شورای مدیریت

محمدصدرا بابایی -امیرمحمد ملکی
مهرآرا دلجو
ماهان واحدی -سید حسان طباطبایی

با تشکر از

آقای حسین حسینی تبار
دکرت اکرب اصفهانی پور
دکرت محمدحسین فاضل زرندی
دکرت عباس احمدی

نشانی دفرت نرشیه

تهران | خیابان حافظ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده
مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت دفرت نشـریه
مصاف

صندوق پستی
15875 4413
تلفن

انجمنعلمی دانشجوییدانشکدهمهندسیصنایع

فصلنامه مهندسی صنایع و سیستم ها

64545315

مدیر مسئول

samasaf.aut.ac.ir

دکــرت عــباس احــمدی

رسدبیر

سید حسان طباطبایی

مدیر داخلی

محمد صدرا بابایی

هیئت تحریریه و همکاران

محمدصدرا بابایی -مهرآرا دلجو -ماهان واحدی
امیرمحمد ملکی -سید علی رضوی -معصومه طالبی
محمدجواد آرسایی -کامیار آذر -علی صلح جو
محمد مهدیخانی -سید حسان طباطبایی

مالی و روابط عمومی
سید حسان طباطبایی

صفحه آرایی

حمیدرضا صدیقی

طراح جلد

سید مصطفی حسینی

ویراستار

حمیدرضاصدیقی

تارنـامیالکرتونیکی

راهنما  تدویــنوضوابــطپذیــرشمقالــه

3

مقاالت                                               
هوش تجاری و کاربرد آن درمدیریت زنجیره تأمین
پشتیبانهوشمند  تصمیموکالندادهبرایلجستیکو
مدیریتزنجیرهتأمین

6
11

مدیریت
الزاماتمدیریتفرآیندمحوردرسازمان
مدیریتفناوریوتوسعهنوآوریدانشگاهصنعتیامیرکبیر

15
17

مصا حبه

19

فرصت های شــغلی و مهارت های دانشجویی                                
25
نمونه هایی از فرصت های شغلی در حوزه MIS
26
مهارