـراه بـا 
جزئیـات تشـکیل دهندٔه  آن در موقعیت هـای مرتبـط بـا مشـکل )خضـری 
و همـــکاران، 1394(. آگاهـــی از ایـــن روابـــط  و شـــناخت اجـزاء  و عناصـر 
مهـــم در  موقعیت های مختلـــف ، فـــرد را قـــادر می سازد کـــه بـــه طریقـــی 
تصمیم گیـری یـا اقـدام کنـد کـه زمینـه تحقـق مدیریـت  بهـره ور را فراهـم 
کنـــد. تصمیم گیـــری فرآینـد تشـــخیص ریسک ها و فرصت هـا و سـپس 
حـل آنهـا و یـک اقـدام و عمـل اسـت کـه طـی یـک فرآینـد در نهایـت بـه 

انتخابـی منجـر می شـود که می تواند پاسـخگوی مشـکل سـازمانی باشـد.
5- انعطاف پذیری

" انعطــاف پذیــری " در برخــورد بــا مســائل مختلــف زندگــی یکــی دیگــر از 
مهارت هــای نــرم اســت کــه اســتراتژی های مختلــف در شــرایط متفاوتــی 
دارد. ایــن مهــارت بــه خصــوص بــرای یــک مدیــر و همینطــور بــرای یــک 
رهبــر مهــم اســت. مدیــر مــدام بــا تغییــرات مختلــف در محیــط کار خــود 
روبــرو اســت و گاهــی ناچــار اســت در رویــه هــا و اســتاندارد ها تغییــر ایجاد 

. کند
6-تفکر تحلیلی و سیستمی

ــت و تلویحــًا  ــل علمــی اسـ ــه و تحلی ــک روش تجزی ــتمی ی تفکر سیسـ
معادل با حاصل جمع موقعیت پیچیده و شـــیؤه  تفکر متناســـب با آن 
موقعیــت اســـت )خلخالــی، 1393(. در تفکر سیســـتمی باید همــه اجزای 
سیسـتم ) ورودی هـا  پـردازش ، خروجـی ، بازخـورد ، محیـط ، ذی نفعـان 
، مخاطبـان ، مـواد  اولیـه و ...( به منظـور اخـذ یـک تصمیـم بهینـه مدنظـر 

قـرار گیـرد.
۷-کارآفرینی

" تعــارض"  فرآينــدی اســت كــه درآن نوعــی تــاش آگاهانه به  وســيله گروه 
هــا يــا  افــراد صــورت مي گيــرد تــا از طريــق  مقابلــه بــا افــراد يــا گروه هــای 
ديگرمانــع از دســتيابی بــه اهــداف آنــان گردنــد. تعــارض در حقيقــت عملی 
اســت کــه در يــک ســازمان گروه يــا افرادی بصــورت آگاهانــه باعث اختال 

در امــور خاصــی می شــوند.
تعــارض نــه تنهــا مضر نيســت ، بلكــه برای خاقيــت و نــوآوري در ســازمان 
نيــز ضــروری اســت . وجــود تضــاد و تعــارض مي تواند باعث نمايان شــدن 

مســائل و ســپس حــل خاقانــه آنها گــردد. 
" مدیریت تعارض" شــناخت و ادارٔه تعارض به صورتي معقول ، منصفانه 
و كاراســت. تعــارض می توانــد بــا اســتفاده از مهارت هايــي چــون ارتباطــات 
ــا در اداره و  ــی م ــت شــود. تواناي ــره ، مديري ــر ، حــل مســئله و مذاك مؤث
مديريــت تعــارض می توانــد بــر نتايــج آن تأثير بگــذارد. قبل از هرچيــز براي 
اداره ي تعــارض بايــد آن  را شناســايي و تجزيــه و تحليــل كــرد و علــل ايجاد 
تعــارض را مــورد بررســي قــرار داد. پــس از تشــخيص تعــارض و علــل آن ، 

نكتــه ي كليــدی در مديريــت تعــارض، انتخاب ســبك مناســب اســت.

در پایــان توصیــه می شــود دانشــجویان و فارغ التحصیانی که قصــد ورود 
ــه  ــژه ای ب ــای ســخت ، توجــه وی ــار مهارت ه ــد ، در کن ــازار کار را دارن ــه ب ب
کســب مهارت هــای نــرم داشــته باشــند. چــرا کــه در ســال های آتــی مزیــت 
رقابتــی افــراد و ویژگــی برتــری آنهــا نســبت بــه یکدیگــر در کســب جایــگاه 

شــغلی مناســب مهارت هــای نــرم می باشــد.
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مبانی مهندسی صنایع

مهندس فهیمه قاسمی نژاد
 دانشجوی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

معرفی گرایش های کارشناسی ارشد

رشــته ی مهندســی صنایــع، قدمتــی 50 ســاله در ایران 
دارد و بعــد از انقــاب صنعتــی و پیچیــده شــدن 
سیســتم های صنعتــی، صنعتگــران و تولیدکننــدگان 
پــی بردنــد بــا علــوم مهندســی پایــه، نظیــر مهندســی 
بــرق، مهندســی مکانیــک و.. نمی تــوان شــرایط را 
ــه  ــود ک ــی ب ــن عامل ــن مهم تری ــید و ای ــود بخش بهب
باعث به وجودآمدن رشــته ی مهندســی صنایع شــد.
رشــته ی مهندســی صنایــع، شــامل طیــف گســترده ای 
از دانــش و مهات هــای مختلــف می باشــد و بــه 
دنبــال ایــن اســت که دانش مهندســی، بتوانــد در کنار 
ریاضیــات، علــوم اقتصــاد و مدیریــت، پیچیدگی هــا 
تــا  دارد  تــاش  و  حــل کنــد  و  دهــد  بهبــود  را 
سیســتم های یکپارچــه را طراحــی و پیــاده ســازی کنــد 
تــا بهبــود ممکــن ایجــاد شــود. همچنیــن مهندســی 
ــایر  ــه س ــی راک ــا ابزارهای ــد ت ــاش می کن ــع، ت صنای
علــوم مهندســی تولیــد می کننــد، بهتــر تولیــد کنــد و 

بهبــود ببخشــد.
مهندســی صنایــع، طیف متنوعــی از دروس را شــامل 
می شــود کــه هرکــدام به تنهایــی، می توانند مبنــای کار 
در بازار باشــند و یک مســیر شــغلی را برای دانشــجوها 

بــه وجــود بیاورند.
گرایش های مهندسی صنایع

بهینه ســازی سیســتم ها:این گرایــش، قدیمی ترین 
گرایــش مهندســی صنایــع اســت و بــه عنــوان گرایش 
ــل  ــه دلی ــود. ب ــناخته می ش ــته، ش ــن رش ــادر در ای م
ــای  ــن گرایش ه ــش، از قدیمی تری ــن گرای ــه ای ــن  ک ای
مهندســی صنایــع می باشــد، بیشــتر دانشــگاه ها نیــز 
اولیــن گرایشــی کــه در آن، دانشــجوی کارشناســی 
ارشــد مهندســی صنایــع پذیرفته انــد، همیــن گرایــش 
ــن  ــد در نظــر گرفــت ای ــه ای کــه بای ــوده اســت. نکت ب
اســت کــه در ایــن گرایــش، بــه انــدازه ی گرایش هایــی 
نظیــر مهندســی مالــی، مدیریــت پــروژه و... حــوزه ی 
تخصصــی کامــاً مشــخص نیســت و دانشــجو 
ــه ی  ــا ادام ــرای کار ی ــی ب ــای مختلف ــد حوزه ه می توان
تحصیــل انتخــاب کنــد. ایــن گرایــش، از جملــه 
گرایش هایــی اســت کــه بــرای دانشــجویان عاقه منــد 
ــوالً  ــری، معم ــع دکت ــل در مقط ــه ی تحصی ــه ادام ب

ــرد.  ــرار می گی بیشــتر مــورد توجــه ق
ــد  ــش، می توان ــن گرای ــان ای ــارغ التحصی مقصــد ف
تمامــی ســازمان هایی باشــد کــه بــه دنبــال بهینــه 

ســازی مســائل مختلــف هســتند. ماننــد کارخانه هــا، 
پاالیشــگاه ها، بانک هــا، شــهرداری و ...

 ایــن دســته از افــراد، نماینــدگان اصلــی رشــته ی 
داخــل کشــور  در  و  هســتند  صنایــع  مهندســی 
ــارج از  ــد و در خ ــی دارن ــغلی خوب ــای ش موقعیت ه
ــازار کار تحقیقاتــی و آکادمیــک،  کشــور نیــز از نظــر ب
شــرایط خیلــی خوبــی فراهــم می باشــد. نــرم افزارهای 

ــد از: ــش عبارتن ــن گرای ای
  Lindo ، Lingo ، Electre :تخصصی 

 Expert choice ، Super تخصصــی:  نیمــه 
 Decisions ، Vikor ، Minitab ، Spss

 GAMS ، Matlab ،  Excel :عمومی
مدیریــت مهندســی: ایــن گرایــش در ســال 95 
جایگزیــن گرایــش مدیریــت سیســتم و بهــره وری 
شده اســت. هــدف ایــن گرایــش، آمــوزش مهندســانی 
اســت کــه بــا بهره گیــری از اصــول مدیریــت در 
کنــار دانــش مهندســی، بــه حــل مســائل واقعــی در 
زمینه هــای مختلــف تجــاری، اقتصــادی و مدیریتــی 

ــد.  ــازمان بپردازن س
ایــن گرایــش دارای موقعیت هــای شــغلی بســیار قوی 
ــده ی  در ســطح کشــور و خــارج از کشــور اســت. آین
شــغلی گرایــش مدیریــت مهندســی، بیشــتر از نــوع 
مدیریتــی می باشــد ماننــد مدیر مســئول، مدیر پــروژه 
در ســازمان هایی ماننــد پتروشــیمی، کارخانه هــای 
ــزار  ــرم اف ــش، ن ــن گرای ــور و... . ای ــطح کش ــزرگ س ب

تخصصــی خاصــی نــدارد.
 Spss ، Msp ، Primavera :نیمــه تخصصــی

 ،Expert choice  ، Super Decisions
  GAMS ، Matlab ، Excel :عمومی

سیســتم های کالن: این گرایش بعد از بهینه ســازی 
ــی  ــای مهندس ــن گرایش ه ــتم ها، از قدیمی تری سیس
صنایــع می باشــد. ایــن گرایــش، بــه تعلیــم و تحقیــق 
در زمینــه ی برنامــه ریــزی و طراحــی سیســتم های 
مختلــف مــورد نیــاز جامعــه می پــردازد. هــدف از 
ــا  ــد ب ــن گرایــش، تربیــت افــرادی اســت کــه بتوانن ای
ــده  ــتم های پیچی ــف، سیس ــای مختل ــزار و مدل ه اب
را شناســایی، تحلیــل، پیــش بینــی و اصــاح کننــد. 
ــا ابزارهــای مختلــف بــرای  دانشــجویان ایــن رشــته، ب
تحلیــل سیســتم ها آشــنا می شــوند. ایــن گرایــش در 
ســه حــوزه ی اصلــی انــرژی ، تحقیــق در عملیــات و 

ــف شده اســت.  ــل تعری حمــل ونق
آینده ی شــغلی گرایش سیســتم های کان مهندســی 
صنایع، بیشــتر از نوع مدیریتی و مشــاوره ای می باشــد 
مانند مشاورارشــد سیســتم حمل ونقــل، ارتباطات و 
... یــک ســازمان. نــرم افزارهــای ایــن گرایــش عبارتنــد  

از:
 Arena :تخصصی

 Spss،Minitab، Vensim:نیمه تخصصی
Matlab، Excel :عمومی

لجســتیک و زنجیــره ی تأمیــن: در واقــع مدیریــت 
ــت و  ــه مدیری ــده ای اســت ک ــن، پدی ــره ی تأمی زنجی
ــط خــارج از ســازمان  ــع و ارکان مرتب ــر مناب نظــارت ب

معرفی گرایش ها
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را بــه طریقــی انجــام می دهــد کــه مشــتریان 
بتواننــد خدمــات قابــل اطمینــان و ســریعی را بــه 
همــراه محصــوالت بــا کیفیــت، در حداقــل هزینه 
دریافــت کننــد. زنجیــره ی تأمیــن شــامل تمامــی 
فعالیت هــای مرتبــط بــا جریــان و مبادلــه ی کاالها 
و خدمــات، از مرحلــه ی مــاده ی خــام، تــا مرحلــه ی 
محصــول نهایــی و نیــز جریان هــای اطاعاتــی 
مرتبــط بــا آنهاســت. همچنیــن وظیفــه ی ایجــاد 
هماهنگــی در تولیــد، موجــودی، مکان یابــی و 
حمــل ونقــل بیــن شــرکت کننــدگان در یــک 
ــن  ــه بهتری ــت یابی ب ــرای دس ــن، ب ــره ی تأمی زنجی
ترکیــب پاســخگویی و کارایــی بــرای موفقیــت در 
بــازار را داراســت. فــارغ التحصیــان ایــن گرایــش، 
ــارج از  ــل و خ ــی در داخ ــغلی خوب ــت ش موقعی
کشــور دارند)آمریــکا و کانــادا بــازار کار حرفــه ای در 
ــا  ــد.( و تمــام ســازمان هایی کــه ب ایــن زمینــه دارن
ــه ی کاالهــا و خدمــات ســر و کار  ــان و مبادل جری
دارنــد، ماننــد صنایــع حمــل ونقــل، کشــتی رانی و 
... می تواننــد مقصــد اصلــی فارغ التحصیــان این 
گرایــش باشــند. نــرم افزارهایــی کــه کاربرد بیشــتری 

ــد از:  ــد عبارتن در ایــن گرایــش دارن
ــار( ،  ــت انب تخصصــی: WMS )سیســتم مدیری

ــرم افــزار مدیریــت حمــل ونقــل( TMS )ن
 Expert choice ، Super :نیمــه تخصصــی

  Decisions ، Vikor
 GAMS ، Matlab ، Excel :عمومی

سیســتم های مالــی: مهندســی سیســتم های 
مالــی عبــارت اســت از طراحــی، توســعه و نــوآوری 
راه  ارائــه ی  و  مالــی  سیســتم های  و  ابــزار  در 
حل هــای خــاق، بــرای حــل مشــکات و مســائل 
مالــی و کاهــش ریســک، در جهــت افزایــش ارزش 
شــرکت ها. در واقــع می تــوان گفــت کــه ایــن 
گرایــش، ترکیبــی از ریاضیــات مالــی، ریاضیــات 

ــی و  ــارش داده ای مال ــر، انب ــوم کامپیوت ــردی، عل کارب
ــد. ــک می باش ــی و ریس ــت مال مدیری

ــی در  ــازار کار خوب ــن گرایــش ب ــگان ای ــش آموخت دان
داخــل کشــور دارنــد ماننــد بانک  هــا، ســازمان بــورس 
ــذاری و  ــزاری، ســرمایه گ ــادار، شــرایط کارگ و اوراق به
بیمــه، طراحــی نــرم افزارهــای مالــی و کنتــرل صحیــح 
تجارت هــای بیــن بانکــی و... همچنیــن شــرایط کار در 
خــارج از کشــور نیــز فراهــم می باشــد بــه عنــوان مثــال  
مهنــدس امــور مالــی،  بهینــه ســاز مالــی و تحلیل گــر 

مالــی. نــرم افزارهــای ایــن گرایــش عبارتنــد از:
  Comfar :تخصصی 
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سیســتم های ســالمت: تغییراتــی کــه بــا گذشــت 
زمــان در نظــام ســامت بــه وجــود آمده اســت، باعث 
شــده تــا ایــن حــوزه، بــه یــک نظــام پیچیــده تبدیــل 
ــده، قســمت  ــن ایــن سیســتم پیچی شــود. همچنی
بزرگــی از هزینه هــای دولتــی را در برمی گیــرد؛ بنابرایــن 
ــن سیســتم ها کامــاً احســاس  ــود در ای ــه بهب ــاز ب نی
ــورد توجــه  ــد سیســتمی، م ــک دی شــده و وجــود ی
واقــع می شــود. فــارغ التحصیــان ایــن گرایــش 
ــامت  ــتم های س ــا سیس ــد ت ــک کنن ــد کم می توانن
موجــود، شناســایی، بررســی و آنالیــز شــوند؛ ســپس 
بــا ارائــه ی راه حل هایــی، سیســتم کاراتــر شــود و 
بهــره وری سیســتم نیــز افزایــش یابد و باعث می شــود 
ــاف  ــخ گو و انعط ــور، پاس ــار مح ــتان ها، بیم بیمارس

پذیرتــر باشــند. 
از حوزه هــای کاری مهندســان سیســتم های ســامت 
ــت در  ــود کیفی ــای بهب ــکیل تیم ه ــه تش ــوان ب می ت
قســمت های مختلــف بیمارســتان ها، برنامــه ریــزی و 
زمــان بنــدی اتــاق عمــل، برنامــه ریــزی شــیفت بنــدی 
پرســتاران، برنامه ریزی مباحث حمل و نقل و کنترل 
موجــودی درقســمت انتقــال خــون، اشــاره کــرد. نیــاز 
ــیار احســاس  ــش در داخــل کشــور بس ــن گرای ــه ای ب
می شــود، ولــی متاســفانه بــه دلیــل نوپــا بــودن ایــن 
گرایش، موقعیت شــغلی مشــخصی برای آن تعریف 
نشــده اســت؛ ولــی بــازار برای مهندســان سیســتم های 
ســامت در بســیاری از کشــور هــای توســعه یافتــه، 
بســیار رونــق پیــدا کرده اســت.این گرایــش، نــرم افــزار 

تخصصــی نــدارد. 
 Vensim،Expert choice :نیمه تخصصی
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مدیریــت فنــاوری و نــوآوری: هــدف از ایجــاد ایــن 
ایــن گرایــش، تربیــت دانشــجویانی اســت کــه بتواننــد 
چالش هــای موجــود در ارتبــاط بــا مدیریــت نــوآوری 
و فناوری در ســطح صنعت را بررســی و تحلیل کنند 
و راهکارهــای مناســبی را ارائــه نماینــد. یکــی دیگــر از 
اهــداف ایــن گرایش، آشــنایی با آخرین دســتاوردهای 
ــری  ــی و به کارگی ــف صنعت ــات مختل ــاوری در جه فن
آن در انــواع فرآیندهــای تولیــد بــه منظــور توســعه ی 
محصــوالت و فرآیندهــای جدیــد می باشــد. تمرکــز 
ایــن گرایــش بــر مســائل و نیازهــای عملیاتــی و اداری 

ــاری  ــعه و تج ــی و توس ــت طراح ــه مدیری ــته ب وابس
ســازی محصوالت با پیشــرفته ترین فناوری و نوآوری 
می باشــد. این گرایش فقط در دانشــگاه صنعتی امیر 

کبیــر پذیــرش می شــود. 
بــازار کار ایــن گرایــش، در داخــل کشــور و مراکــزی 
کــه موضوعــات خاقیــت و ایــده پــردازی در آنهــا بــه 
ــی شــغلی اســت؛  ــه ی اصل صــورت تخصصــی، زمین
ماننــد مراکــز رشــد و پارک هــای علــم وفنــاوری. ایــن 
گرایــش، نــرم افــزار تخصصــی و نیمه تخصصــی ندارد 
و از نــرم افزارهــای عمومــی می تــوان بــه Excel و 

ــرد. ــاره ک Matlab اش
ــار در ســال  ــن ب ــش، اولی ــن گرای ــی: ای ــده پژوه آین
89 توســط دانشــگاه امیرکبیــر اقــدام بــه پذیــرش 
دانشــجو نمــود. در طــی ایــن ســال ها بعــد از دانشــگاه 
امیرکبیــر، دانشــگاه های تهــران و اصفهــان، اقــدام بــه 
پذیــرش دانشــجو در ایــن گرایــش نمودنــد. ولــی در 
ســال های اخیــر، دانشــگاه های امیرکبیــر و تهــران 
پذیــرش دانشــجو نداشــتند و فقط دانشــگاه اصفهان 
ــش،  ــن گرای ــرد. ای ــجو می پذی ــش دانش ــن گرای در ای
یــک گرایــش بیــن رشــته ای بســیار جــذاب به حســاب 
ــوژی و  ــع، تکنول ــی صنای ــاً مهندس ــه عم ــد ک می آی
ــد  ــد می زن ــه هــم پیون ــوم انســانی را ب مدیریــت و عل
ــل،  ــدرت تحلی ــه ق ــد ک ــت کن ــی تربی ــا متخصصان ت
پیش بینــی و تصمیــم گیــری درســت را در عرصه های 

ــف داشته باشــند.  مختل
ــده ی شــغلی  ــوز آین ــن رشــته در داخــل کشــور هن ای
ــازار کار، یکــی از  ــدارد و از نظــر شــرایط ب مشــخصی ن
ــق  خاص تریــن گرایش هــای ایــن رشــته اســت و طب
اطاعــات موجــود، دانــش آموختــگان ایــن گرایــش 
می تواننــد در ســازمان های کان جهــت برنامــه ریــزی، 
تحلیل و سیاســت گذاری و تصمیم گیری،همچنین 
در ســازمان هایی کــه شــرایط آنهــا وابســته به تغییرات 
محیطــی در آینــده می باشــند و بــه عنــوان محقــق در 
مراکــز پژوهشــی، مشــغول به کار شــوند. ایــن گرایش 

نــرم افــزار تخصصــی نــدارد.
 Spss ، Minitab  :نیمه تخصصی
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 اقیانوسی
 به عمق ... متر !

ــه  ــی ب ــد: "اقیانوس ــل کني ــل را کام ــه ی مقاب جمل
ــر " ــق ... مت عم

زبــان  بــه  را  جملــه  ایــن  چــه کســی  نمی دانــم 
مهندســان صنایــع انداخته اســت، ولــی فکــر می کنم 
ــال،  ــن ح ــن و در عی ــه، معرو ف تری ــن جمل ــه ای ک
نادرســت ترین تعریــف از مهندســی صنایــع باشــد. 
ــح  ــه صحی ــد ســال پیــش ایــن جمل ــا چن شــاید ت
بــود و در آگهی هــای اســتخدام، مشــاهده می شــد 
کــه ســازمان ها به"یــک مهنــدس صنایــع" احتیــاج 
داشــتند، ولــی امــروزه بــا نــگاه بــه همــان آگهی های 
اســتخدام، می تــوان دیــد کــه ســازمان ها بــه دنبــال 
حــوزه ی  یــک  در  با تجربــه  صنایــع  مهندســان 
تخصصــی، مانندکارشــناس ومدیرکنتــرل کیفیــت، 
کارشــناس ومدیرکنتــرل پــروژه، کارشــناس برنامــه 

ــزی تولیدوموجــودی و... هســتند. ری
درموردبــازارکار،  ســعی کرده ایــم  مقالــه  درایــن 
ومنابــع  کار  بــه  ورود  بــرای  الزم  مهارت هــای 

صحبــت کنیــم. بیشــتر  پیشــنهادی، 
برای ورود به بازار کار دو راه وجود دارد: 

ــه عرصــه ی صنعــت، کــه معمــوالً در . 1 ورود ب
ــام کارشناســی پیشــنهاد  ــد از اتم ــن و بع حی

می شــود.
بــه . ۲ معمــوالً  آکادمیــک، کــه  تحصیــات 

می شــود.  ختــم  پژوهــش  و  تدریــس 
اگریــک مهنــدس صنایــع، دو مهــارت را دارا باشــد، 
می توانیــم او را متخصــص بنامیــم. کــه عبارتنــد از: 

مهــارت نــرم و مهــارت ســخت
بــرای معرفــی مهارت هــای نــرم می تــوان بــه توانایــی 
انجــام کار تیمــی، توانایــی حــل مســئله، تفکر خاق 
ارتبــاط موثــر، مدیریــت  نــوآور، مهارت هــای  و 
مدیریــت  رهبــری،  و  مدیریــت  مهــارت  زمــان، 

ــری و ... اشــاره نمــود. ــم گی تعــارض، تصمی
ــوان  ــز می ت ــخت، نی ــای س ــی مهارت ه ــرای معرف ب
افزارهــای  نــرم  خارجــه،  زبــان  بــر  تســلط  بــه 
عمومی)خانــواده ی آفیــس و...( و نــرم افزارهــای 

تخصصــی هــر شــاخه، اشــاره نمــود.
مراحل ورود یک مهندس صنایع به بازار کار:

خودشناسی. 1
مهارت های عمومی. ۲
رزومه ی قوی. 3

کارآموزی. 4
شناخت آینده های شغلی. 5

۱(خودشناســی: تــا زمانی کــه بــه خودشناســی 
نرســیده باشــیم و عایــق و خصوصیــات فــردی 
خــود را نشناخته باشــیم، نمی توانیــم بــرای آینــده ی 
ــرای  ــی ب ــم. راه هــای مختلف ــم بگیری شــغلی تصمی
خودشناســی پیشــنهاد می شــود، از جملــه اســتفاده 
 MBTI, DISC از تســت های شــخصیت شناســی

.
ــی،  ــای عموم ــی: مهارت ه ــای عموم 2(مهارت ه
ــع را تشــکیل  ــدس صنای ــک مهن ــه و اســاس ی پای
 ISO،می دهنــد کــه می تــوان بــه خانــواده ی آفیــس

9001،زبــان خارجــه و... اشــاره کــرد.
رزومــه ای  بــه  معمــوالً  قــوی:  3(رزومــه ی 
ــه  ــزان پذیرفتگــی ودعــوت ب ــه می شــودکه می گفت

40درصدباشــد. آن،  بــرای  مصاحبــه 
4(کارآمــوزی: در حیــن تحصیــل بــه صــورت پــاره 
وقــت پیشــنهاد می شــود؛ بــه دالیلــی از قبیــل 
ــورد  ــرم، انتخــاب مســیر م ــای ن ــش مهارت ه افزای

ــغلی و ... . ــه ی ش عاق
5(شــناخت آینده هــای شــغلی: اگر ســه مقوله ی 
خودشناســی، شــناخت آینده هــای شــغلی و تجربــه 
در کارآمــوزی را ســه ضلــع یــک مثلــث قــرار دهیــم، 
ــرا  ــه موفقیــت را همــوار کرده ایــم. زی راه رســیدن ب
مــا بــا خودشناســی بــه یــک شــناخت نســبی از خود 
می رســیم. ســپس بــا شــناخت آینده هــای شــغلی، 
ــنا  ــاز آن، آش ــورد نی ــای م ــا و مهارت ه ــا ویژگی ه ب
می شــویم، ســپس بــا کارآمــوزی، هــر شــاخه را 

ــم. لمــس می کنی

سرانجام کار یک مهندس صنایع:
انســانی،برنامه  نیــروی  تولید،منابــع  برنامه ریــزی 
ی  یــز مه ر نا بر ، ی د جو ل مو ی و کنتر یز ر
ــاده  ــت ،پی ــرل کیفی ــی عملکرد،کنت راهبردی،ارزیاب
مدیریتHSE،تضمیــن  سیســتم های  ســازی 
کیفیت،تدویــن طرح تجاری اقتصادی،کنترل پــروژه
 ،بازاریابی و فروش،نگهداری و تعمیرات،تولید محتوا
ــم داده،مدیریــت فرآیندهــا در ادامــه، تعــدادی  عل
از برجســته ترین شــغل های مهندســی صنایــع را 

ــم. ــرار می دهی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م

رضا راسخی
 دانشجوی کارشناسی مهندسی
صنایع دانشگاه الرستان

معرفی حوزه های کاری مهندسی صنایع

حوزه های کاری



داده کاوی:اســتخراج الگوهایــی از داده هــا بــا . ۲
نــرم افــزارRapidMiner و...

فعالیت هایــی . 3 لرنینگ:انجــام  ماشــین 
 R , Python براســاس داده هــا بــا نــرم افــزار

... و 
ــی . 4 ــای خیل ــدی داده ه ــه بن ــا: طبق ــگ دیت بی

5V بــزرگ بــا اســتفاده از قانــون

کالم آخر
دارنــد،  بــازار کار  بــه  ورود  قصــد  عزیزانــی کــه 
می تواننــد بــا تطبیــق دادن روحیــات و ویژگی هــای 
ــپ  ــر تجــارب به دســت آمــده از تی ــردی خــود، ب ف
شــخصیتی مــورد نیــاز هــر شــغل، طــی ســال های 
اخیــر، زمینــه ی کاری را بــرای خود مشــخص نمایند. 
ســپس بــا مطالعــه ی منابــع پیشــنهادی و تســلط به 
مهارت هــا، فــردی متخصــص در زمینــه ی مــورد 
عاقــه ی خــود باشــند.همچنین با کارآمــوزی موفق 
و رزومــه ی قــوی، حرفــی بــرای گفتــن در جامعــه ی 

ــع داشته باشــند. ــزرگ مهندســان صنای ب
ــن  ــر معرفــی  تعــدادی از برجســته تری ســعی مــا ب
مشــاغل مهندســی صنایــع بــود کــه امیدواریــم یــک 
ــه  ــه شــما هدی ــی از آینده هــای شــغلی را ب ــد کل دی

کرده باشــیم.

برنامه ریزی تولید:
ــن  ــخصیتی I,S,C و همچنی ــپ ش ــوال تی معم
افــرادی کــه OR قوی تــری دارنــد، در ایــن شــغل 

ــر هســتند.      موفق ت
ریــزی  برنامــه  از جملــه وظایــف کارشناســان 

تولیــد:
کلیــه ی . 1 بــه  جهت دهــی  و  هدایــت 

ــق  ــور تحق ــه منظ ــد، ب ــای تولی فعالیت ه
ســازمان اهــداف 

هدایــت پرســنل و نیروهــای تابعــه، در . ۲
ــن  ــق اهــداف ســازمانی در ای ــت تحق جه

ــد واح
نظــارت و هماهنگــی بــه واحدهــای تولیــد . 3

جهــت دســت یابی بــه برنامــه ی تولیــد
نظــارت و پی گیــری گزارش هــای روزانــه ی . 4

تولیــد و پی گیــری عــدم تطابــق و... 
ــدی اســت و  ــس کارمن ــم از جن ــن شــغل، ه ای
ــه  هــم از جنــس خویــش فرمایــی. همچنیــن ب
ــی در  ــی باالی ــه توانای ــد اســت ک ــرادی نیازمن اف

داشته باشــند. هماهنگــی 
ریــزی  برنامــه  کتــاب  پیشــنهادی:  منابــع 
و  نــژاد  آریــا  دکتــر  تولیــدی  سیســتم های 
مقدمــه ای بــر برنامــه ریــزی تولیــد دکتــر ماکویــی 

و... 
مهارت هــای مــورد نیــاز: تســلط بــر مباحــث 
و...(،   MPS,MRP,RCCP,CRP( کتــاب 
مباحــث برنامــه ریــزی خطــی ومدل مکاشــفه ای، 
مــدل ســازی و حــل مــدل، آشــنایی بــا نــرم افــزار 
MATLAB ، Excel)فرمــول  و   GAMS

ــازی(و...  ــبورد س ــی و داش نویس
برنامه ریزی وکنترل موجودی:

هــر چنــد کــه صنایــع دارویــی و صنایــع غذایــی 
نیازمنــد کارشناســان کنتــرل موجــودی هســتند، 
امــا پیشــنهاد می شــود بــه دلیــل کمبــود تقاضای 
ایــن تخصــص در ایــران، بــا تخصــص برنامــه 
ریــزی تولیــد ادغــام شــود. معمــوالً افــرادی کــه 
ــر  ــه موفق ت ــن زمین ــد در ای ــری دارن OR قوی ت

هســتند.
از جملــه وظایــف کارشــناس کنتــرل موجــودی، 
ــم  ــزان ســفارش، ک ــان ســفارش، می ــن زم تعیی

کــردن هزینه هــای ســفارش و... می باشــد.
 منابــع پیشــنهادی: برنامــه ریــزی وکنتــرل تولیــد 

و موجودی هــا دکتــر فاطمــی قمــی و... 
Excel)فرمــول  نیــاز:  مــورد  مهارت هــای 

... و  ســازی(  داشــبورد  و  نویســی 
:)QC(کنترل کیفیت

ــی  ــه افــرادی پیشــنهاد می شــود کــه S,C باالی ب
ــری  ــار قوی ت ــه آم ــرادی ک ــن اف ــد و همچنی دارن

ــتند. ــر هس ــد موفق ت دارن
ــدی اســت و جــای  ــس کارمن ــن شــغل از جن ای
پیشــرفت بســیار دارد و از بــازرس شــروع شــده، 
ســپس سرپرســت، پــس از آن مدیــر، تــا بــه 
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تضمیــن کیفیــت و بعــد از آن معــاون یــا مدیــر 
کیفیــت برســد.

از جملــه وظایــف کارشــناس کنتــرل کیفیــت، موارد 
زیــر می باشــد:

پیدا کردن عدم انطباق در محصوالت. 1
توقف خط تولید درصورت تشخیص. ۲
حفــظ و نگهــداری ابــزار كنترلــی موثــر بــر . 3

محصــول كیفیــت 
آمــوزش پرســنل تولیــد در امــور مربــوط بــه . 4

ــت و... كیفی
ــاری  ــت آم ــرل کیفی ــاب کنت ــع پیشــنهادی: کت مناب
داگاس ســی ومونــت کومــری و کتــاب کنتــرل 

ــان و... ــر نقندری ــت دکت کیفی
 Minitab , Spc , MSA:مهارت هــای مــورد نیــاز

و ...
 ،  9001  iso ســیگما،   6 پیشــرفته:  مهارت هــای 
ــری و  ــت اندازه گی ــدم قطعی DOE، محاســبه ی ع

...
 کنترل پروژه و مدیر پروژه:

معمــوالً درون گراهــا یعنــی S,C در زمینــه ی کنترل 
ــر  ــه ی مدی ــی D,I در زمین ــروژه و برون گراهــا یعن پ
پــروژه موفق ترهســتند. ایــن شــغل می توانــد از 
جنــس کارمندی،خویــش فرمــا و یا کارآفرین باشــد. 
و همچنیــن یکــی از بهتریــن رشــته ها بــرای اپــای 
نیــز بــه شــمار می رود.بــرای کاندیداهــای این شــغل، 
عــاوه بــر مهندســان صنایــع، می تــوان بــه گرایــش 
ــز  ــران نی ــان عم ــاخت مهندس ــت س ــد مدیری ارش

اشــاره کــرد.
از جملــه وظایــف کارشــناس کنتــرل پــروژه، بــه روز 
تهیــه ی  پــروژه،  بنــدی  زمــان  برنامــه ی  رســانی 
مجــدد  تخمیــن  پــروژه،  دوره ای  گزارش هــای 
ــدد  ــدی مج ــق زمان بن ــروژه از طری ــان پ ــخ پای تاری

و... فعالیت هــا 
PMBOK- ــد ــخه ی جدی ــنهادی: نس ــع پیش مناب
ــر  ــجاعی، دکت ــر ش ــاب دکت PMI-PRICE۲ و کت

ــر گلشــنی و... ــرور و دکت ســبزه پ
 scrum , از  نیاز:اســتفاده  مــورد  مهارت هــای 
پیشــنهاد می شــود.   cpmبه جــای   agile, itil
و     msp, p6 پیشــنهادی:  افزارهــای  نــرم 

 pmp معتبــر:  مدرک هــای 
علم داده:

ــم داده  ــای، عل ــرای اپ ــن شــغل ها ب یکــی از بهتری
اســت. معمــوالً در بحــث ماشــین لرنینــگ و بیــگ 
دیتــا افــرادی موفق ترهســتند کــه S,C  باالیــی 

ــد. دارن
ــگاه داده، . 1 ــاری: پای ــگاه داده و هــوش تج پای

بیشــتر بــرای مهندســان IT مطــرح اســت 
ــث  ــا در بح ــد ام ــروکار دارن ــا SQL س ــه ب ک
هــوش تجــاری، مهندســان صنایــع زیــادی 
ــرم افزارهــای ــا ن ــه کارهســتند و ب مشــغول ب
POWER BI ، Tableauو همچنیــن بــا 

داشبوردســازی در اکســل، ســروکار دارنــد.
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مهندس سجاد حیدری
دانشمند داده در اسنپ فود

گره کوِر
 آیندٔه مهندسی صنایع 

علم داده، حوزه ای جذاب و آینده دار

از دیربــاز تــا بــه امــروز و از فردریــک تیلــور تــا ایــان ماســک، 
تحــوالت مختلــف و شــگفت آوری در دنیــا رخ داده کــه همــگان 
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت. از نمونــه ایــن تحــوالت، می تــوان 
بــه انقاب هــای صنعتــی اشــاره کــرد. در راســتای انقــاب صنعتــی 
چهــارم و پیشــرفت تکنولــوژی، رشــته مهندســی صنایــع نیــز 
راه جدیــدی را بــرای ادامــه دادن و رقابــت تنگاتنــگ بــا ســایر 
رشــته های مهندســی پیــدا کــرده اســت. البتــه بــر همــگان آشــکار 
اســت کــه شــاخه های ســنتی ایــن رشــته بیــش از پیــش مــورد نیاز 
هســتند امــا در ســالهای اخیــر آینــده ایــن رشــته بــه طــور جــدی 
ــره خــورده و دانشــجویان،  ــس گ ــازه نف ــن و ت ــای نوی ــه حوزه ه ب
عاقه منــدان و دانش آموختــگان بــه شــدت پیگیــر آنهــا شــده اند. 
همانطــور کــه می دانیــم، مــا مهندســان صنایــع هــدف اصلیمــان 
ــود" اســت. پــس ســوالی کــه مطــرح اســت ایــن اســت کــه  "بهب
ــد مهندســان،  ــا توجــه تقاضــای بســیار و اســتقبال نســل جدی ب
ــخ  ــد؟. پاس ــک کنن ــود" کم ــه "بهب ــد ب ــن می توانن ــای نوی حوزه ه
بــدون شــک و بــا قطعیــت بســیار مثبت اســت. دلیــل آن هم این 
اســت کــه اماکنــی کــه یــک مهنــدس صنایــع در آن تــوان حضــور 
ــروزی  ــای ام ــرای ورود تکنولوژی ه ــری ب ــا و بک دارد،  فضــای پوی
دارد. حوزه هــای بــه روز ایــن روز هــای مهندســی صنایــع، علــم 
داده، دیجیتــال مارکتینــگ، مدیریــت محصــول، هــوش تجــاری 
و... اســت. در ایــن مقالــه میخواهیــم دربــاره ی ایــن صحبــت کنیم 
کــه چــرا یــک مهنــدس صنایــع بــه علــم داده نیــاز دارد و اگــر در 
ایــن حــوزه ورود نکنــد فــردی شکســت خــورده اســت یــا خیــر.

- چیستی علم داده؟
ــه از  ــی ک ــی علم ــت!. یعن ــودش اس ــا خ ــمش ب ــم داده اس عل
داده هــا بــرای پیشــبرد اهــداف اســتفاده می کنــد. ایــن داده هــا، 
ماننــد یــک خوشــه گنــدم کــه طــی فراینــدی ابتــدا بــه آرد تبدیــل 
شــده و ســپس بــه نــان تبدیــل می شــود، وارد سیســتم کارخانــه، 
ــل و  ــه و تحلی ــس از تجزی ــده و پ ــرکت ها ش ــا ش ــازمان و ی س
ــش  ــه آن دان ــا ب ــه اصطاح ــی ک ــه هــدف نهای بصــری ســازی ب
می گوینــد، می رســد. ایــن دانــش می توانــد هرچیــزی باشــد. 
مثــا تولیــد محصولــی بــا کیفیــت بیشــتر یــا ارائــه خدمــات بهتر 
ــه تخفیفــات  ــرای یــک بیمــار، ارائ ــد ب ــه مشــتری، داروی مفی ب
هدفمنــد بــه مســافران تاکســی اینترنتــی، کشــف اســتعدادها در 

یــک تیــم فوتبــال و هرچیــزی کــه فکــرش را بکنیــد! حــال خبــر 
ــدس  ــک مهن ــه ی ــن اســت ک ــر خــوب ای خــوب چیســت؟ خب
صنایــع می توانــد در همــه مــواردی کــه ذکــر شــد فعالیــت کنــد. 
گاه در بعضــی بــه صــورت ســنتی در بعضــی بــه صــورت نویــن 
و در بعضــی دیگــر هــم بــه هــر دو صــورت!. امــا آیــا ایــن کافــی 
ــد  ــم مفی ــوزه کار کنی ــن ح ــم در ای ــا بتوانی ــه م ــن ک ــت؟ ای اس
ــرم اول واژه  ــرا از مــا کــه از همــان ت ــر. زی ــا خی اســت؟. طبیعت
"بهبــود" را در کله امــان جــای داده انــد، انتظــار بیشــتری مــی رود. 
جــدای از جذابیــت وصــف نشــدنی مــوارد بــاال بایــد ببینیــم 
ــه حداکثــر  اصــا می توانیــم تغییــری ایجــاد کنیــم کــه منجــر ب

کــردن ســود یــا حداقــل کــردن هزینــه شــود یــا خیــر.

- علم داده چه کمکی به بهبود می کند؟
همانطــور کــه ذکــر شــد، "بهبــود" اصلی تریــن واژه در رشــته 
صحبــت  صنایعــی  اســت.  می خواهــم  صنایــع  مهنــدس 
کنــم. تصــور کنیــد وارد یــک کارخانــه تولیــد مــواد غذایــی 
شــده اید. ایــن کارخانــه شــاید اصلی تریــن چالــش اش مدیریــت 
ــد  ــر بای ــه مهمت ــد اســت و از هم ــرای خری ــردم ب ــای م تقاضاه
ببینــد کــه آیــا ظرفیــت تامیــن تقاضــا را دارد یــا نــه!. اگــر 
ــرل  ــرای کنت ــزی ب ــه برنامه ری ــم ب ــورد کنی ــنتی برخ ــم س بخواهی
موجــودی و تولیــد رجــوع خواهیــم کــرد. امــا، در ایــن بــازار بــه 
شــدت رقابتــی امــروزی کــه دیگــر مشــتری منتظــر مــا نمی مانــد، 
مــا دیگــر فرصتــی بــرای آزمــون و خطــا و محاســبات چــه بســا 
سرانگشــتی نداریــم و بایــد بــا ســرعت نــور! تصمیــم بگیریــم کــه 
می خواهیــم چــه کنیــم!. اینجاســت کــه علــم داده مثــل حاکــم 
بــزرگ، میتــی کومــان، وارد شــده و بــه کمکمــان می آیــد. ایــن 
ــا قــراردادن داده بعنــوان محــور اصلــی خــود، تقاضــا را  علــم ب
بــا توجــه بــه شــرایط موجــود، پیش بینــی و منابــع و موجــودی 
ــوالت و  ــه محص ــن و عرض ــد و در تامی ــت می کن ــا را مدیری م
ــم  ــه درمی یابی ــت ک ــد. اینجاس ــاد می کن ــود" ایج ــات "بهب خدم
ــد.  ــره خــورده ان ــه هــم گ ــع ب ــم داده و مهندســی صنای ــه عل ک

ــد! ــم خورده ان ــور ه بدج

علم داده



- مــن مهندســی صنایــع میخونــم. آیــا نیــازه علــم داده یــاد 
بگیرم؟

ــم داده  ــه "عل ــد ک ــه می گوین ــه. اینک ــا ن ــنیده اید ی ــم ش نمیدان

نفــت عصــر جدیــد اســت". مــن بــا توجــه بــه ایــن جملــه عقیــده 

دور حتــی کارکشــته ترین  نــه چنــدان  آینــده ای  در  دارم کــه 

مهندســان صنایــع کــه بــه صــورت ســنتی فعالیــت می کننــد هــم 

بایــد حداقــل ایــن حــوزه را بشناســند!. نمی گویــم حتمــا بایــد 

علــم داده را بــه صــورت تخصصــی یــاد بگیــری. چــرا؟ چــون کــه 

ــو اســتعدادش را نداشــته  هرکــس اســتعدادی دارد و شــاید ت

ــن  ــد از نحــوه کار و اهــداف ای ــه بای ــدان ک ــل ب ــا الق باشــی!. ام

حــوزه و تاثیراتــش روی حــوزه  تخصصــی صنایعــی ات، آگاه 

باشــی. زیــرا کــه تــو مهنــدس صنایعــی و واجــب اســت کــه در 

هــر چیــزی ناخنــک بزنــی! و اطاعاتــت کامــل باشــد!

- مهارت هایــی کــه بایــد بعنــوان یــک مهنــدس صنایــع 
بــرای علــم داده داشــته باشــیم؟

بــه طــور کلــی دو دســته مهــارت وجــود دارد. مهارت هــای 

ســخت و نــرم!. مهارت هــای ســخت شــامل نرم  افــزار و امثالهــم 

اســت کــه بــا یــک گــوگل کــردن! بــه دســت مــی آوری!. مهارتــی 

ــه آن توجــه شــود  کــه بایــد بعنــوان مهنــدس صنایــع بســیار ب

مهــارت نــرم اســت. ایــن روزهــا، بــرای فعالیــت در شــرکت های 

معتبــر بایــد یکســری مهارت هــا را در خــود تقویــت کنیــم. 

مهارت هایــی مثــل تفکــر انتقــادی، تفکــر یادگیــری، تفکــر 

اســتراتژیک، نــگاه سیســتماتیک بــه مســائل، مهــارت بــاالی 

حــل مســئله، کارگروهــی و انعطــاف پذیــری اســت. متاســفانه 

امــا  نداده انــد!  یادمــان  ایــن مهارت هــا را در طــول زندگــی 

بایــد بدانیــم کــه اگــر می خواهیــم فــردی موفــق در ایــن حــوزه 

باشــیم، بایــد مــوارد ذکــر شــده را در خودمــان تقویــت کنیــم!

- تصورات غلط
ایــن روزهــا بــا توجــه بــه شــدت بولــد شــدن علــم داده، همــه 

فکــر می کننــد کــه بایــد بــه صــورت کامــا تخصصــی آن را فــرا 

ــم  ــور نیســت!. رجــوع کنی ــه اصــا اینط ــی ک ــد. در صورت بگیرن

بــه همــان ضــرب المثــل معــروف کــه می گویــد: " هرکــه را 

و  زیــاد  ســختی های  بــا  اگــر  رفیــق!،  ســاختند".  بهــر کاری 

خشــکی های طاقــت فرســای کار، مشــکات جســمی ماننــد 

ــا  ــرات، ب ــتون فق ــردن و س ــم و درد گ ــی چش ــردرد، ضعیف کم

ســاعت ها یکجــا نشــینی و احتمــال افســردگی، تکــرار مکــررات 
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ــری  ــت و پیگی ــر مداوم ــه مهمت ــار در روز و از هم ــت ب بی نهای

کنــار نمی آیــی!. اســتعدادت جــای دیگــری اســت. مطمئــن 

ــم داده،  ــود!. حــوزه عل ــد ب ــت بســیار خواه ــه موفقیت ــاش ک ب

برخــاف تصــورات، "ره صدســاله یــک شــبه رفتــن" نیســت! و 

بایــد برایــش بســی زحمــت بکشــی و ایــن را بدانــی کــه در ایــن 

ــم هیچوقــت کامــل نخواهــی  حــوزه هیچوقــت، تاکیــد می کن

شــد و کامــا بــا پوســت و اســتخوان بایــد جملــه "ز گهــواره تــا 

گــور دانــش بجــوی" را درک کنــی! حتــی مــن نیــز کامــل نیســتم!

- نتیجه
چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم آینــده مهندســی صنایــع بــه علــم 

داده گــره خــورده و آنقــدر کــور اســت کــه بــه ایــن راحتی هــا بــاز 

نمی شــود. پــس هــر مهنــدس صنایــع وظیفــه دارد، حتــی اگــر 

بــه ورود تخصصــی در ایــن حــوزه عاقــه ای نــدارد، در مــوردش 

ــی کــه مشــغول کار اســت  ــا در محل اطاعــات داشــته باشــد ت

ــد. در  ــه نحــو احســنت پیاده ســازی کن ــود" را ب ــی واژه "بهب معن

ــا  ــت و ب ــه ریخ ــطل زبال ــه س ــد ب ــوچ را بای ــورات پ ــه تص نتیج

ــده در ایــن  ــه ســمت آین ــاز ب ــا آغوشــی ب دیدگاهــی وســیع و ب

رشــته حرکــت کــرد. امیــد اســت جامعــه مهندســی صنایــع بیش 

ــا تاشــی مضاعــف  ــد و ب از پیــش دســت در دســت هــم دهن

ــد. ــه ســوی ســربلندی ایــن رشــته ی فوق العــاده جــذاب برون ب
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فرزانه مروتی
 دانشجوی کارشناسی مهندسی
صنایع دانشگاه یزد

دانشگاه و صنعت
چگونه این همکاری شکل میگیرد؟
مدِل کسب و کار برای همکاری دانشگاه و صنعت در 

نوآوری باز

در شــرایط رقابــت کنونــی، شــرکت ها بایــد عملکــرد باالیــی داشــته 
ــاز  ــن نی ــه، تامی ــد محصــوالت نوآوران ــه تولی باشــند کــه منجــر ب

ــازار شــود. ــه تقاضاهــای ب مشــتری و پاســخ گویی ســریع ب
بــرای رســیدن بــه ایــن نــوآوری، شــرکت ها عمومــاً مهــارت هــای 
الزم بــرای تولیــد چنیــن محصوالتــی را در محیــط داخلــی خــود 

ندارنــد .
بهتریــن راه بــرای تامیــن ایــن مهــارت هــا و شــرایط الزم، همــکاری 
بیــن دو یــا چنــد شــریک اســت کــه بــا توجــه بــه نــوع فعالیــت می 
توانــد مزایــای بســیاری را بــرای هــر یــک از شــرکاایجادکند، ماننــد؛ 
کاهــش هزینه هــا، کمــک بــه شــهرت هــر یــک از شــرکا، تخصــص 

در یــک زمینــه خــاص  و... .
همــکاری بیــن دانشــگاه ها و گرداننــدگان محیــط اقتصــادی منجر 
بــه مجموعــه ای از مزایــا کــه تاثیــر مطلوبــی در رقابت تجــاری دارند 
می شــود.این همــکاری بــه دلیــل درجــه باالیــی از نــوآوری و رشــد 

اقتصــادی، عاقمنــدان بســیاری پیــدا کرده اســت.
 در ایــن مقالــه یــک مــدل تجــاری بــرای همــکاری دانشــگاه ها و 

ــت. ــه شده اس ــاز )آزاد( ارائ ــوآوری ب ــرکت ها در ن ش
چارچوب مورد نیاز برای پیشنهادات:

دانشــگاه  ســه  توســط  تحقیــق  ایــن  تجزیه وتحلیــل 
 Politehnica University of Timisoara،(رومانــی
و   Technical University of Cluj-Napoca
ایــن  اســت.در  شــده  University of Oradea.(انجــام 
تحقیــق نتیجه گیــری مــی شــود کــه تعییــن یــک چارچــوب مؤثــر 
ــه 6  ــاز، ب ــوآوری ب ــن دانشــگاه و صنعــت در ن ــرای همــکاری بی ب

دارد: نیــاز  اصلــی  دســتورالعمل 
ــه . 1 ــگاه ک ــد در دانش ــخص و کارآم ــاختار مش ــک س ــود ی وج

پروژه هــای تحقیقاتــی را پشــتیبانی کنــد.
ــژه درارتباطــات و . ۲ ــر، به وی ــروژه مؤث وجــود یــک مدیریــت پ

نظــارت.
مشــارکت محققــان جــوان در شناســایی خصوصیات محیط . 3

اقتصادی.
از پروژه هــای . 4 توســعه مشــارکت های جدیــد و حمایــت 

موجــود، بــرای راه انــدازی فرصت هــای جدیــد.
توجــه بــه فرهنــگ ســازمانی  بــه عنــوان ســتون مهمــی در . 5

ایجــاد همــکاری بیــن دانشــگاه هــا و صنعــت.
اشــتراک گذاشــتن . 6 بــه  بــرای  انتشــار  اســتراتژی  تقویــت 

تحقیقــات و اســتفاده از عناصــر بازاریابــی بــه  منظــور جــذب 
ــد. ــرکای جدی ش

ایــن دســتورالعمل ها چارچوبــی کــه در کســب و کار هــای مختلف 
ــد و همچنیــن  ایجــاد و اســتاندارد شده اســت را تقویــت می کنن

ــرای مدیریــت همــکاری بیــن دانشــگاه و صنعــت  ــی را ب چارچوب
ارائــه میدهنــد کــه میتوانــد راهنمــای مناســبی بــرای تحقیقــات و 

پــروژه هــای آینــده باشــد.
تحقیقــات نشــان میدهــد کــه رفتــار تعاملــی مؤسســات عمدتــًا 
ــت می شــود و  ــگ ســازمان خــود هدای توســط اصــول و فرهن
تجزیــه  وتحلیــل دانشــگاه های کاســیک و صنایــع نشــان داده 
کــه آن هــا تحــت فرهنگ هــای ســازمانی متمایــز عمــل می کننــد 
کــه بــه  شــدت در زمینــه ارزش هــا، باورهــا و فرآیندهــای آن هــا 

متفــاوت اســت.
فرهنــگ ســازمانی دانشــگاه ها مبتنــی بــر ردیابــی و جهــت 
تحقیــق مبتنــی بــر کشــف، بــا هــدف ایجــاد دانــش و آمــوزش 
دولتــی  دانشــگاه های  گفــت  می تــوان  اســت.  کار  نیــروی 

ماموریتــی دارنــد کــه بــه جامعــه کمــک می کنــد.
ــل، شــرکای صنعتــی ازنظــر دانــش در قطــب مخالــف   در مقاب
ــات  ــد محصــوالت و خدم ــرای تولی ــش ب ــرا دان ــد، زی ــرار دارن ق
در  و  نمی شــود  انجــام  دانــش  انتقــال  می شــود،  اســتفاده 

عــوض مالکیــت معنــوی آن در کانــون توجــه اســت. 
چارچوب استراتژیک برای نوآوری موفق:

نــوآوری یــک  پدیــده پیچیــده  بــرای مدیریــت و هدایــت فرآینــد 
هــا بــه ســمت هــدف اســت.

تعریــف و شناســایی جهت هــای اســتراتژیک بــرای همــکاری 
موفــق بیــن دانشــگاه ها، صنعــت و شــرکای اقتصــادی بــه 
می کند.انتقــال  پیشــنهادی کمــک  مــدل  یــک  شــکل گیری 
دانــش نقــش مهمــی در نــوآوری و رشــد آن دارد بنابرایــن 

تأکیــد برایــن فرهنــگ بــه نــوآوری کمــک می کنــد.
بــا توجــه بــه ایــن مســائل مدلــی بــرای انتقــال دانــش کــه شــامل 

5 مرحلــه اســت تعریــف شــده:
فرصت شرکت . 1
شناخت مشترک )شناسایی نیازهای تجاری(. ۲
و . 3 نیازهــا  تامیــن  بــر  )تمرکــز  مشــترک  فرمول بنــدی 

تجــاری( شــریک  فرصت هــای 
ایجــاد همــکاری )شــرکا فرصتــی بــرای نــوآوری در فراینــد، . 4

ــد( ــازار ایجــاد می کنن محصــول و ب
تجاری سازی )هدف اصلی شرکای تجاری(. 5

ــر  ــش موث ــال دان ــط به صــورت خطــی در انتق ــن مراحــل فق ای
ــه صــورت پرشــی ، بازگشــتی و  نیســتند بلکــه ممکــن اســت ب

ــه شــده پوشــش داده شــوند. ــب گفت خــارج از ترتی
براســاس ایــن مــدل و شناســایی خصوصیــات در ســطح کشــور 

می تــوان ۲ مرحلــه بــه ایــن مــدل اضافــه کــرد:
بــرای . 1 همــکاری  در  شــرکا  فعــال  مشــارکت  پیامدهــا: 

پرونده



نشریٔه راهبرد | بهار ۱۴۰۰

عوامــل موفقیــت: پیشــنهاداتی بــرای هــر دســته از پارامتــر هــا 
کــه بــه آن هــا مرتبــط بــوده و باعــث رســیدن بــه بهتریــن نتیجــه 

میشود.
نتایــج ملمــوس: خروجــی محســوس و مــورد نظر بــرای صنعت 
ــی  کــه  ــوآوری و نتیجــه مــورد نظــر اســت، درحال ــه ن رســیدن ب

ــرای دانشــگاه ها شــهرت و تصویــر ایجادشــده می باشــد. ب
موانــع : پارامتــر هایــی کــه مانــع همــکاری دانشــگاه و صنعــت 

میشــوند.

در پایــان همــه شــرکا بــه تجزیــه و تحلیــل و شناســایی ایــن کــه 
چــه چیــزی در مشــارکت موثــر و چــه چیــزی بــی تاثیــر اســت 
تشــویق مــی شــوند. بــه عبــارت دیگــر در ارزیابــی فرصــت هــا 
بــه بررســی مــوارد "جعبــه ســیاه نــوآوری" در ایجــاد همــکاری  و 

بــا تمرکــز بــر خــود فراینــد نــوآوری مــی پردازنــد.

اهــداف. بــه  دســتیابی 
انگیــزه مشــترک: بــرای شناســایی عناصــری کــه بــه ایجــاد . ۲

ــد. ــک می کنن ــی کم ــرکای صنعت ــگاه و ش ارزش در دانش
مــدل تجــاری پیشــنهاد شــده بــرای همــکاری دانــش-

صنعــت:
یــک مــدل مقدماتــی بــرای همــکاری دانشــگاه و صنعــت 
براســاس تجزیه وتحلیــل داده هــا و از طریــق آزمایــش پیشــنهاد 
شــده اســت، ایــن چارچــوب مجموعــه ای قــوی از معیارهــا را 
ــرای ارزیابــی قــدرت  ــه میدهــد کــه دارای ظرفیــت باالیــی ب ارائ

ــن دانشــگاه و صنعــت هســتند. همــکاری بی
این مدل تجاری شامل:

ــد; همــکاری، اشــتراک  ــی مانن ــر های ــی پارامترهــا: پارامت ارزیاب
دانــش، فرهنــگ، پشــتیبانی مالــی، ارتباطــات و موانــع، کــه هــر 
یــک دارای مفهمومــی خــاص هســتند و بــر خروجــی کار تاثیــر 

گذارنــد بایــد ارزیابــی شــوند.

 ،تعداد همکاری ها
 ، تعداد مقاالت پژوهشی

 اختراع تعداد حق ثبت 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها ر ارزیابی پارامت
 عوامل موفقیت 

 همکاری

مشارکت چهره به چهره  
اوم، یادگیری آموزش مدجلسات،

قابلیت تحرک و   مادام العمر،
 اشتغال 

 اشتراک دانش

 نتایج ملموس : 

 تخفیفات محسوس،

حق ثبت اختراع و صدور   
 مجوز،  

تجاری سازی محصول،  
 منافع اجتماعی 

تبادل دانش  ،کارآفرینی  فرهنگ
 رقابت پذیری، نوآوری فنی، 

 مشترک 
 فرهنگ 

 پشتیبانی مالی 
 ،بورس تحصیلی

 ،اعتماد
 ،کاهش هزینه

 ارتباطات
 ، تبادل اطالعات

فرصت اتخاذ رویکرد 
 ای رشتهچند 

 موانع 
 ، مذاکره قراردادی

 ، مدیریت زمان
 های فنی تیم منتخبقابلیت
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سارا جعفریمریم زارعیان
 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

 دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
دانشگاه یزد

تحقق یـــــــــک رٔویا
زندگی نامه کارآفریناِن برتر کشور

ــرای توســعه کســب و کار  ــد ؛ او می دانســت ب ــر  کن خــود را دای
خــود بایــد بــه فراتــر از مرزهــای داخلــی بیندیشــد. احــد کــه از 
عــزت فــرش ایرانــی در بیــرون از مرزهــای ایــران باخبــر بــود فتح 

بازارهــای بین المللــی را در ســر می پرورانــد.
در آن دوران در ایــران فــرش گــرد بافتــه نمی شــد و کیفیــت 
تولیــد فــرش و رنــگ  بندی هــا هــم مناســب نبــود. او بــه 
اســفنجان بازگشــت و در اولیــن فرصــت وامــی 60 هزارتومانــی 
ــاره  ــی اج ــه داشــت کارگاه ــدازی ک ــا پس ان ــت و ب ــک گرف از بان
ــاز  ــم موردنی ــتگاه ها و ابریش ــا کرد.دس ــی برپ ــن دار قال و چندی
خــود را اقســاطی خریــد ، و در راه مســیر تــازه ای کــه بــرای خــود 

ــود ، قــدم گذاشــت.  ــده ب برگزی
 درســت در شــرایطی کــه احــد خــود را در اوج آرزوهــای خــود 
می دیــد ، زندگــی بــازی تــازه ای را بــا او آغــاز کــرد. ســال 137۲ 
پایانــی بــود بــر هرآنچــه احــد خوشــبختی  می نامیــد. خــود او در 

ــاره می گویــد: ایــن ب
مشــکاتی در ایتالیــا، ســویس، زوریــخ ، دبــی پیــش آمــد! 
پول هایمــان را خوردنــد! رقــم بســیار باالبــود ، بــه مــو رســیدم! 

ــم زاده تمــوم شــد! «  ــد :»عظی همــه گفتن
ــود و  ــو می ش ــن آه ــان ضام ــه دام ــت ب ــم زاده دس ــد عظی اح
خــود می گویــد: »حاجتــش را از امــام رضــا گرفتــه اســت.« 

ــد.  ــر ش ــاع بهت ــل اوض ــر قب ــاه 10 براب ــرف 6 م ظ

یک

هیچ  چیزی واقعاً نتیجه بخش نیست ؛ مگر اینکه شما بخواهید... 
ایــن جملــه تــا حــدودی بــه قــدرت عجیــب باور هــای مــا اشــاره می کنــد، 
باور هایــی کــه واقعیــت  زندگــی   مــا هســتند و می تواننــد بــه طــور کلی مســیرمان 
را عــوض کننــد. پــس قطعــاً شــما هر چیــزی را بــاور کنیــد آن اتفــاق هــم برایتــان 
ــان ایمــان داشــته  ــه کســب و کار و تــاش خودت ــی اگــر ب ــاد. یعن خواهــد افت
باشــید و آن را بــاور کنیــد، قطعــاً بــه هدفــی کــه مــد نظرتــان هســت خواهیــد 

رســید. درغیــر ایــن صــورت تمــام تاش هــای شــما بــی ثمــر خواهــد بــود.

ــا قــدرت ذهــن  ــه ، داســتان زندگــی آدم هایــی را میخوانیــد کــه ب در ایــن مقال
و پشتکارشــان توانســتن جــزء موفق تریــن کارآفرینــان ایــران شــناخته بشــوند.

احد عظیم زاده
با فکری اقتصادی...

ــد ســال 1336 ، یکــی از موفق ترین هــا  ــم زاده متول احــد عظی
در زمینــٔه  ثــروت آفرینــی اســت.

ــا 13  ــدر خــود را از دســت داد و ت کودکــی کــه در 7 ســالگی پ
ــد.  ســالگی ، روزهــا قالــی مــی بافــت و شــب ها درس می خوان
کودکــی کــه اگــر چــه  بــه دوش کشــیدن و حمــل پشــتی و 
قالی هــای کوچــک از اســفنجان یــا اســکو بــرای فــروش بــه 
شــهری دیگــر، تنهــا بــرای ســود یکــی دو تومانــی، شــانه هایش 
ــاه  ــش را کوت ــا و تاش های ــقف آرزوه ــا س ــرد ام ــم می ک را خ

نکــرد.
وی در خاطراتــش بــی  پــروا از حســرت ها و محدودیت هایــش 
نتوانــد  شــد  موجــب  مالــی  کــه  فشــارهای  از  ؛  می گویــد 
تحصیــات خــود را بیــش از ســطح دیپلــم  ادامــه دهــد. در 19 
ســالگی ســرمایه احــد  بــه ۲0 هــزار تومــان  رســید ؛ کــه آن را هــم 
مــادر و بــرادرش از او قــرض  گرفتنــد و بعــدا بــا زحمــت بخشــی 
از آن را بر گرداندنــد. بعــد از آن چــون احــد کفالــت مــادر خــود 
را برعهــده داشــت دوره ســربازی اش زیــاد طــول  نکشــید و پــس 
از 17 روز بــه خانــه بازگشــت ؛ ســپس ازدواج می کنــد و از بیــن 
دو آرزوی خــود یعنــی " خلبــان شــدن و پولــدار شــدن " ، قیــد 
خلبــان شــدن را می زنــد. او پــس از ســال ها دریافتــه بــود بــرای 

رســیدن بــه ثــروت ، کار و تــاش بــه  تنهایــی کارســاز نیســت.
انقــاب وجــود  بــه  رغــم محدودیت هایــی کــه در پیــروزی 
داشــت ، عظیــم زاده تــاش کــرد تــا کارگاه کوچــک قالــی  بافــی 

معرفی کارآفرینان



دو

نشریٔه راهبرد | بهار ۱۴۰۰

محمد جواد شکوری 
با تاشی بی نظیر ...

ــد  ــران متول ــال 1361 در ته ــدم س ــکوری مق ــواد ش ــد ج محم
شــد ، مدیــر عامــل ســایت معــروف آپــارات و فیلیمــو و 
ــزو ، کلــوب و میهــن بــاگ  ــا ویــژن، لن دیگــر ســایت های صب

می باشــد. 
تحصیاتــش تــا تــرم پنجــم رشــته بــرق در دانشــگاه امیرکبیــر 
ــه برنامــه نویســی در  ــه عاقــه اش ب ــا توجــه ب ــود ، ســپس ب ب
ــم راهــش را  ــم ک ــه ک ــرد و البت ــرون شــرکت ک ــای بی کاس ه

ــال درس و دانشــگاه شــد. ــرد و بیخی ــدا ک پی
ــد. ســال  ــه کار کردن ــد ، شــروع ب ــا ســرمایه یــک پرای ــدا ب از ابت
1383 پرایــد 5 میلیونــی شــان را فروختنــد و کلــوب را در یکــی 
از اتــاق هــای شــرکت ایــران سیســتم ثبــت کردنــد و تــا امــروز 
بــا تیمــی کــه بــه 64 نفــر تبدیــل شــده ســرویس هــای میهــن 
بــاگ، آپــارات، لنــزور و فیلیمــو را راه انــدازی کــرده اســت.
بــرادران شــکوری مقدم پــس از گذشــت ۲ ســال از ســاخت 
کلــوب در دی مــاه ســال 1385 صبــا ویــژن را تاســیس کردنــد 
و بعــد از مدتــی میهــن بــاگ را تاســیس کردنــد. 3 ســال  بعــد 
ــد  ــارات کردن ــاخت آپ ــه س ــم ب ــاگ تصمی ــن ب از کار روی میه
، جالــب اســت بدانیــد آپــارات را در 45 روز از تصمیــم تــا 

ــد. دیزایــن و اجــرا کردن
راه اندازی فیلیمو

پــس از آپــارات ، لنــزو را تاســیس کردنــد و بعــد از 1 ســال 
ــی  ــه اشــتراک پرداخــت م ــک هزین ــو را شــروع کردند.ی فیلیم

ــد. ــی داری ــای آن دسترس ــم ه ــه کل فیل ــد و ب کنی
شــکوری بعــد از آپــارات تصمیــم دارد سیســتم " آپــارات تی وی" 
، سیســتمی بــرای مشــاهده آنایــن فیلــم و ســریال بــا پرداخــت 

الگوبــرداری  کــه  را  عضویــت  حــق 
شــده اســت و "آپــارات کــودک" کــه 
محتویــات  بارگــزاری  مخصــوص 
انــدازی کنــد.  راه  را  اســت  کودکانــه 

کیوســاکی در ایــن بــاره می نویســد: »بین افــراد ورشکســته و 
فقیــر تفــاوت وجــود دارد ؛ زیــرا کــه فقــر همیشــگی ، ولــی 

ورشکســتگی موقتــی اســت.«
ــم  ــردد. عظی ــاز می گ ــه روال ب ــا ب ــوئیس کاره ــی از س ــا تلفن  ب
زاده ایــن اتفــاق را ایــن گونــه روایــت می کنــد: همــکارم گفــت:» 
یــک  میلیــون دالر ریختــم بــه حســابت.« قرارشــد یــک  میلیــون 
دالر دیگرهــم بریــزد تــا برایــش فــرش بخــرم. وقتــی بهــم زنــگ 
ــه آنهــا  زدنــد ؛ نگفتــم کــه ورشکســت شــدم و فــرش نــدارم! ب
گفتــم: » حتــی پــول هــم نریختیــد مشــکلی نــدارد ، بیاییــد 

فرش هایتــان را ببریــد!« 
ــل کــردم  ــاال ؛ دالر رو تبدی ســال 7۲ ، دالر ســاعتی می رفــت ب
ــس بخــرم در  ــا جن ــرای آن ه ــی می خواســتم ب ــال و وقت ــه ری ب
کنــارش بــرای خــودم هــم 400 - 300 میلیــون تومــان آن 

ــدم. ــرش خری ــان، ف زم
 تــا وقتــی می خواســتم فرش هــای خــودم را بفروشــم  400 

میلیــون شــد ، 700 میلیــون و بعدش هــم ، یــک میلیــارد!
پــس ازآن ، عظیــم زاده ســرمایه خــود را در حوزه هــای دیگــری 
ــان  ــروف جه ــای مع ــد از هتل ه ــت و در بازدی ــه کار گرف ــم ب ه
تصمیــم گرفــت وارد کار ســاخت بــزرگ  تریــن پــروژه هتــل 

کشــور شــود.
ــودش  ــه خ ــه گفت ــه ب ــور ک ــرش کش ــده ف ــن صادرکنن  بزرگتری
تاکنــون موفــق بــه دریافــت ۲ تندیــس المــاس بزرگ تریــن 
ــام  ــه ایت ــژه ای ب ــه وی ــان شــده اســت ؛ توج ــن جه ــس  م بیزین
دارد و تــاش می کنــد بــه آرزوی کــودکان بی سرپرســت  جامــه 

عمــل بپوشــاند. 
ــر  ــن از زی ــد:» م ــان می گوی ــه جوان ــم زاده خطــاب ب احــد عظی
ــن اســت کــه  ــان ای ــه جوان ــه مــن ب صفــر شــروع کــردم. توصی
منطقــی فکــر کننــد ؛ این گونــه نبــوده اســت کــه شــب بخوابــم، 
صبــح پولــدار شــوم. خــاک  خــوردم و رنــج کشــیدم و آثــار ایــن 
رنــج هنــوز در مــن  اســت. امیدشــان بــه خــدا و فکــر و بــازوی 
خودشــان باشــد. درســتکار باشــند و تــاش و تــاش و تــاش 

کننــد. ایــن فرمــول مــن اســت...« 
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نازنین دانشور
با اراده ای استوار ..."

خانــم دانشــور ، زن جوانــی کــه حــدودًا 35 ســال ســن دارد 
و در تمــام ایــن ســال ها سرســختی را بــه ســازش ترجیــح 
داده اســت و بــه عنــوان برتریــن جــوان کارآفریــن برگزیــده 
شــده اســت. خانــواده از ابتــدا ، رویــای دکتــر شــدن نازنیــن 
را درســر داشــتند ؛ امــا او بعــد از خریــد اولیــن کامپیوتــر 
خانگــی و ورود بــه فضــای یاهــو مســنجر ، ســمت و ســوی 
دیگــری پیــش گرفــت و در نهایــت راهــی دانشــگاه علــم و 
فرهنــگ تهــران شــد و در رشــته کامپیوتــر تحصیــل کــرد. 
رشــته ای کــه بــه نظــر خــودش یکــی از بهتریــن انتخاب هــای 

او در زندگــی اش بــوده اســت.
در مقطــع فــوق لیســانس، دانشــگاه امیرکبیــر را برگزیــد. او 
در تــرم دوم دانشــگاه شــروع بــه کار کــرد ؛ و بعــد از مدتــی 

بــه دنبــال کاری از جنــس خــودش رفــت.
شــرکت »آتیــه داده پــرداز« یکــی از تجربه هــای کاری او 
ــه یــک  ــوان برنامــه نویــس وارد آن شــد و ب ــه عن ــود و ب ب

ــل شــد . ــه ای تبدی ــس حرف ــه نوی برنام
بعــد از مدتــی »میدونک« ، ســوپرمارکت آناین را راه اندازی 
ــن ثبــت شــده و  ــه صــورت آنای ــا سفارشــات ب ــد ت می کن
پــس از تهیــه از ســوپر مارکــت محلــه بــه دســت مشــتری 
ــران  ــش کارب ــات و عط ــدن تبلیغ ــر ش ــا فراگی ــند ؛ ام برس
بــرای تجربــه خریــد آنایــن، منجــر بــه شکســت ایــن کســب 
وکار نوپــا شــد. پــروژه ای کــه البتــه بــا ثبــت رکــورد بیــش از 
3 هــزار درخواســت ، در یــک شــب شکســت را پذیرفــت 
ــت کــرد کــه یــک  ــه نازنیــن ثاب امــا ایــن خاتمــه شــیرین ب

برنامه نویــس بــرای مدیریــت آنچــه  کــه خــودش نوشــته و 
طراحــی کــرده ، بایــد تجربــه مدیریــت هــم داشــته باشــد.

ــم  ــای بیزینــس را نمی دان ــود کــه فهمیــدم الفب  "همانجــا ب
و ایــن توهــم یــک برنامــه نویــس بــوده کــه تصــور می کنــد 
می توانــد هربرنامــه ای  کــه خــودش نوشــته را کنتــرل و 

مدیریــت کنــد." 
بعــد از میدونــک ، دانشــور دوبــاره بــه شــرکت قبلــی دعوت 
ــروژه ای کــه نتیجــه آن ســایت و فروشــگاه های  ــا پ شــد ت
ــا تمــام کــردن ایــن  » ورچیــن« می شــود را آغــاز کنــد. او ب
پــروژه بــا پیشــنهاد کار در آلمــان روبــرو شــد و بــا تشــویق 

پــدر، آن را پذیرفــت.
قــرارداد  مــاه   3 بــرای  دانشــور  کــه  آلمانــی  شــرکت 
برنامه نویســی بــا آن را بســت، در 30 کشــورکاری شــبیه 
بجججــه تخفیفــان را انجــام مــی داد. بــه همیــن دلیــل 
ــن  ــه چنی ــه ســردمداران شــرکت پیشــنهاد داد ک ــن ب نازنی
کســب و کاری در ایــران راه انــدازی شــود ولــی آنهــا عاقه ای 
ــران  ــه ای ــن ب ــه نازنی ــد و در نتیج ــن کار نشــان ندادن ــه ای ب
ــدازی  ــا خــودش چنیــن کســب و کاری را راه ان بازگشــت ت

ــد. کن
ــرار  ــازد. ق ــور را بس ــود کش ــهم خ ــه س ــد ب ــس بای  " هرک
نیســت کــه مــن کشــور را جــا بــه جــا کنــم ؛ امــا می توانــم 

ــر گــذار باشــم.  ــه ســهم خــود در آن تاثی ب
ســهم  مــن از آبــادی کشــور ، »تخفیفــان« اســت. هرکســی 

بایــد ســهم خــود را داشــته باشــد." 
 دانشــور بــه ایــران بازگشــت و در مــرداد مــاه ســال 1390  

» تخفیفــان« را راه انــدازی کــرد.

سه



مرتضی سلطانی
با استقامتی پایدار...

مرتضــی ســلطانی در سال 1340 به دنیا آمد. مادرش از ناچــاری 
بــه دلیــل فــوت همســرش مجبــور بــه ازدواج شــد و بایــد 
بــار زندگــی و تربیت 3 فرزند یتیم دیگرش را نیــز به دوش 

می کشید.
شــروع کودکــی مرتضــی ســلطانی در محرومیــت از حداقل های 
زندگی سپری شد. اما این تنها  مشکل او نبود و پــدرش نیــز 
ــادرش  ــی از م ــی مرتضــی را مدت ــرد و حت ــت نمی ک ــه او محب ب

دور کــرد.            
سرما ، تنهایی ، گرسنگی و بی محبتی تمام چیزهایی بودند که 

در آن دوران همراهــش بــود.
 امــا بــا افتخــار تمام آن رروزهای ســخت را پشــت ســر گذاشــت؛ 
زیــرا اعتقاد داشــت اگر بتوانــد در چنین شرایط سختی، شرافت 

و عزت نفس خــود را حفظ  کنــد ، موفــق خواهد شــد.                      
  نقــش مــادر در زندگینامــه مرتضــی ســلطانی بســیار چشــم گیــر 

بــود.   
" اکنــون اگــر موفقیتــی دارم ، حاصــل فداکاری هــای مــادرم 

اســت. "
مرتضــی ســلطانی در نوجوانــی  کالسکه ای داشــت کــه درآن 
واکس های رنگارنگ  می گذاشــت و مشتریانــی داشــت که براقی 

کفش هایشــان را به دستان او می سپردند.             
مرتضــی ســلطانی در ابتدای جوانیــش، نخســتین تجربه خود را 
در کسب و کار بدست آورد و مشغول فرش فروشی شد. اما 
فرش فروشی کاری نبــود کــه او دوســت داشــته باشــد ؛مرتضــی 
می خواســت وارد محیــط و فضــای صنعتــی شــود ، پــس از آن 
بــا کمــک چنــد تــن از دوســتانش واحــد تراشــکاری را  راه انــدازی 

. کرد
از ایــن کار تجربــه ای آموخــت کــه بــرای موفقیــت بیشــتر بایــد 
کار را بــه صــورت گروهــی انجــام دهــد. در آن زمــان با گروهی 

آشنا شد که پیمانکاری پوشش سوله را انجام می دادند. 
ــرای  ــن کار ب ــم کــه ای در زندگینامــه مرتضــی ســلطانی می خوانی
او اصــا  راحت نبود ، چون یک جوان کم سن و بی تجربه بود؛ 
بنابراین  بــه دنبال این بود که ببینــد چگونه می توانــد این کار را 

شــروع کنــد.            
  ســال 59 بود ،  قم بخشی از استان تهران به حســاب می آمد ؛ 

چهار
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و به دلیــل آنکــه امــکان احــداث کارگاه در حریم ۲10 کیلومتری 
تهران وجــود نداشــت، زمینی را در  مامونیه زرند ساوه گرفتنــد 

و بعد از آن به سراغ گرفتن موافقت اصلی رفتند.      
درخواست  با  جدیت  به  مرکزی  استان  صنایع  مدیرکل  امــا 
سوله سازی مرتضــی ســلطانی مخالفت کرد. شش ماه گذشت 
ــن  ــران راهــی شــد. در بی ــه ســمت ته ــوس و ناراحــت ب و مأی
ــر را بدهــد. او  ــه دوســتانش ایــن خب راه تصمیــم گرفــت کــه ب
ــد ؛ در آنجا روستایی بود  ــاده ش ــی پی ــر مخابرات ــن دفت در اولی
به اســم ابراهیم آباد در نزدیکی سه راه سلفچگان. تلفن خراب 
بود و مقــداری معطــل شــد . درآن موقــع پیرمــردی کــه مســئول 
آنجــا بــود بی تابــی او را دیــد و از او پرســید چــه شــده اســت؟
مرتضــی تمــام ماجرای شش ماه دوندگی بی حاصل را برایــش 
و تاش 30  آباد  داستان  ابراهیم  نیــز  آن مرد  و  تعریف کرد 
ساله ابراهیم نامی برای احداث قنات را برایــش تعریف کرد و 
گفت که چگونه آن مرد موفق شده است ؛ و بــاز هــم مرتضــی 
ســلطانی از آن داســتان درســی آموخــت و آن هــم ایــن بــود کــه 
ــوس  هیچگاه  برای رسیدن به هدفی که به آن ایمان دارد ، مأی

نشود.                        
 و قطعا ماقات او با آن پیرمرد ، موهبتی الهی بود. مرتضــی 
فورا برگشت و با انگیزه ای بیشــتر چنان کارش را پیگیری کرد تا 
باالخره توانســت موافقت اصولی تاسیس  کارخانه سوله سازی 

را دریافت کنــد.                        
 مرتضــی ســلطانی بنیــان گــذار شــرکت زر مــاکارون یکــی از 
کارآفرینــان برتــر علمــی در ســال 139۲ در بخــش صنعــت 
در هشــتمین جشــنواره امتنــان از کارآفرینــان برتــر کشــور، 
ــوآوری و  ــش ن ــن همای ــر ســال 1391 در پنجمی ــن برت کارآفری
ــال 1390  ــور در س ــر کش ــخصیت برت ــادی، و ش ــت اقتص عدال
پیشکســوتان  و  بــزرگان  از  انجام شــده  نظرســنجی  براســاس 

ــت.             ــده اس ــور ش ــی کش ــع غذای صنای
ــی  ــروه صنعت ــذار گ ــلطانی بنیانگ ــی س ــارز مرتض از ویژگی های ب
ــن  ــه گرفت ــا حــدی ک ــرزی اوســت. ت ــرا م ــگاه ف ــاکارون ، ن زرم
بازارهــای جهانــی نیــز او را راضــی نمی کنــد و نــگاه بــه بازارهــای 
ــگاه و برنامه هایــش قــرار دارد.  ــز در ن اشــباع و فــوق اشــباع نی
ــار در ایــران ، خطــوط تولیــد  ــرای اولیــن ب در ســال1380 نیــز ب
آرد ســمولینا را راه  انــدازی کــرد. درواقــع ایــن گــروه صنعتــی 
ماکارونــی  انــواع  ایرانــی  صادرکننــده  بزرگتریــن  اکنــون 
ایــران  می  باشــد، و در ســکوی نخســت صنعــت ماکارونــی 
قــرار دارد.  همچنیــن موفــق شــده اســت کــه بــا ایجــاد فضــای 

اولیــن  بعنــوان  در صنعــت،  رقابتــی 
ــی و پاســتا  ــواع ماکارون ــده ان تولیدکنن
بــا آرد ســمولینا در ایــران، نقــش مهمــی 
را در ارتقــاء کیفیــت تولیــدات داخلــی 

ــرد. ــده بگی ــه عه ب
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نازنین السادات میرحسینی
 دانشجوی رشته مشاوره دانشگاه
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ایستگاه  روانشناسی!
هوِش هیجانی،هوِش عاطفی

ایســتگاه روان شناســی ! شــما را بــه خوانــدن ایــن 
مقالــه ی مفیــد دربــاره ی بخشــی از وجودتــان، 

دعــوت می کنــم.
موضــوع : هــوش هیجانــی و هــوش عاطفــی و 

کاربــرد ایــن دو در زندگــی شــغلی و اجتماعــی.
در ابتــدا الزم اســت توضیحاتــی درمــورد ایــن دو 

داشته باشــیم.
شــامل  هیجانــی  هــوش  هیجانــی:  هــوش 
فــرد  هیجــان  و  عواطــف  و کنتــرل  شــناخت 
ــه هــوش  ــر، شــخصی ک ــارت دیگ ــه عب اســت. ب
هیجانــی باالیــی دارد، ســه مولفــه ی شــناختی 
به طــور  را  هیجــان  رفتــاری  و  فیزیولوژیکــی  و 
موفقیــت آمیــزی بــا یکدیگــر تلفیــق می کنــد.
ــاال  ــی ب گلمــن معتقــد اســت کــه هــوش هیجان
بــا ضریــب  افــرادی  تبییــن می کنــد کــه چــرا 
هوشــی متوســط، موفق تــر از کســانی هســتند کــه 
ــری  در آزمون هــای ضریــب هــوش، نمــره ی باالت

کســب کرده انــد.
روان شناســان بــر ایــن باورنــد کــه اشــخاصی کــه از 
هــوش هیجانــی برخوردارنــد، می تواننــد عواطــف 
خــود و دیگــران را کنتــرل کــرده و بیــن پیامدهــای 
مثبــت و منفــی عواطــف، تمایــز قائــل شــوند و از 
اطاعــات عاطفــی، بــرای راهنمایــی فرآینــد تفکــر 

و اقدامــات شــخصی اســتفاده کننــد.
بــرای  عامــل کلیــدی  یــک  هیجانــی،  هــوش 
افرادیســت کــه از لحــاظ اجتماعــی، موثرهســتند 
و در موضــوع رهبــری، بــه عنــوان یــک عامــل 

تعییــن کننــده در اثربخشــی آن اســت.
تحقیقــات گلمــن و همکارانــش نشــان مــی دهــد 
ــی  ــی فضای ــی از هــوش هیجان کــه ســطوح باالی
به وجــود مــی آورد کــه در آن مشــارکت اطاعاتی و 
اعتمــاد و ریســک پذیــری ســالم و یادگیری شــکل 
ــّوی  ــی کــه َج ــد؛ برعکــس هــوش هیجان می گیرن
سرشــار از بیــم و اضطــراب ایجــاد می کنــد. از آنجــا 
ــاه  ــا وحشــت زده، در کوت ــی ی ــان عصب ــه کارکن ک
ــی داشته باشــند،  ــره وری باالی ــد به مــدت می توانن
ســازمان های آنهــا ممکــن اســت نتایــج و بازدهــی 

خوبــی کســب کننــد؛ امــا ایــن نتایــج و بازدهی هــا 
دوام چندانــی نخواهندیافــت.

هــوش  شــده،  انجــام  تحقیقــات  اســاس  بــر 
شــناختی بــه تنهایــی نمی توانــد معــرف ظرفیــت 
ــد  ــن نمی توان ــراد باشــد. همچنی ــی هــوش اف کل
تضمینــی بــرای ســامت و رضایــت و گــذران 
زندگــی فــرد باشــد. عــاوه بــر ایــن، گزینــه ی 
ــی الزم اســت کــه  ــام هــوش هیجان ــه ن دیگــری ب
بعــد از ســال ها تحقیــق و مطالعــه، روان شناســان 
آن  را معرفــی کــرده و بــه اهمیــت و تأثیــر آن در 

موفقیــت افــراد، بارهــا تأکیــد کرده انــد.
بارســاد دریافــت کــه گســترش عواطــف مثبــت در 
ــای  ــارکت اعض ــکاری و مش ــا، هم ــل گروه ه داخ
گــروه را تســهیل می کنــد و تعــارض را کاهــش 
بهبــود  را  گــروه  اعضــای  کارایــی  و  می دهــد 

می بخشــد.
افزالــور در زمینــه ی ارتبــاط هــوش هیجانــی و 
ــت تعــارض در هفــت کشــور  راهبردهــای مدیری
مختلــف، بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بیــن هــوش 
هیجانــی و راهبــرد و راه حــل گرایــی، رابطــه ی 
معنــادار مثبــت و بیــن هــوش هیجانــی و راهبــرد 
ــادار منفــی  ــه، رابطــه ی معن کنتــرل و عــدم مقابل

وجــود دارد.
هــوش عاطفــی : هــوش عاطفــی مجموعــه ی 
گســترده ای از مهارت هــا و خصوصیــات فــردی 
را در بــر می گیــرد و اســاس هــوش عاطفــی، 
ایــن  داشــتن  بــا  افــراد  اســت.  خودآگاهــی 
آگاهی هــا، می تواننــد عواطــف و رفتــار خــود را 
ــی درک  ــه خوب ــران را ب ــد و دیگ ــرل کنن ــر کنت بهت

ــد. ــاط بگیرن ــا ارتب ــا آنه ــد و ب کنن
تحقیقــات نشــان می دهنــد مدیــران عالــی اجرایی 
موثــر، قابلیت هــای عاطفــی بیشــتری نســبت 
ــی  ــیار خوب ــاط بس ــد. ارتب ــران دارن ــایر مدی ــه س ب
ــد  ــان وســایرین برقــرار می کنن ــران و کارکن ــا مدی ب
و از اعتمــاد به نفــس و نفــوذ زیــادی برخــوردار 
هســتند. همچنیــن آنهــا از دیــد همــکاران خــود، 

ــی می شــوند. ــا اســتعداد تلق ــرادی ب اف

هــوش عاطفــی به تشــخیص و تنظیم احساســات و 
عواطــف در خــود و دیگــران می پــردازد و جنبه هایــی 
بــا  رویارویــی  تــداوم  در  انســان  توانایــی  نظیــر 
ــا همــکاران و کارکنــان  مشــکات و ارتبــاط خــوب ب
در ســازمان و در دیگــر امــور زندگــی را در بــر دارد. این 
توانایی هــا اثــر مهمــی بــر موفقیــت شــخصی دارنــد.

هوش عاطفی چهار بعد دارد که عبارتند از:
1.آگاهــی عاطفــی : بــه توانایــی اطــاع از عواطفــی 
کــه شــخصی تجربــه می کنــد و بیــان عواطــف و 

ــاره دارد. ــران، اش ــود و دیگ ــی خ ــای عاطف نیازه
۲.تســهیل عاطفــی : بــه توانایــی فــرد بــرای اســتفاده 
از عواطــف در اولویــت بنــدی اندیشــه ها، اشــاره دارد. 
ایــن عامــل، توانایــی اخــذ دیدگاه هــای چندگانــه 
بــرای ارزیابــی یــک مســئله از زوایــای خوش بینانــه و 

ــر دارد. ــه را در ب بدبینان
ــرای درک  ــرد ب ــی ف ــه توانای 3.شــناخت عاطفــی : ب
چرخه هــای عاطفــی و عواطــف پیچیــده ای نظیــر 
احســاس هم زمــان خیانــت و وفــاداری داللــت دارد. 
بــه عبــارت دیگــر، بــه توانایــی فــرد بــرای تشــخیص 
تبــادالت احتمالــی میــان عواطــف )بــرای مثــال 
تغییــر احســاس خشــم و ناراحتی(،شــناخت عاطفــی 

می گوینــد.
عواطــف  مدیریــت  بــه   : عاطفــی  4.کنتــرل 
توقــف  بــرای  فــرد  توانایــی  بــه  گفته می شــود. 
بــه کار نگرفتــن آن در شــرایط  یــا  یــک عاطفــه 
مثــال،  بــرای  می گوینــد.  عاطفــی  خاص،کنتــرل 
ــری مواجــه  ــا نابراب ــه ای ب ــرد در برنام ــه ف ــی ک هنگام
ــام  ــود و از اتم ــمگین ش ــت خش ــن اس ــود ممک ش
یــک وظیفــه، امتنــاع ورزد . افــراد دارای هــوش 
عاطفــی زیــاد می تواننــد مانــع خشــمگین شــدن 
ــراد دارای هــوش  خــود شــوند و از ســوی دیگــر، اف
ــدوش  ــان مخ ــد فکرش ــازه می دهن ــم اج ــی ک عاطف
ــی توانایــی  ــی بیندیشــند؛ یعن ــی عدالت ــه ب شــود و ب
خــود را بــرای هم گامــی و خدمــت در راســتای برنامــه 
ثابــت می ماننــد. و هــدف، کاهــش می دهنــد و 
 هــوش عاطفــی در برگیرنــده ی چهــار زمینــه ی اصلــی 

اســت :

روانشناسی
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نــوع هــوش، در تمامــی مشــاغل و  ایــن دو 
ســازمان ها مهــم هســتند و خبــر خــوب ایــن 
اســت کــه در هــر ســطحی کــه باشــید، می توانیــد 

ایــن دو را توســعه و تقویــت ببخشــید.
هــوش هیجانــی و عاطفــی، بــر اثــر آموزه هــا 
و تجــارب زندگــی بــه دســت می آینــد و ایــن 
ــم  ــرای مــا روشــن اســت کــه می توانی موضــوع ب
ــته   ــود داش ــی خ ــن دو در زندگ ــرای ای ــه ای ب برنام
ــر ایــن دو تأثیرگــذار  باشــیم. تجــارب گوناگــون ب
هســتند و از طرفــی، در دنیــای امروزکــه یادگیــری 
بــه  بهترمی تــوان  شده اســت،  آســان تر  بســیار 

ــت. ــا پرداخ ــعه ی آنه توس
نــه تنهــا در زندگــی شــغلی خــود، بلکــه در زندگــی 
روزمــره، بــه وضــوح می بینیــد کــه چقــدر بــه ایــن 
دانش هــا نیــاز داریــد، تــا بهتــر بتوانیــد کنتــرل 

ــد. شــرایط را در دســت بگیری
مشــاهده شده اســت کــه افــراد بــا ســطح عملکــرد 
بــاال در مشــاغل و ســازمان ها،از ســطح باالیــی از 
خــود آگاهــی و خــود مدیریتــی و مهارت هــای 
اجتماعــی و درک ســازمانی، برخــوردار هســتند 
کــه بــدون هــوش عاطفــی و هیجانــی میســر 

نمی شــود. 
بــر اســاس رویکــرد سیســتماتیک، ایجــاد هــوش 
ســازمان های  و  شــغلی  زندگــی  در  عاطفــی 
راهبــردی  چرخــه ی  اســت.  الزامــی  گوناگــون، 
ارزیابــی و یادگیــری و تمریــن و بازخــورد، اعضــای 
ســازمان را قــادر می ســازد کــه ایــن قابلیت هــا 
را ایجــاد کننــد و افــراد را بــه ســوی موفقیــت 
ــران هــم  ــه ایــن ترتیــب، مدی رهنمــون ســازند. ب
قــادر خواهندبــود بــه عملکــرد و بهــره وری بهتــری 

در ســازمان دســت یابنــد.
از آنجــا کــه خودشناســی ودیگرشناســی خصوصــًا 
و  دارد  اهمیــت  بســیار  مدیریتــی  در مشــاغل 
ایــن دو جزئــی از عناصــر اصلــی هــوش هیجانــی 
یــک ســو،  از  محســوب می شــوند، می تواننــد 
ــت  ــر، مدیری ــوی دیگ ــود و از س ــر خ ــت ب مدیری
بــر دیگــران را بهبــود بخشــند. درایــن صــورت 
بــاال بــودن ضریــب هــوش هیجانــی در شــخص، 
ــد  ــوان یــک شــاخص مفی ــه عن ــد خــود ب می توان
واقــع شــود. در نتیجــه، هــوش هیجانــی به عنــوان 
یــک موضــوع مهــم آموزشــی، در دســتور کارهــا 

قــرار می گیــرد.
به وقت خداحافظی :

آزمــون رایگانــی بــه نــام  MBTI وجــود دارد کــه 
بــه شــما در شــناخت ویژگی هــای شــخصیتی تان 
کمــک می کنــد و شــما بــا توجــه بــه آن، می توانید 
متناســب بــا جایــگاه و شــرایطی که در آن هســتید 

بهتــر بــه مســائل بپردازید.
در ایــن آزمــون 16 تیــپ شــخصیتی تعریــف 
شده  اســت کــه جنبه هــای مختلــف زندگــی شــغلی 

ــد. ــی می کن ــما را بررس ــی ش و اجتماع
این تیپ ها عبارتند از:

 ENFJ :رهبــران کاریزمــا و الهــام بخشــی کــه 
بــا صحبت هــای خــود، شــنوندگان  می تواننــد 

خــود را هیپنوتیــزم کننــد.
و  خــاق  روحیــه ی  و  وشــوق   ENFP:شــور 
اجتماعــی دارنــد و همیشــه دلیلــی بــرای خندیــدن 

پیــدا می کننــد.
ESFJ :افــراد مراقــب و اجتماعــی و محبــوب، 
ــه دیگــران  کــه همیشــه مشــتاق کمــک کــردن ب

هســتند.
و  انــرژی  بــا  و  خودانگیختــه  افــراد   :ESFP
ــده  ــا خســته کنن ــرای آنه ــه زندگــی ب پراشــتیاق، ک

نمی شــود. 

ایــده آل  وعرفانــی،  آرام  شــخصیتی  بــا   :INJF
گراهایــی خســتگی ناپذیــر و الهــام بخــش هســتند.
هم نــوع  و  مهربــان  و  شــاعرانه  حــس   :INFP
ایجــاد  مشــتاق  همیشــه  و  دارنــد  دوســتی 

هســتند. مثبــت  اتفاق هــای 
ــت، از  ــچ وق ــه هی ــوآوری ک ــن ن INTP: مخترعی

دانــش ســیر نمی شــوند.
INTJ: اندیشــمندان اســتراتژیک و بــا قــوه ی تصور 

بــاال، کــه بــرای هــر موضوعــی برنامــه دارنــد. 
ISFJ: افــراد بســیار گــرم و فــداکار، کــه از دیگــران 
حمایــت می کننــد و همیشــه آمــاده ی محافظــت 

از افــراد مــورد عاقــه خــود هســتند.
ــدان منعطــف و دوســت داشــتنی،  ISFP: هنرمن
تجربــه ی  و  اکتشــاف  آمــاده ی  همیشــه  کــه 

هســتند. جدیــد  موضوعــات 
آنهــا  ذهنیــت  کــه  عمل گرایــی  افــراد   :ISTJ
ــل اعتمــاد  براســاس واقعیــت اســت و بســیار قاب

هســتند 
ــی  ــدگان شــجاع و عمل گرای ــش کنن ISTP: آزمای

کــه در بســیاری از ابزارهــا مهــارت دارنــد.
ESTJ: مدیــران عالــی، کــه در مدیریــت افــراد و 

ــد. ــی نظیرن ــات ب موضوع
ENTJ: رهبــران بــا شــهامت، بــا قــوه ی تخیــل 
بــاال و بســیار بــا اراده، کــه همیشــه یــا راهــی پیــدا 

می کننــد یــا راهــی می ســازند. 
ــردازان باهــوش و کنجــکاوی کــه  ــده پ ENTP: ای
نمی تواننــد در مقابــل چالــش فکــری مقاومــت 

کننــد.
ESTP: افــراد باهــوش و بــا انــرژی و نکته ســنجی 
کــه زندگــی روی لبــه ی تیــغ را واقعــا دوســت دارند. 

پــس از این کــه دریافتیــد کــدام یــک از ایــن تیپ هــا 
متعلــق بــه شماســت؛ می توانید دربــاره ی محل کار 
مناســب خــود، ارتبــاط بــا دیگــران، اوقــات فراغت، 
پیشــنهادهای توســعه ی فــردی و افــراد معــروف بــا 
تیــپ شــخصیتی مشــابه بــا شــما، اطاعاتی کســب 
کنید.همچنیــن می توانیــد تــا حــدی، شــناخت 
خوبــی نســبت بــه هــوش هیجانــی وعاطفــی خــود 
ــی ایــن، همــه ی  ــد؛ ول ــدا کنی در مواقــع خــاص   پی
ــه  آنچــه کــه الزم داریــد نیســت و بایــد وســیع تر ب

ایــن دو موضــوع بپردازیــد.
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زمینه های نو،
دیِد نو!

در بــازار رقابتــی امــروز، شــرکت ها و ســازمان ها بــرای بقــا و رســیدن بــه اهــداف 
خــود، بایــد از منابــع موجــود خــود، اعــم از مالــی و غیرمالــی بــه صــورت بهینــه 
ــن  ــر ای ــاوه ب ــل برســانند. ع ــه حداق ــا هزینه هــای خــود را ب ــد ت اســتفاده کنن
ــار  ــات در کن ــت محصــوالت و خدم ــش کیفی ــت افزای ــاش در جه ــوارد، ت م
به کارگیــری نوآوری هــای مختلــف، در موفقیــت آنهــا بســیار موثــر اســت. 
مهندســی صنایــع، ابــزاری اساســی و موثــر اســت کــه بــه مدیــران و صاحبــان 
شــرکت ها و ســازمان ها در انجــام مــوارد فــوق یــاری می رســاند. بــه دلیــل 
گســتردگی حوزه هــای کاری مهندســی صنایــع، امــکان کار در همــه ی مراکــز و 
کارخانه هــای صنعتــی، تولیــدی و خدماتــی بــرای مهندســان صنایع وجــود دارد. 
ــته  ــن رش ــی ای ــر متقاض ــه روز و پ ــای ب ــی از حوزه ه ــه برخ ــش، ب ــن بخ در ای

می پردازیــم.

دیجیتال مارکتینگ
مارکتینــگ دیجیتــال  یــا  دیجیتــال  بازاریابــی   اصطــاح 
بــه  تاکنــون  پیــش  از دو دهــه   ،  )Digital Marketing(
ــت  ــز مدیری ــی و نی ــت بازاریاب ــه ای از مدیری ــوان زیرمجموع عن

تبلیغــات مــورد اشــاره قــرار می گیــرد. امــا بــا توجــه بــه 
ــاوری اطاعــات طــی ســال های اخیــر، افزایــش  توســعه ی فن
متوســط زمــان آنایــن بــودن کاربــران، اســتفاده ی گســترده از 
موبایــل و افزایــش ضریــب نفــوذ اینترنــت در جهــان، امــروزه 
ــه  ــورد توج ــتقل، م ــص مس ــش و تخص ــک دان ــوان ی ــه عن ب

قــرار می گیــرد.
ــی معرفــی  ــه معن ــه صــورت ســاده ب ــگ، ب ــال مارکتین دیجیت
محصــوالت، خدمــات و برنــد از طریــق یــک یــا چنــد رســانه ی 

الکتریکــی اســت.

اشتباهات رایج درباره ی دیجیتال مارکتینگ
دیجیتــال مارکتینــگ لزومــًا بــه معنای داشــتن پیج اینســتاگرام 
و پســت گذاشــتن، داشــتن وب ســایت بــدون تولیــد محتــوا، 
ــی  ــوای ب ــد محت ــا در تلگــرام و اینســتاگرام، تولی تبلیغــات تنه
هــدف و بــی قاعــده و خریــد بانــک اس ام اس و ایمیــل و 
ارســال پیــام، نیســت. در واقــع ایــن مــوارد، جزئــی از ابزارهــای 
دیجیتــال مارکتینــگ هســتند. بــه صــورت کامــل تــر، دیجیتــال 
مارکتینــگ بخشــی از کل واحــد اســت کــه بــه مــا بــرای فــروش 
و سودبیشــتر، کمــک می کنــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف 
درالیه هــای  مناســب  اســتراتژی  بایــد  بیشــتر،  یعنــی ســود 

زیریــن داشته باشــیم.

اجزای دیجیتال مارکتینگ
در ابتــدا، بــرای دیجیتــال مارکتینــگ نیــاز بــه یــک ســایت داریم؛ 
از سیســتم های مدیریــت  ایــن مــورد می توانیــم  بــرای  کــه 
هزینــه ی  joomlaکــه  یــا    wordpress ماننــد  محتــوا، 
کمتــری دارنــد یــا از بعضــی از وب ســایت های اختصاصــی 
  php ,aspnet ,laravelماننــد شــده،  نویســی  برنامــه  و 
اســتفاده کنیــم. ولــی لزومــًا داشــتن یــک ســایت، بــدون تولیــد 
محتــوای مناســب، کافــی نیســت و بــه مــوارد دیگــری نیــاز 

اســت.
مارکتینــگ، دیجیتــال  اصلــی  اجــزای  از   یکــی 
content marketing یــا  تولیــد محتــوای مناســب اســت. 
کــه بایــد در ســایت خــود، از مطالــب مناســب و همچنیــن از 
ــن  ــدف ای ــم و ه ــتفاده کنی ــت و...اس ــو، پادکس ــس، ویدی عک

حوزه های کاری جدید 
در مهندسی صنایع
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 sem ،اســت کــه اطاعاتــی را بــه افــراد بدهیــم. جــزء بعــدی
 search engine marketing اســت کــه مخفــف کلمــه ی
جســت وجو  موتورهــای  طریــق  از  مارکتینــگ  معنــی  بــه  و 
ــق انجــام می شــود: شــیوه ی  ــه دو طری ــن موضــوع ب اســت. ای
اول، ایــن اســت کــه بــه شــکلی فعالیــت کنیــم کــه موتورهــای 
ــوان  ــه عن ــی ب جســت وجو، رســانه ی مــا را بعــد از مــدت طوالن
جســت وجوگران  بــه  جســت وجو،  بــرای  مناســب  پاســخی 
ــای  ــه موتوره ــه ب ــت ک ــن اس ــیوه ی دوم، ای ــد. ش ــی کنن معرف
جســت وجو هزینــه ای را پرداخــت کنیــم تــا ایــن موتورهــا، 
ــد.  ــان نمایــش دهن ــه مخاطب ــر، ب ــار گزینه هــای برت ــا را در کن م
جــزء دیگــر، app marketing اســت. ممکــن اســت بــرای 
شــما هــم پیــش آمده باشــد کــه در حــال اســتفاده از نــرم 
افــزار یــا بــازی در گوشــی خــود هســتید و حیــن کار یــک تبلیــغ 
آمده باشــد. ایــن درواقــع همــان app marketing اســت که 
بــرای تبلیــغ اپلیکیشــن ها اســتفاده می شــود.طریق دیگــری کــه 
ــم، اســتفاده از  ــام دهی ــگ را انج ــال مارکتین ــم دیجیت می توانی
online advertising اســت؛ کــه بعضــی از ســایت ها بــرای 
ــا ســایت های پــر ترافیــک بــه عنــوان واســط  تبلیغــات خــود، ب
قــرارداد می بندنــد تــا آنهــا بنرهــای کوچــک بــا یــک متــن کوتــاه 
ــار کلیــک روی آنهــا، یــک  ــا هرب ــد و ب در ســایت خــود قراردهن
مبلغــی از ســایت کــم و بیــن ســایت واســط و گــوگل تقســیم 
کــه  اســت   social marketing دیگــر  روش  می شــود. 
یکــی از مــواردی اســت کــه در ایــران بســیار اســتفاده می شــود 
ــم  ــا می توانی ــال، م ــوان مث ــه عن ــد. ب ــیار دیده ای ــًا بس و مطمئن
عــاوه بــر ایــن کــه بــر روی ســایت خــود، کار می کنیــم از طریــق 
ــی شــبکه های اجتماعــی دیگــر هــم فــروش  اینســتاگرام و حت
 email marketing داشته باشــیم. جــزء دیگــر، اســتفاده از
اســت کــه مــا در ایــن روش، کاربــران خــود را کــد گــذاری کــرده 
و تبلیغــات خــود را از طریــق ایمیــل اختصاصــی، کــه بــرای 
 web  کاربــران مــی فرســتیم، انجــام می دهیــم. امــا جــزء آخــر
ــا اســتفاده از آن،می توانیــم هزینه هــا،  analyticsاســت کــه ب
درآمــد و میــزان فــروش خــود را آنالیــز و مدیریــت کنیــم و در 

بعضــی مــوارد، اســتراتژی مناســب را اعمــال کنیــم.

چرا دیجیتال مارکتینگ
ــت  ــن اس ــگ، ای ــال مارکتین ــزرگ دیجیت ــای ب ــی از مزیت ه یک
کــه قابلیــت اندازه گیــری دارد و مــا می توانیــم همــه ی مــوارد، 
ماننــد  هزینه هــا، درآمدهــا، رفتــار کاربــران و حتــی جنســیت و 
ســن آنهــا را بدانیــم و بــرای آنهــا برنامــه ریــزی کنیــم. مــورد بعــد، 
ــد ایجــاد  ــر، برن ــه ی کمت ــا هزین ــم ب ایــن اســت کــه مــا می توانی
کنیــم وفضــای فــروش را گســترش دهیــم کــه ایــن باعــث 
اثربخشــی کانال هــای فــروش می شــود و همچنیــن باعــث مــی 

شــود بــازار هدف منــدی داشته باشــیم.  

مدیریت محصول
یــک نقــش ســازمانی اســت کــه از لحظــه ای کــه یــک ایــده 
شــکل مــی گیــرد، تمــام مســئولیت های محصــول را بــر عهــده 
می گیــرد و از صفــر شــروع می کنــد تــا محصــول را بــه هدفــی 
کــه بــرای آن مشــخص شــده، برســاند. مدیــر محصــول بایــد بــا 
تیم هــای مختلفــی ماننــد تیــم طراحــی، برنامــه نویســی و..کار 
ــن  ــه نتیجــه برســاند و همچنی ــت، محصــول را ب ــا نهای ــد ت کن
ــدازی اســتارتاپ؛  ــی و راه ان ــرای کارآفرین ــرد اســت ب ــن ف بهتری

چــون دیــد کافــی از همــه ی جوانــب دارد.

روش کار
 ، lean.اســت lean canvasوlean روش کار، اســتفاده از
شــامل ســه بخــش measure ,learn ,build اســت، کــه در 
مرحلــه ی اول  یــک ســری دیتــا ماننــد بررســی بــازار و... را جمــع 
ــه  ــا متوج ــی را از آنه ــل، مطالب ــد از تحلی ــم و بع آوری می کنی
ــه محصــول،  ــم ک ــده می دهی ــد، ای ــه ی بع می شــویم. در مرحل
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط چــه ویژگی هایــی بایــد داشته باشــد. 
ایــن مراحــل، یــک محصــول اولیــه تولیــد  بعــد از انجــام 
ــکات  ــم مش ــعی می کنی ــم و س ــازار می کنی ــم و وارد ب می کنی
ــث  ــع  leanباع ــم. درواق ــودش دهی ــویم و بهب ــه ش را متوج
کوچــک شــدن انــدازه ی شکســت ها و بــاال بــردن اطاعــات 

ــم، می شــود. ــم انجــام بدهی ــه مــی خواهی ــورد کاری ک درم
ــا اســتفاده  ــاب،  کــه ب ــوم کســب و کار ن ــا ب lean canvas ی
ــه  ــم ک ــی می کنی ــیم و بررس ــی می پرس ــواالت مختلف از آن، س
نیــاز بــازار چیســت! امــروزه از چــه طریقــی آن را حــل مــی کننــد! 
مدل هــای درآمدزایــی و هزینــه، بــه چــه صــورت هســتند و 
هزینــه و درآمــد، هم خوانــی دارنــد یــا نــه! مزیــت رقابتــی مــن 

چیســت! بــه چــه کانال هایــی از بــازار بایــد 
ــا مشــتری  دســت بیابیــم! از چــه طریقــی ب

ارتبــاط داریــم! در نهایــت، مشــخصه های 
کلیــدی را بررســی می کنیــم. همــه ی 

ایــن مــوارد در یــک صفحــه نوشــته 
می شــوند و بــه مــا در تصمیــم 

گیری هــا کمــک می کننــد.
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علم داده
ــا،  ــه الگوریتم ه ــته ای اســت ک ــن رش ــد بی ــک فیل ــم داده، ی عل
ــد و  ــم می کن ــف را فراه ــتم مختل ــای سیس ــا و فرآینده ابزاره

هــدف آن، اســتخراخ دانــش و ارزش در دیتاهــا می باشــد.
روش کاربــه صــورت ســاده از ایــن قــرار اســت کــه مــا اطاعــات 
زیــادی از حرکــت مشــتری در وب ســایت، عکــس و.. جمع آوری 
ــتفاده   ــا اس ــم از آنه ــام، نمی توانی ــورت خ ــه ص ــه ب ــم ک می کنی
ــتفاده  ــگ اس ــین لرنین ــاینس و ماش ــا س ــپس از دیت ــم. س کنی
ــه  ــا متوجــه شــویم ایــن اطاعاتــی کــه گرفته ایــم، ب می کنیــم ت
ــخ داد  ــوان پاس ــا آن می ت ــواالتی را ب ــه س ــت و چ ــه معناس چ
و درنهایــت بایــد بتوانیــم از ایــن ارزشــی کــه بدســت آورده ایــم، 

کســب درآمــد کنیــم.

نقشه ی راه
اول ایــن کــه بایــد بعضــی مطالــب را خیلــی خــوب بلــد باشــیم؛ 
مانند:آمــار، ریاضــی، ماشــین لرنینــگ و دیتــا ســاینس و تــا 
ــته  ــات داش ــس اطاع ــاد و بیزین ــورد اقتص ــم درم ــدودی ه ح
 Rافــزار نــرم  ماننــد  نویســی،  برنامــه  بایــد  باشــیم. ســپس 
و پایتــون را بلــد باشــیم. در مرحلــه ی ســوم بایــد بــا دیتــا 
 Sql ,mogoDB ,oracle ،Cassandraبیس هایــی ماننــد
 data  cleaning،  data و.. و همچنیــن بــا مــواردی ماننــد
visualization & reporting و ... آشــنایی داشــته باشیم. 
ــای  ــم کــه مشــکات دنی ــد بررســی کنی ــن مــوارد، بای بعــد از ای
واقعــی چیســت و از چــه طریقــی می تــوان آنهــا را حــل کــرد و 
بایــد مســتند ســازی کنیــم، بــه شــکلی کــه کاربــران ومدیــران، بــا 
ــری  ــه یادگی ــه ی پیشــرفته تر ب ــد. در مرحل ــاط برقــرار کنن آن ارتب
Big data می پردازیــم کــه در آن، تحلیــل و واکاوی دیتاهــا، 

ــرم افزارهــای spark ,hadoop ,mapreduce انجــام  ــا ن ب
می شــود. مرحلــه ی آخــر ایــن کــه مــا هرچــه قــدر هــم کــه علــم 
ــرای  ــم ب ــه می توانی ــم ک ــب کنی ــه کس ــد تجرب ــیم، بای داشته باش
ــروژه را  ــک پ ــا ی ــم ی ــوزی اســتفاده کنی ــه، از دوره ی کارآم تجرب

انجــام دهیــم.

فین تک
و  شــده بودند  اختــراع  تــازه  تلگراف هــا  1866 کــه  ســال  در 
عنــوان  بــه  پانتوگراف هــا  شــده بود،  زیرســاخت ها کار  روی 
ــر را از  ــه تصاوی ــدند ک ــاخته ش ــک س ــن ت ــش از فی ــن بخ اولی
طریــق خطــوط تلگــراف می فرســتادند. بعــد از آن در ســال 
1967اولیــن دســتگاه های خودپــرداز بــه وجــود آمدنــد. در 
ــا  ــد و ب ــه وجــود آمدن ــن اســمارت فون هــا ب ســال ۲008، اولی
توجــه بحران هــای مالــی موجــود، اعتمــاد از بانک هــا کــم شــد 
ــترش  ــده و گس ــای جداکنن ــدن بانک ه ــود آم ــه وج ــث ب و باع

ــن تــک شــد. فی
ــا  ــم، الزم اســت ت ــح دهی ــن تــک را توضی ــن کــه فی ــل از ای قب
بدانیــم فاینانــس یــا مدیریــت مالــی کیســت! فاینانــس، بــه زبــان 
ســاده کســی اســت کــه ســرمایه را از افــرادی کــه نمی داننــد 
می خواهنــد بــا آن چــه کاری انجــام دهنــد، مــی گیــرد و بــه 
ــد، می دهــد و نقــش یــک واســطه را دارد. ــرادی کــه می دانن اف
فیــن تــک، بــه معنــی کاربــرد نوآورانــه ی فنــاوری در ارائــه ی 
ــرم  ــتفاده از ن ــا اس ــم ب ــا می توانی ــه م ــت ک ــی اس ــات مال خدم
افزارهــا، عملیاتــی ماننــد: گرفتــن وام، خریــد و فــروش ســهام و 
اوراق قرضــه، پوشــش ریســک ونقــل و انتقــاالت مالــی کــه اکثر 

بانک هــا انجــام می دهنــد را انجــام دهیــم.

مهارتها



نمونه هایی از فین تک
Quantopian ،یــک نــرم افــزار خارجــی اســت کــه معامــات 
انجــام  اســتراتژی هایی  و  قواعــد  براســاس  را  الگوریتمــی 
می دهــد؛ بــه ایــن صــورت کــه وقتــی آن قواعــد و اســتراتژی ها 
ــه صــورت  ــد وفــروش ســهام ب ــاد، معامــات و خری اتفــاق افت
می توانیــم  افــزار  نــرم  ایــن  در  می شــود.  انجــام  خــودکار 
ــذاری روی الگوریتمــی  ــم بنویســیم؛ ســپس ســرمایه گ الگوریت

کــه مناســب تر اســت، انجــام می شــود.
در نــرم افــزار فانــوس و هلــو، می توانیــم هزینه هــا و درآمدهــا 
را دســته بنــدی کنیــم و راهنمایــی می کنــد کــه از چــه طریقــی 

زندگــی را مدیریــت و هزینه هــا را کــم کنیــم. 
نــرم افــزار بلــه، کــه یــک شــبکه ی اجتماعــی اســت و پرداخــت 

ــم.  ــا آن انجــام دهی ــم ب ــی خــود را می توانی هــای مال
نــرم افــزار فیــروزه پلــت، بــرای شــرکت هایی کــه متوســط 
ــک ســری  ــد، ی ــورس شــرکت کنن ــد در ب ــی توانن هســتند و نم
ــه تأمیــن مالــی آنهــا کمــک  ســرمایه گذاری انجــام می دهــد و ب

می کنــد.
و بســیار نــرم افزارهــای دیگــری کــه در ایــن مختصــر نمــی 

گنجــد...

مهارت های مورد نیاز
زبــان  شــامل  بدانیــم  بایــد  کــه  ســخت  مهارت هــای 
انگلیسی،تســلط بــه مفاهیمــی ماننــد بــورس، بانــک و..تســلط 
بــه تکنولــوژی goland ,ros وهــوش مصنوعــی، بازاریابــی 
و فــروش، مباحــث حقوقــی. مهارت هــای نــرم مــورد نیــاز، 
ــئولیت  ــی، مس ــه ی کار تیم ــاال، روحی ــی ب ــط عموم ــد رواب مانن
ــاق و  ــر خ ــت، تفک ــم و دق ــری، نظ ــه ی پی گی ــری و روحی پذی
نــو آورانــه، اعتمــاد بــه نفــس، حــل مســئله و کارکــردن تحــت 

فشــار هســتند.
ــد  ــه می خوانن ــی ک ــه درس های ــه ب ــا توج ــع، ب ــان صنای مهندس
ماننــد محاســبات مالــی، بازاریابــی، داده هــای آمــاری، بیزینــس 
و همچنیــن بــا داشــتن دیــد سیســتمی، مــی تواننــد اســتارتاپ 
ــد  ــه کار کنن ــن زمین ــر محصــول در ای ــوان مدی ــه عن ــا ب ــد ی بزنن
ــد از خدماتــی  ــی، می توانن ــوان مهنــدس مال ــه عن ــا ایــن کــه ب ی
کــه فیــن تک هــا می دهنــد، در شــرکت های مختلــف اســتفاده 

کننــد.

بــه طــور خاصــه بــرای موفقیــت در هــر یــک از حوزه هــا و 
ــا آن  ــط ب ــد مهارت هــای مرتب ــردن شــغل مناســب، بای ــدا ک پی

را فرابگیریــد.
در دیجیتــال مارکتینــگ، بایــد بــا روش هــای مختلــف آن آشــنا 
باشــید. ســایت و تولیــد محتــوای مناســب داشــته باشــید و بــا 

اســتراتژی بــه هــدف اصلــی، یعنــی ســود بیشــتر برســید.
در مدیریــت محصــول، بایــد مهارت هــای نــرم، ماننــد کار تیمــی 
و خاقیــت و...داشــته باشــید و بــا بــوم کســب و کار آشــنا 

باشــید.
در علــم داده، آن چیــزی کــه خیلــی مهــم اســت فراگیــری نــرم 
افزارهــای آن و قــدرت تحلیــل مناســب اســت و بــا توجــه بــه 
این کــه بخــش عظیمــی از کار پژوهشــی اســت، الزم اســت 
ــدرک کارشناســی  ــل م ــن حــوزه، حداق ــه ای ــرای وارد شــدن ب ب

ارشــد را داشته باشــید.
فیــن تــک، مناســب افــرادی اســت کــه بــه اقتصــاد و ســرمایه 
حــوزه،  ایــن  بــه  ورود  بــرای  و  گــذاری عاقه منــد هســتند 
مهارت هــای نــرم و تســلط بــه مفاهیــم بورس،هــوش مصنوعی، 

ــت. ــی و...الزم اس ــان، بازاریاب زب
درســت اســت کــه  ایــن حوزه هــا بــه روزتــر و پردرآمدتــر 
هســتند ولــی ایــن بــدان معنــی نیســت کــه رشــته های اصلــی و 
قدیمــی تــر، مثــل  کنتــرل پــروژه، کنتــرل کیفیــت، تعمیــرات 
و نگهــداری و...کــم درآمــد هســتند .اگــر در ایــن حوزه هــا هــم 
مهارت هــای الزم را داشــته باشــید و متخصــص شــوید، بــه 

ــد یافــت. ــی دســت خواهی درآمدهــای باالی
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رشــتهی دانشــجوی هســتم، یــزدی برجیــان امیرهــادی  مــن
 International Business)تجــارتبینالملــل(دردانشــگاه
 Hamk Häme university of  applied sciences
کشــورفنالنــد.دانشــگاهHamkبهتریــندانشــگاهعلمــیکاربــردی
فنالنــدهســتوازلحــاظردهبنــدی،رتبــهی15امرابیــن45 
دانشــگاهکشــورفنالنــددارد.واحدهــایاصلــیدرســیایــنرشــته
شــاملبازاریابــی،حســابداری،ریاضــی،اقتصــاد،خدماتمشــتریان،
PowerPoint،Excel،Word،وقانونهــایکشــورمربوطــه
ــت ــهتح ــتک ــادهس ــابداریواقتص ــی،حس ــابازاریاب ــهب دررابط
واحــددرســی Business Legal Environmentشــناخته
ــریبرنامــههــا   ــرانکــهیادگی میشــود.برخــالفدانشــگاههــایای
Microsoft Office  جــزءبرنامــههــایفــوقدرســیدانشــگاه
ــا ــهه ــکازبرنام ــریهری ــایادگی ــد،دراینج ــهحســابمیآی ــاب ه
اجبــاریهســتوهــربرنامــهیOfficeیــکدرسســهواحــدی
مجــزادارد.درکل،ایــنرشــتهشــامل210واحــددرســیمیباشــد

کــهمهمتریــنآنهــا،بازاریابــی،حســابداریواقتصــادهســتندبــه
ــا طوریکــهحــدود70%ایــنرشــتهراشــاملمیشــوند.دررابطــهب
واحدهــایدرســیمشــترکایــنرشــتهبــارشــتهیمهندســیصنایــع
میتــوانبــهاقتصــادعمومــی1و2واقتصــادمهندســیاشــارهکــرد
کــهبــهصــورتادغــامشــدهودرقالــبیــکدرس4واحــدیدر

تــرماولتدریــسشــدند.

ــالهودورهی ــد4س ــورفنالن ــتهدرکش ــنرش ــانسای دورهیلیس
فــوقلیســانسآن2ســالهمــیباشــد؛امــادرکشــورهایمختلــف

مــدتزمــانایــندورههــامتفــاوتهســت.

بــرایمصاحبــه،مــنجنــابآقــایRicardo Galiotبهتریــن
اســتاددانشــگاهHamkراانتخــابکــردمبــهدلیــلتجربــهیزیــاد
ایشــاندرزمینــهیبازاریابــیوبرندســازیدرشــرکتهایمختلــف

ومعــروفماننــدکوکاکــوال،نشــنالجئوگرافیــکو....

مــنریــکاردوگالیــوتهســتم.مــنبــهعنــوانیــکمدیــرخــالق،برندســازوبازاریــاب،فعالیــتطوالنــیمدتــیدرصنعــترســانه
ــی،فاکــسو ــناســاتیددردیزن ــانکارکــردهام.مــنازبهتری ــنشــرکتهایرســانهایجه ــن،مــندربزرگتری ــرای دارم.عــالوهب
نشــنالجئوگرافیــک)ویاکــوم(یــادگرفتــموبعــدبــرایتدریــسبــهدانشــگاهHAMKآمــدم.دربیشــترشــرکتهــاینامبــرده

شــده،مــنمســئولهدایــتتیــمهــایبازاریابــی،ارتبــاطوتیمهــایبیــنالمللــیخــالقبــودم.

همچنیــن،مــنایــنامتیــازراداشــتمکــهبــاســازمانغیردولتــیپزشــکانبــدونمــرزدریــکپــروژهشــرکتکنــم.هــدفآنهــا
ــاآنهــا شناســایِیراههــایانتقــالارزشهــاوبرنامههــایســازمانبــهمخاطبــانجوانشــانبــودزیــرادیگــرقــادرنبودنــدکــهب
ارتبــاطبرقــرارکننــد.بســیاریازبرندهــایتاســیسشــدهبــاایــنچالــشروبــروهســتندکــهمخاطبــان،کاربــرانوتامیــنکننــدگان
بودجــه،رغبــتکمتــریبــرایهمــکاریومشــارکتدارنــد؛زیــرارفتــار،دسترســیوجریــاناطالعــاتبــهســرعتدرحــالتغییــر

اســت.ایــنرونــدتغییــروتحــول،یکــیاززمینههــایمــوردعالقــهیمــندرتحقیــقوتوســعهاســت.

Myname isRicardoGaliot. Iholda longcareer in themedia industryasacreative,brand,andmarketing
director.Furthermore,Iworkedforsomeofthebiggestmediacompaniesintheworld.Ilearnedfromthebestat
Disney,Fox,andNationalGeographicorViacom,whichIlefttocometoteachatHAMK.Inmostofthose,Iwas
responsibleforleadingmarketing,communication,andcreativeinternationalteams.

Moreover,IhadtheprivilegeofparticipatinginaprojectwiththeNGODoctorsWithoutBorders.Theirgoal
wastoidentifywaystocommunicatetheorganization'svaluesandplanstoyoungeraudiencesastheycould
notconnectwiththemanymore.Manyestablishedbrandsaredealingwiththesamechallengeofseeingtheir
audiences,users,ordonorslessengagedasbehaviour,accessibility,andinformationflowsarechangingrapidly.
Thattransformationprocessisoneofmyfavouriteareasofresearchanddevelopment.

امیرهادی برجیان
دانشجوی رشته تجارت بین الملل 
دانشگاه Hamk فنالند

از کــــــــوکاکوال  ،تا
 نَشنال جئـــــــوگرافیک

گفتگو با ریکارد گالیوت

Ricardo Galiot 

کارشناسیارشدMBAازدانشگاهبرلینآلمان
کارشناسرشتهتبلیغاتوروزنامهنگاریدانشگاهComplutenceاسپانیا
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از کــــــــوکاکوال  ،تا
 نَشنال جئـــــــوگرافیک

همیــنســفرحــدودهفــتســالپیــشمــنرابــهفنالنــدرســاندومــنبــهعنــوانمــدرسارشــدبازاریابــِیدیجیتــالدربرنامــهی
ــاراآمــوزش ــازاراروپ ــهب ــوآوریوورودب ــدن ــیمانن ــهدانشــگاهHAMKپیوســتم.مــنهمچنیــنمباحث ــلب تجــارتبینالمل
خواهــمدادودرپروژههــایفوقالعــادهایماننــدFreezingWeekومحتــوایکامــالًجدیــدآزمایشــگاهیدرســالآینــده

شــرکتخواهــمکــرد.

ــه ــرایتجــارتارائ ــازوگســتردهراب ــدازب ــد،ایــناســتکــهیــکچشــمان زیبایــییــکبرنامــهیکســبوکاربیــنالمللــیمانن
 IBمیدهــدوکســانیراکــهتمرکــززیــادیرویتمریــندارنــدجــذبمــیکنــد.همانطــورکــهدوســتدارمبگویــم،دانشــجویان 

)International Business(باانجامکار،یادمیگیرند.

۱- رشته ی تجارت بین الملل)International Business( چه فرصت های شغلی را برای دانشجویان فراهم می کند؟

ــاذهنــیخــالقدریــکمحیــطبینالمللــیو ســهچیــزکــهمــنهمیشــهدرمــوردایــننقشهــادوســتداشــتم،کارکــردنب
ــد. ــدانجــوانوارشــدباهــمهمــکاریمیکنن ــهکارمن ــودهاســتک ــوعب متن

ــارا ــندوســتداشــتمآنه ــواندارم.م ــدوج ــدانجدی ــهکارمن ــهتعصــبخاصــینســبتب ــدمک ــاگذشــتســالها،فهمی ب
ــدو ــزرگشــرکتهااســتفادهکنن ــایب ــهیخودشــاندردنی ــمکــهازتجرب ــاکمکشــانکن ــم،ت ــاکارکن ــاآنه ــموب ــیکن راهنمای
تجاربــیکــهبــهدســتآوردهانــدراکامــلدرککننــد.دنبــالکــردنمسیرهایشــانبــرایمــنفــوقالعــادهمفیــدوآموزنــدهبــود.
رویکــردنویــنآنهــانســبتبــهزندگــِیکاریوارتبــاطبــادنیــایواقعــیدرخــارجازســازمان،ســرمایههایبینظیــریبــهشــمار
میآینــد.کمــکبــهآنهــادریافتــنجایــگاهخــودوآزادســازیایــنقــدرت،همیشــهیــکمنبــعالهــامبــرایمــنبودهاســت.مــن
ــه ــهطــورغیــرارادیب ــاهــمباعــثشــدندکــهب همچنیــنعاشــقیادگیــریازطریــقتمریــنوعمــلکــردنهســتموهــردوب

ســمتدانشــگاهHAMKبــروم.

ThatsamejourneyledmetoFinlandaboutsevenyearsago,andIjustjoinedHAMKasaSeniorLecturerof
DigitalMarketingattheInternationalBusinessProgram.IwillalsobeteachingtopicslikeInnovation,European
MarketEntryandtakepartinstunningprojectsliketheFreezingWeekorourbrand-newContentLabstarting
nextyear.

ThebeautyofanInternationalBusinessprogramlikeoursisthatitoffersanopenandbroadperspectiveto
businessandappliesthosewithaheavyfocusonpractice.AsIliketosay,studentsatIBlearnbydoing.

Overtheyears,IrealizedthatIhadaparticularbiastowardsnewandyoungemployees.Ilovedmentoring
themandworkingwiththemtohelpthemnavigatetheirexperienceinthebigcorporateworld.Followingtheir
journeyswasincrediblyenrichingforme.Theirfreshapproachtotheworkinglifeandtheconnectionwith
therealworldoutsidetheorganizationareunbeatableassets.Helpingthemfindtheirplaceandreleasethat
powerwasalwaysasourceofinspirationforme.Ialsolovelearninginpractice,sobothtogethermademeflow
naturallytoHAMK.

ThethreethingsthatIalwayslovedabouttheseroleswereworkingwithacreativemindsetinaglobaland
diversesettingwhereyoungandsenioremployeescooperated.
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ــاغل ــه،مش ــنمصاحب ــرایای ــنب ــاتم ــقتحقیق ــاطب ــننیســت؛ام ــیتخصــصم ــوزهیاصل ــعح ــفانه،مهندســیصنای متأس
ــرکتهای ــاغل.ش ــهیمش ــرایهم ــطب ــریعترازمتوس ــیس ــد.خیل ــدمیکنن ــدرش ــا10درص ــهت ــنده ــعدرای ــیصنای مهندس
مختلــفصنایــعهمچنــانبــهدنبــالروشهــایجدیــدیبــرایمهــارهزینههــاوبهبــودکارایــیخــودهســتندومهندســانصنایــع

ــد. ــنامــرکمــکمیکنن ــادرانجــامای ــهآنه ب

درجهانــیکــههــرثانیــهبــرپیچیدگــیاشافــزودهمــیشــود،متخصصانــیکــهتوانایــیبهینهســازیایــنسیســتمهایپیچیــدهرا
دارنــد،بــانمایــانســاختنکارایــیوفرصتهــاینهفتــهشــدهدردادههــا،بــافرایندهــایســازمانیمقابلــهمیکننــدوایــنگونــه

افــرادکســانیهســتندکــهدررقابتهــایتجــاریجــانســالمبــهدرمیبرنــد.

پیچیدگــی،همــهیمــاراازهمــهجهــاتتحــتتأثیــرقــرارمیدهــد،ازجــزءبــهکلوازکلبــهجــزء.مــادرجهانــیبهــمپیوســته
ــیدر ــذاردحت ــرمیگ ــایرقســمتهاتأثی ــرس ــود،ب ــهش ــازمانگرفت ــیازس ــاتدربخش ــدامازتصمیم ــرک ــم،ه ــیمیکنی زندگ
ــهعنــوانموضوعــیمتقاطــعودرهــمتنیــدهدرسراســرســازمان ــد.مــنتجــارتراب ــاهــمندارن مــواردیکــهارتبــاططبیعــیب
میبینــم،وبســیاریازدانشــجویانیکــهپــسازمطالعــهیبرنامــهیتجــارتبیــنالملــلمــاحرفــهایمیشــوندبــاهــردوانتهــای
طیــفمواجــهخواهنــدشــد:کاربــر،مصــرفکننــده،شــرکتکننــدهوکارمنــدکــهجنبــهیانســانیدارنــد؛ودرانتهــایدیگــر،ماشــین
آالتــیکــهمحصــول،خدمــاتوتجربــهرافراهــممــیکننــد.درایــنطیــفارتباطــاتزیــادیوجــودداردکــههمــهیآنهــاقابــل

اطمینــانهســتندونیــازشــمارابرطــرفمیکننــد.

Unfortunately, industrial engineering is notmy core area of expertise, but industrial engineering jobs are
projectedtogrowupto%10inthisdecade,accordingtomyresearchforthisinterview.Muchfasterthanthe
averageforalloccupations.Companiesinvariousindustrieswillcontinuetoseeknewwaystocontaincosts
andimproveefficiency,andindustrialengineerswillhelpthemdothat.

Inaworldthatisincreasingitscomplexityeverysecond,professionalswiththeabilitytooptimizethosecomplex
systems,tackleorganizationalprocessesbydistillingtheefficiencyandopportunitieshiddeninthedatawillbe
theonessurvivinginthebusinesscompetition.

Complexityaffectsusall,andinalldirections,bottom-upandtop-down;weliveinaninterconnectedworld,
whicheverdecision ismade inapartof theorganizationwillaffect therest,even in thosethatarenotso
naturallylinked.Iseebusinessasacrosscuttingthemeacrosstheorganization,andmanyofthestudentsthat
willbecomeprofessionalsafterstudyingourInternationalBusinessProgramwilldealwithbothendsofthe
spectrum,theuser,consumer,participant,theemployee,thatis,thehuman,andattheotherend,themachine,
thatprovidestheproduct,service,experience.Therearemanypossibleconnectionsinthatspectrum,andallof
thosearevalidandwillserveaneed.

۲- رشته ی مهندسی صنایع چه فرصت های شغلی را برای دانشجویان در کشورهای اروپایی فراهم می کند؟

۳- آیا رشته های مهندسی صنایع و تجارت بین الملل گرایش های مشترکی با هم دارند؟

مــامیخواهیــمدانشــجویانمانحــسرقابتــیداشــتهباشــندامــادرعیــنحــالازاعمــالخــودهــمآگاهباشــند.اگــربــهعنــوان
مثــال،بــهآینــدهیکاروبــهمگاترینــدیکــهتوســطمجمــعجهانــیاقتصــادیــاســیترادرفنالنــدارائــهشــدهاســتنگاهــیبیندازیــد،
ســریعمیتوانیــدچندیــنمهــارتراکــهبــهعنــوانانتظــارنســلبعــدیمتخصصــانبــهنظــرمیرســند،شناســاییکنیــد.مــنایــن

دومــوردمهمتــررانــاممیبــرم:تفکــرخــالقوتجزیــهوتحلیــلدادههــا.

ــهشــدهتوســطیــکمحیــطتجــارتبینالمللــی ــرایپذیرفتــنفرصتهــاودامنــهیارائ مــااعتقــادداریــمکــهمــواردمذکــور،ب
ماننــدمحیــطدانشــگاهمــامناســباســت.بــاداشــتنهــردومــورد،یــکمتخصــصمیتوانــدناســازگاریهاییکــهبیــنمصــرف
ــهطــورتصاعــدیدر ــاوریایکــهب ــردوپیچیدگــِیفن ــراســتخداموجــودداردراازبیــنبب ــرعامــلومدی ــد،مدی ــدهوکارمن کنن

اطــرافمــادرحــالرشــداســتراکاهــشدهــد.

Wewantourstudentstobecompetitivebutalsoconsciousofthepowertheyholdwiththeiractions.Ifyou
lookatthefutureofworkand,forinstance,themegatrendpresentedbytheWorldEconomicForumorSitrain
Finland,youcansoonidentifyseveralskillsthatappearasanexpectationofthenextgenerationofprofessionals.
Tonamethetwomoreimportantinmyopinion:creativethinkinganddataanalysis.

WebelievethosearetherightfittoembracetheopportunitiesandscopepresentedbyanInternationalBusiness
settinglikeours.Withboth,aprofessionalcanbridgebetweenthehumanthatistheconsumerortheemployee,
CEOorhiringmanager,andthetechnologythatisexponentiallygrowingaroundus,makingthesystemmore
andmorecomplex.

حتــیاگــرتمرکــزاصلــیمــارویبازاریابــیومدیریــتباشــد،مــاســعیمیکنیــمکــهمحتــوایدرســیرامطابــقبــاآخریــنروندهــا
ونیازهــایآینــدهیبــازارکاروبــازارمصــرفکننــدگانقــراردهیــم:پایــداریوتجزیــهوتحلیــلدادههــا.

EvenifourcoreisinMarketingandManagement,wechoosetoframethecontentinsomeofthelatesttrends
andneedsforthefutureofworkandconsumers:sustainabilityanddataanalysis.
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بــهپاییــن بــاال از بــهســرعتدرحــالدورشــدنازروشهــایســنتیاســتکــهدرآنتصمیمــاتاغلــب  آینــدهیکار
 ]حقیــرشــمردنزیردســتان[دادهمیشــوند.بــهراحتــیمیتــوانبســیاریازمــواردثبــتشــدهیســازمانهایســیلومحــور
]SILO:درزبــانانگلیســیواژهیســیلوبــرایشــرکتهاوکارخانههایــیبــهکارمــیرودکــهفقــطبــهتنهایــیکارمیکننــدوهیــچ
مشــارکتیبــاشــرکتهاوکارخانههــایدیگــرندارنــد.[رایافــتکــهبــهدلیــلعــدمدرککافــیبیــنبخشهــایمختلــف،موفــق
ــاایــن بــهپــردازشایــدهیخوبــیبــرایبازاریابــینشــدهاند.درواقــع،مــناینطــورفکــرمیکنــمکــهاکثــرســازمانهابــهنوعــیب
ــروهســتند.یــکدانشــجویIBدردانشــگاهHAMKدرمعــرضچنیــنتفکــریقــرارداردوازاوانتظــارمــیرود مشــکلروب
اســتراتژیهاییرابــرایوفــقدادنخــودبــاآنتنظیمــاتبــهکارببنــددوپلهــایارتباطــیاشراقــویکنــدوپیشــنهاداتســیلوها

)شــرکتهــاوکارخانههــایمنــزوی(راردکنــد.

شــمامیتوانیــدتمــاممهارتهــاییــکشــخصراتصــورکنیــدکــهبایــدیــادبگیــردچــهموقــعیکــییــادیگــریرااعمــالکنــد.
ــایکدیگــر ــدوآنهــاراب ــرابیــشازدونفــرایــنمســئولیتهارادارن ــادمــواردمتعــددیراپیــداخواهیــدکــردزی ــهاحتمــالزی ب
بــهاشــتراکمیگذارنــدوبــرایتحقــقیافتــنایــنامــر،بــهیــکزبــانمشــترکوفضــایامنــیبــرایآزمایــشوتوســعهییــک
ــاهمدلــی،موفــقخواهیــمشــدودر ــارنیــازدارنــد.تنهــادرصــورتادراکوتوانایــیبیــانمــواردمذکــورتــوأمب مکالمــهیپرب

فرآیندهــایتصمیــمگیــریموثرتــرعمــلخواهیــمکــرد.

برخــیازایــنروابــط،بیــنمهندســینصنایــعوافــرادصاحــبتجــارتاســت.یکــیدیگــریرامســتثنینمیکنــدبلکــهآنراکامــل
میکنــد.

Thefutureofworkisquicklymovingawayfromthetraditionalwaysinwhichdecisionsareoftengiventop-
down.Itiseasytofindmanyrecordedcasesofsilo-drivenorganizationsthatfailedtodevelopagreatideato
marketbecauseoftheirlackofunderstandingbetweentheparts.Infact,Iwouldsaythatmostorganizations
facethatprobleminonewayoranother.AnInternationalBusinessstudentatHAMKisexposedtothatthinking
andisexpectedtolearnstrategiestonavigatethosesettingsandhelpbridgeandturndownthosesilos.

Youcanimagineallthoseskillsinonepersonwhowillneedtolearnwhentoapplyoneortheother.Youmost
probablywillfindthemajorityofcasesbecausemorethantwopeopleownandsharethoseresponsibilities
andrequireacommonlanguage,asafespacewheretotestanddevelopafruitfulconversation.Onlyifwe
understandandcanexpressthosepieceswithempathywillwesucceedandbemoreeffectiveinthedecision-
makingprocesses.

Ofthoserelationships,somearebetweenengineers-mindedpeopleandbusiness-mindedpeople.Onedoes
notexcludetheotherbutrathercompletesit.
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درباره ی رابطه ی من و کتاب
ــدن  ــا خوان ــود را ب ــت خ ــات فراغ ــادرم اوق ــه م ــاد دارم ک ــه ی ــی ب از کودک
کتاب هــای مــورد عاقــه اش می گذرانــد و همیــن عــادت خــوب او، دلیــل 
اصلــی عاقــه ی مــن بــه کتــاب و کتاب خوانــی شــد. البتــه تا قبل از آشــنایی 
بــا ایــن کتــاب، موفــق بــه تمــام کردن هیــچ کتابی نشــده بودم. 3 یــا 4 جلد 

کتــاب را شــروع کــرده و ناتمــام رهــا کرده بــودم.

آشنایی من با این کتاب
یک دوست قدیمی، این کتاب را به مناسبت تولدم به من هدیه داد.

همان طــور کــه گفتــم چنــد جلــد کتــاب را ناتمــام رهــا کرده بــودم و بــرای 
شــروع یــک کتــاب جدیــد، حــس خوبــی نداشــتم؛ اما اســم عجیــب کتاب 
و همچنیــن جلــد آن، کــه بــه چهــره ی زیبــا و شــاداب خــود نویســنده مزّین 
شــده بــود، مــن را بــه شــدت ترغیــب مــی کــرد تــا آن را بخوانــم. مــن هم به 

خــودم قــول دادم تــا ایــن بــار، کتــاب را بــه اتمــام برســانم. 
هرچنــد از درون بــه خاطــر نیمــه رهــا کــردن کتاب هــای قبلــی، بــه خــودم و 

قولــم شــک داشــتم ...
)کــه ایــن موضــوع دقیقــاً یکــی از مباحثــی اســت کــه ریچــل هالیــس، در 

ــه آن اشــاره می کنــد.( کتــاب ب

درباره ی نویسنده
ریچــل ازتجربــه ی ســخت دوران کودکــى و نوجوانــى اش بــه مــا می گویــد. 
از پــدرى کشــیش، کــه گرچــه دکتــراى فلســفه داشــت، امــا نتوانســت بــه 
درســتى بــراى آنهــا پــدرى کنــد. از بــرادرى می گوید کــه وقتی ریچل 14ســاله 

بــود، خودکشــى کــرد.
ریچــل می گویــد: »زندگــی قبــل از مــرگ بــرادرم ســخت بــود و بعــد از مــرگ 
او، ســخت تر هــم شــد و دیگــر نمی شــد ایــن خانــواده را حفــظ کــرد. 
همچنیــن در ادامــه می گویــد، در همــان یــک روز از لحــاظ عقلــی رشــد 

ــزرگ شــدم .« کــردم و ب

"ریچــل هالیــس" الهــه ی خودبــاوری و رســتگاری زنان اســت. او نویســنده ی 
کتاب هــای "خــودت بــاش دختــر"، "شــرمنده نبــاش دختــر" و "خــودت را 
ــه فنــا نــده" اســت. کتــاب "خــودت بــاش دختــر"، از پرفروش ترین هــای  ب
ــس،  ــل هالی ــت. ریچ ــال ۲018 شده اس ــز درس ــورک تایم ــازون و نیوی آم
بنیان گــذار و مدیرعامــل شــرکتی خصوصــی اســت کــه در حــوزه ی مســائل 
ــون 36 ســاله اســت  ــد. او هــم اکن ــت می کن ــان فعالی ــرای زن ــی ب حقوق
و بــا همســر و ســه پســرش و یــک دختــر کــه بــه فرزندخواندگــی قبــول 

کرده اســت، در لس آنجلــس زندگــی می کنــد.

سبک و موضوع کتاب
ــود، ســاده و  ــی طنزآل ــا زبان ــاب انگیزشــی اســت و ب ــک کت ــاب، ی ــن کت ای
گیــرا نوشــته شده اســت. موضوعــات مطــرح شــده در کتــاب، بــه گونــه ای 
ــت و  ــره خورده اس ــا گ ــره ی م ــی روزم ــای زندگ ــا دغدغه ه ــه ب ــد ک می باش
همیــن ویژگــی، باعــث می شــود خواننده در تمــام لحظات خوانــدن کتاب، 

بــا ریچــل همــراه باشــد. 
ریچــل هالیــس، در ایــن کتــاب دربــاره ی رازهــای موفقیــت خــود بــه عنــوان 
یــک مــادر شــاغل، یــک همســر، یــک کارآفریــن، یــک ورزشــکار و یــک 

نویســنده می گویــد.
او دربــاره ی تمــام دروغ هایــی کــه مــا در طــول زندگــی بــه خودمــان 
می گوییــم، صحبــت کرده اســت و بــر آن اســت کــه دســت از بــاور کــردن 

ــویم. ــان ش ــود واقعی م ــه خ ــل ب ــیم و تبدی ــا بکش دروغ ه
STOP BELIEVING THE LIES ABOUT WHO YOU 
ARE AND SO YOU CAN BECOME WHO YOU 
WERE MEANT TO

پاراگرافی از مقدمه
مــن قــرار اســت در ایــن کتــاب، صدهــا داســتان خنــده دار، عجیــب، 
خجالــت آور، غــم انگیــز یــا مســخره تعریــف کنــم کــه تمــام آنهــا بــه یــک 

ــه خــودت بســتگی دارد.« ــو ب ــم مــی شــوند: »زندگــی ت ــه خت جمل

چند جمله ی تأثیرگذار از کتاب
بــه نظــر مــن خــط بــه خــط ایــن اثــر خواندنــی، تأثیرگــذار اســت و بــه همین 
دلیــل برایــم دشــوار بــود تــا فقــط تعــداد محــدودی از جمــات را انتخــاب 
کنــم. امــا ســعی خــود را کــردم تــا تأثیرگذارتریــن آنهــا را از نــگاه خــودم ذکــر 

کنم.
1.  تــو و فقــط خــود تــو، مســئول آدمــی هســتی کــه می شــوی و همچنین 

مســئول شــادی و رضایتی کــه از زندگــی داری.
۲.  هدیــه ی زندگــی ایــن اســت کــه روز بعــد، شــانس دوباره ای برای رســیدن 

بــه هدفمان خواهیم داشــت.
3.  از مقایســه کــردن خــودم بــا دیگــران دســت برداشــتم؛ تنهــا فــردی کــه 

بایــد از او بهتــر باشــی، کســی اســت کــه دیــروز بــودی.
4.  بــدن انســان ســاختار فــوق العــاده ای دارد. می تواند کارهایــی باورنکردنی 
ــه آرزوی  ــد ک ــما می گوی ــه ش ــزی را ب ــان چی ــاً هم ــد. او دقیق ــام ده انج
شــنیدنش را داریــد. امــا اگــر گــوش ندهیــد و بــدون اســتراحت، دائــم کار 
کنیــد، قطعــاً از کار مــی افتــد تــا خــودش بــه آن چیزی که نیــاز دارد، دســت 

ــدا کند. پی

سارا آسایش
 دانشجوی کارشناسی مهندسی
صنایع دانشگاه یزد

خودت باش دخـــــــــــتر!
»Girl,wash your face« معرفی کتاب

معرفی کتاب
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5.  واکنشــى کــه بــه اســترس خــود نشــان مى دهیــد، آن چیــزى اســت کــه 
شــما را متفــاوت از بقیــه مى کنــد. 

6.  فقــط بایــد مراقــب باشــید؛ نه فقــط مراقب فرزندانتــان که حتى مراقب 
خودتــان هــم بایــد باشــید. اگر خودتــان ناراحت باشــید و با خــود بدرفتارى 
کنیــد، هرگــز نمى توانیــد از فرزندانتــان مراقبــت کنیــد و بــه آنهــا یــاد بدهید 

کــه چطور خوب و خوشــحال باشــند.

رابطه ی شکل گرفته  بین من و این کتاب
در تمــام اوقــات فراغتــم، ایــن کتــاب را می خوانــدم و تمــام نــکات مهــم و 
آموزنــده ی آن را پررنــگ می کــردم و بــی درنــگ برای دوســتانم می فرســتادم 
تــا آنهــا هــم اســتفاده کننــد و مشــتاق بــه خوانــدن ایــن کتــاب شــوند. مــن 

معتقــدم ایــن کتــاب می توانــد حتــی بــه مــردان هــم کمــک شــایانی کنــد.

پیشنهاد من به شما
همــه ی مطالبــی کــه خواندیــد، از زبــان فــردی بــود کــه عاقه ی بســیار زیادی 
بــه کتــاب خوانــدن دارد؛ ولــی تــا قبــل ازایــن کتــاب، موفــق نشــده بود هیچ 

کتابــی را بــه اتمام برســاند.
مــن بــه شــما می گویــم اگــر خودتــان را دوســت داریــد، فقط برای ســامت 

روح و جســم و  بهبــود زندگــی خودتــان، ایــن کتاب را مطالعه کنید.

خودت باش دخـــــــــــتر!
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ــوژی و  ــزون تكنول ــترش روزاف ــا گس ــروزه ب ام
ــا و  ــازمان ها، نیاز ه ــترش س ــع آن ، گس ــه تب ب
ــد كــه  مشــكات آنهــا مســائلی بوجــود آمده ان
نمی تــوان بــا راه حل هــای قدیمــی بــه آنهــا 
پاســخ داد.بنابرایــن نیــاز بــه راه حل هــای جدیــد 
بــرای حــل مســائل پیچیــده بیشــتر از هرزمانــی 
ــای  ــن راه حل ه ــی از ای احســاس می شــود، یك
جدیــد نظریه بــازی )Game Theory( نــام 
دارد. بــه بیــان ســاده نظریــه بازی هــا علــم 
شــرایط  در  افــراد  تصمیم گیــری  مطالعــه 

تصــادم اســت.

تاريخچه
ــه  در ســال 19۲1 میــادی یــک ریاضــی دان ب
نــام اِمیــل بـُـِرل بــرای نخســتین بار بــه مطالعه 
تعــدادی از بازی هــای رایــج در قمارخانه هــا 
قابــل  مــورد  در  مقالــه  چنــد  و  پرداخــت 
ــا  ــوع بازی ه ــن ن ــج ای ــودن نتای ــی ب پیش بین
از راه هــای منطقــی نوشــت ، امــا بــه آن دلیــل 
و  بــرای گســترش  پیگیرانــه ای  تــاش  كــه 
ــداد، بســیاری  ــده ی خــود انجــام ن توســعه ای
ــون  ــه ف ــازی را ب ــه ب ــن ایجــاد نظری از مورخی
ــا توجــه  ــد. نویمــان ب نویمــان نســبت داده ان
ــود كــه نتیجــه  ــه ب ــازی ورق دریافت ــك ب ــه ی ب
احتمــاالت  تئــوری  بــا  صرفــا  بــازی  ایــن 
تعییــن نمی شــود. او توانســت شــیؤه  بلــوف 
فرمول بنــدی کنــد .  را  بــازی  ایــن  در   زدن 
بلــوف زدن در بــازی بــه معنــای راهــکاری 
ــان  ــان و پنه ــر بازیکن ــب دادن دیگ ــرای فری ب

کــردن اطاعــات از آنهــا ض اســت.
در ســال 1944 میادی ، او به همراه اســکار 
ــود،  ــی ب ــی اتریش ــه اقتصاددان ــترن ک مونگس
اقتصــادی  رفتــار  و  بازی هــا  نظریــه  کتــاب 
را نوشــتند. اگرچــه ایــن کتــاب صرفــًا بــه 
ــته شــده  ــای اقتصــادی نوش ــور کاربرده منظ
بــود امــا بــا گذشــت زمــان کاربردهــای آن 

ــی،   ــت، روان شناس ــی، سیاس در جامعه شناس
بســیاری  و  تفریحــی  بازی هــای  جنــگ، 

زمینه هــای دیگــر نیــز آشــکار شــد.
فــون نویمــان بــر پایــه راهبردهــای موجود در 
یــک بــازی خــاص شــبیه شــطرنج موفــق شــد 
کنش هــای میــان دو کشــور اتحــاد جماهیــر 
در  را  آمریــكا  متحــده  ایــاالت  و  شــوروی 
ــوان  ــا بعن ــرض آنه ــا ف ــرد ب ــگ س ــال جن خ
مجموع صفــر،  بــازی  یــک  در  بازیکــن  دو 
ــن  ــد از آن پیشــرفت ای ــد. بع ــازی کن مدل س
دانــش بــا ســرعت بیشــتری در زمینه هــای 
در  از جملــه  و  شــد  پــی گرفتــه  مختلــف 
ــم گیری در  ــور چش ــه ط ــادی ب ــه 70 می ده
پدیده هــای  توضیــح  بــرای  زیست شناســی 

ــت. ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــتی م زیس
ــه  ــش ب در ســال 1994 میــادی جــان فوربزن
همــراه جــان هارســانی و راینهــارد ســیلتن بــه 
خاطــر مطالعــات خــود در حــوزه نظریــه بــازی 
توانســتند جایــزٔه نوبــل اقتصــاد را كســب 
كننــد... در ســال های پــس ازآن نیــز بســیاری 
از افــرادی كــه موفــق بــه جــذب  جایــزه نوبــل 
ــازی  ــه ب ــن نظری اقتصــاد شــدند از متخصصی
بودنــد... آخریــن آنهــا، ژان تیــرول فرانســوی 
ــه كســب  اســت کــه در ســال ۲014 موفــق ب

ایــن جایــزه شــد.

تعریف تصادم - بازی
... و  سیاســی  اجتماعــی،  مســائل   در 
پدیده هایــی یافــت می شــوند كــه در آنهــا 
حداقــل ۲ نفــر وجــود دارنــد و هركــدام در پی 
ــه هــدف موردنظرشــان هســتند.  دســتیابی ب
بــه ایــن پدیــده تصــادم می گوینــد. می تــوان 
هــر تصــادم را بــه صــورت یــك مــدل ریاضــی 
درآورد كــه در ایــن صــورت بــه آن مــدل، یــك 
بــازی می گوینــد. بــه بیــان دیگــر هــرگاه ســود 
یــک موجودیــت تنهــا در گــرو انتخــاب و 

رفتــار خــود او نبــوده و متأثــر از رفتــار یــک یــا 
چنــد موجودیــت دیگــر باشــد و تصمیمــات 
ــی  ــت و منف ــر مثب ســایر موجودیت هــا  تأثی
ــازی  ــر روی پیامــد او داشــته باشــند، یــک ب ب
میــان دو یــا چنــد موجودیــت یــاد شــده 

ــرد. ــه می گی شــکل گرفت

تعریف نظریه  بازی
نظریــٔه بازی هــا زیرمجموعــه ای از علــم ریاضیــات 
اســت کــه می کوشــد بــا اســتفاده از طراحــی 
ــم  ــج تصمی ــا و نتای ــناریو، رفتاره ــل س و تحلی
ــد،  ــاب دارن ــق انتخ ــه ح ــی را ک ــری موجودات گی
در تعامــل بــا یکدیگــر پیــش بینــی کنــد. بــه 
بیــان ســاده تــر نظریــٔه بازی هــا در تــاش اســت 
ــا اســتفاده از ریاضیــات، رفتــار را در شــرایط  ــا ب ت
راهبــردی و اســتراتژیک یــا در یــک بــازی کــه در 
آنهــا ، موفقیــت فــرد در انتخــاب کــردن وابســته 
بــه انتخــاب دیگــران می باشــد، پیش بینــی کنــد.
ــده در  ــا می کوشــد شــرایط پیچی ــٔه بازی ه نظری
تعامــل حیوانــات، انســان ها، ســازمان ها، کســب 
و کارهــا، اقتصادهــا و کشــورها را تــا حــدی ســاده 
کنــد که بتــوان  بازی پایه آن تعامل را تشــخیص 
داد. ســپس می کوشــد بــا تشــخیص گزینــه 
ــای  ــداف و اولویت ه ــع، اه ــود، مناب ــای موج ه
کســانی کــه درگیــر بــازی هســتند و قواعــد بــازی، 
دســتاوردهای بــازی و احتمــال وقــوع هرکــدام را 

تــا حــد امــکان پیــش بینــی کنــد.

اركان بازی
ــه در شــرایط تصــادم حــق  ــرادی ك ــان: اف بازیكن

تصمیم گیــری دارنــد.
اســتراتژی: مجموعــه رفتارهایــی هســتند كه هر 
بازیكــن می توانــد در شــرایط تصــادم آن هــا را 

انتخــاب نمایــد.
پیامــد) عایــدی(: مقــدار بــرد یا باخــت بازیكن در 

سبحان صادقیان
 دانشجوی کارشناسی مهندسی
صنایع دانشگاه یزد

پیش بینی رفتارها،
با بازی!

نظریه بازی ها

پرونده



نشریٔه راهبرد | بهار ۱۴۰۰

انتهــای بــازی را پیامــد می نامنــد.

مفاهیم نظریه بازی
عقالنیــت: هریــك از بازیكنــان بــه دنبــال دســت یافتــن بــه هــدف خــود و 

بیشــینه كــردن پیامــد خود هســتند.
رفتــار عقالیــی: بــرای اینكــه بتــوان گفــت بازیكنــان رفتارعقایــی دارنــد باید 

دو شــرط زیــر برقــرار باشــد:
1. بازیكنان نسبت به پیامد بازی آگاهی داشته باشند.

۲. بازیكنان نســبت به اســتراتژی انتخابی كه در راســتای هدف شــان اســت، 
آگاهی داشــته باشند. 

آگاهــی عمومــی نســبت بــه قاعده بــازی: تمامــی بازیكنان باید نســبت به 
قواعــد بازی آگاهی داشــته باشــند.

مقصود از آگاهی این است كه: 
1. بازیكن ، قاعده بازی را بداند.

۲. هر بازیكن باید بداند كه سایر بازیكنان نیز قواعد بازی را می دانند.
3. هر بازیكن موارد اول و دوم را بداند.

انواع بازی
ــات، چگونگــی  ــع اطاع ــه چگونگــی توزی ــا توجــه ب ــوان ب بازی هــا را می ت
ــه دســته های  همــكاری، زمــان انتخــاب اســتراتژی و فــرم نمایــش آنهــا ب

مختلفــی تقســیم نمــود كــه در ادامــه بــه آن میپردازیــم.
توزیع اطالعات 

1. اطاعــات كامــل: تمامــی بازیكنــان از نظــر اطاعــات دربــاره ی بــازی و رقبا 
در یــك ســطح هســتند یعنــی هیــچ بازیكنــی ویژگی خاصــی نــدارد كه بقیه 

از آن بــی اطــاع باشــند.
۲. اطاعــات ناقــص: یــك یــا چنــد بازیكــن اطاعــات بیشــتری نســبت بــه 

بقیــه دارنــد یعنــی اطاعــات بــه صــورت نامتقــارن پخــش شــده اســت.
چگونگی همكاری

1. بــازی همكارانــه ) تعاونــی(: چنــد بازیكــن بــر علیــه دیگــران و بــه منظــور 
دســتیابی بــه پیامــد بیشــتر باهــم همــكاری می كننــد.

۲. بــازی غیــر همكارانه)غیــر تعاونــی(: رقابــت میــان بازیكنان كامل اســت و 
هیــچ همكاری  بیــن بازیكنــان وجود نــدارد.

زمان انتخاب استراتژی
1. بــازی ایســتا: بازیكنــان بــه صــورت همزمــان و بــدون اطــاع از اســتراتژی 
بازیكنــان دیگــر اســتراتژی خــود را انتخــاب می نماینــد. در ایــن نــوع از بــازی 
هربازیكــن ، تنهــا یكبــار در شــرایط تصمیم گیــری قــرار می گیرد. مثــل: بازی 

ســنگ، كاغــذ و قیچــی، مناقصه
۲. بــازی پویــا: بازیكنــان بــه صــورت نوبتــی و با اطــاع از اســتراتژی بازیكنان 
قبلــی بــه انتخــاب اســتراتژی می پردازنــد. در بــازی پویــا هربازیكــن ،ممكــن 
ــازی  ــل: ب ــرد. مث ــرار بگی ــری ق ــرایط تصمیم گی ــار در ش ــن ب ــت چندی اس

شــطرنج، وارد شــدن محصــول جدیــد بــه بــازار
فرم نمایش

ــورد  ــتا م ــای ایس ــرای بازی ه ــش ، ب ــیوه نمای ــن ش ــتراتژیك: ای ــرم اس 1.ف
اســتفاده قــرار می گیــرد و در آن مجموعــه بازیكنــان، اســتراتژی و پیامــد 

بازیكنــان نمایــش داده می شــود.
۲.فــرم درختــی: ایــن شــیوه نمایــش بــرای بازی هــای پویــا مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد و در آن مجموعــه بازیكنــان، اســتراتژی و پیامــد بازیكنــان و 
اینكــه در هرمرحلــه كــدام بازیكن باید اســتراتژی انتخاب كند، نمایــش داده 

می شــود.

در ایــن مقالــه ســعی كردیــم شــما را بطــور مختصر با این نظریــه و مفاهیم 
پایه آن آشــنا كنیم.

 در ادامــه بــه بیــان چنــد مــورد از كاربرد هــای آن می پردازیــم و ایــن مقالــه را 
بــا معرفــی یــك بــازی مرســوم نظریــٔه بازی هــا بــه پایــان می رســانیم.

برخی از کاربردهای نظریٔه بازی ها
بازی هــا بطــور گســترده در رشــته های دیگــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرند. 

از آن جملــه می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
۱. اقتصــاد و تجــارت: از نظریــه بازی هــا بــه طــور گســترده بــرای تحلیــل 
پدیده هــای اقتصــادی ماننــد: مزایــده، معاملــه و قــرارداد اســتفاده 

می شــود.
ــوری هــای منطقــی پایه هــای  ــر و منطــق: برخــی از تئ ــوم کامپیوت 2. عل
معناشناســی بازی هــا )بعنــوان مثــال فهمیــدن اینکــه آیــا بــازی اســتراتژی 

ــرد دارد یــا خیــر ( را تشــکیل می دهنــد. ب
ــد  ــم سیاســت در مســائلی مانن ــازی در عل ــٔه ب ــوم سیاســی: نظری ۳. عل
ــٔه سیاســت  ــه، اقتصــاد سیاســی،انتخاب عمومــی، نظری تقســیم عادالن

ــکار مــی رود. ــٔه  انتخــاب اجتماعــی ب ــت و نظری مثب

پیش بینی رفتارها،
با بازی!
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بازی معمای زندانی
2 شــخص مظنــون بــه انجــام جــرم هســتند و پلیــس اطالعــات كافــی 
بــرای اثبــات جــرم را در اختیــار نــدارد بنابرایــن آن هــا را بــه صــورت جداگانه 
بازجویــی می كنــد تــا بتوانــد اطالعاتــی را بدســت آورد. اگــر هردو ســكوت 
كننــد هركــدام بــه یــك ســال زنــدان محكــوم می شــوند، اگر یكی ســكوت 
كنــد و دیگــری جــرم را بــه گــردن فــرد دیگــر بیانــدازد فــردی كــه ســكوت 
كــرده بــه 9 ســال زنــدان محكــوم شــده و دیگــری آزاد می گــردد و اگــر هــر 
دو جــرم را بــه گــردن دیگــری بیاندازنــد هــردو بــه ۵ ســال زنــدان محكــوم 

می شــوند. مطلــوب اســت اســتراتژی هــر بازیكــن را پیش بینــی نماییــد.
شــاید صــورت ســوال در ابتــدا كمــی گنگ باشــد. در نظریه بازی ها مرســوم 

اســت كه ابتدا اركان بازی مشــخص شــود.
طبــق مطالــب ارائــه شــده چــون بازیكنــان از انتخــاب دیگــری خبــر ندارنــد 
بــازی ایســتا و از آنجایــی كــه توزیــع اطالعــات یكنواخــت اســت و هیــچ 

كــدام اطالعــات اضافه تــری ندارنــد بــازی بــا اطالعــات كامــل اســت.

اركان بازی
مجموعه بازیكنان: زندانی ۱ و زندانی 2

استراتژی ها: 
A:  زندانی سكوت كند.

 B: زندانی جرم را به گردن دیگری بیاندازد.
پیامدها: 

۱. هر دو سكوت كنند.      هر كدام یكسال به زندان می روند.
2. یكــی ســكوت كنــد و یكــی جــرم را بــه گــردن دیگــری بیانــدازد.    فــرد 

ســاكت 9 ســال بــه زنــدان مــی رود و دیگــری آزاد می شــود.
۳. هــر دو جــرم را بــه گــردن دیگــری بیاندازنــد.      هــر دو بــه ۵ ســال زندان 

محكوم می شــوند.
بــرای پیش بینــی اســتراتژی انتخابــی بازیكنــان الزم اســت بــا اصلــی تریــن 

مفهــوم نظریــه بــازی یعنــی تعــادل نــش آشــنا شــوید.
تعادل نش: 

یــك تركیــب اســتراتژی را تعــادل نــش می گوییــم هــرگاه بــا ثابــت بــودن 
اســتراتژی ســایر بازیكنــان، هیــچ بازیكنــی انگیــزه ای بــرای تغییر اســتراتژی 
خــود نداشــته باشــد چــرا كــه بــا تغییــر اســتراتژی پیامــد بازیكــن بهبــود 
نیابــد. یعنــی یــا ثابــت بماند یــا كمتر شــود. روش متعــارف یافتــن تعادل 

نــش از طریــق تالقــی تابــع بهتریــن پاســخ اســت.

پیامد و استراتژی زندانیان را می توان به شكل زیر نمایش داد:

درایــه اول هــر زوج پیامــد زندانــی ۱ و درایــه دوم پیامد زندانی 2 اســت 
ــی دارد، ســال های  ــار منف ــدان ب ــه زن ــت ب ــه محكومی ــی ك و از آنجای

محكومیــت بــا منفــی مشــخص شــده اند.
بــرای یافتــن تعــادل نــش بایــد ابتــدا بهتریــن پاســخ زندانی ۱ را نســبت 
بــه اســتراتژی های زندانــی 2 بدســت آوریــم. بنابــر تعریــف تعــادل نــش 
ــی ۱ چــه  ــی 2، زندان ــودن انتخاب هــای زندان ــت ب ــا ثاب ــم ب ــد ببینی بای
انتخابــی دارد. بــه همیــن منظــور فــرض می كنیــم زندانــی 2 اســتراتژی 
A را انتخاب نماید حال بازیكن ۱ بین ۱ ســال و ۰ ســال محكومیت 
كــدام را انتخــاب می كنــد؟ قطعــا ۰ ســال چــون طبــق مفاهیــم 
ــی  ــم زندان ــون فــرض می كنی ــد. اكن ــار می كنن ــی رفت ــان عقالی بازیكن
ــد حــال بازیكــن ۱ بیــن 9 ســال و ۵  2 اســتراتژی B را انتخــاب نمای
ســال محكومیــت كــدام را انتخــاب می كنــد؟ قطعــا ۵ ســال. بنابراین 
مجموعــه بهتریــن پاســخ زندانــی ۱ بدســت آمــد و همیــن كار را بــرای 
زندانــی 2 انجــام می دهیــم تــا مجموعــه بهتریــن پاســخ او نیز بدســت 
آیــد. ســپس محــل تالقــی ایــن 2 مجموعــه تعــادل نــش بازی اســت.

در جــدول فــوق بهتریــن پاســخ زندانــی ۱ بــا دایــره و بهتریــن پاســخ 
ــا در  ــی آنه ــل تالق ــت. مح ــده اس ــخص ش ــع مش ــا مرب ــی 2 ب زندان
اســتراتژی )B,B( اســت یعنی هم زندانی ۱ و هم زندانی 2  اســتراتژی 
B را انتخــاب كننــد و جــرم را بــه گــردن دیگــری بیاندازنــد و بــه ۵ ســال 
زنــدان محكــوم شــوند و ایــن مجموعــه اســتراتژی )B,B( تعــادل نش 

نامیــده می شــود و بــه شــكل زیــر نمایــش داده  می شــود.

NE{)B,B({

اكنــون ایــن ســوال در ذهــن شــما شــكل گرفتــه اســت 
كــه چــرا اســتراتژی )A,A( بــه عنــوان تعــادل نــش انتخــاب 
ــر  ــتراتژی ه ــه اس ــن مجموع ــاب ای ــورت انتخ ــد. در ص نش
كــدام از زندانیــان انگیــزه ای بــرای تغییــر اســتراتژی خــود 
ــا انتخــاب اســتراتژی B از  داشــتند چــرا كــه می توانســتند ب
بنــد محكومیــت رهــا شــوند و داشــتن انگیــزه بــرای تغییــر 
بازیكــن  اســتراتژی  مانــدن  ثابــت  صــورت  در  اســتراتژی 
ــون  ــت. اكن ــاد اس ــش در تض ــادل ن ــوم تع ــا مفهم ــر ب دیگ
انگیــزه ای  بازیكنــی  هیــچ   )B,B(اســتراتژی مجموعــه  در 
ــا ثابــت مانــدن  ــرای تغییــر اســتراتژی خــود نــدارد چــون ب ب
ــه جــای 5  ــر اســتراتژی ب ــا تغیی اســتراتژی بازیكــن دیگــر، ب

ســال بــه 9 ســال زنــدان محكــوم می شــود.
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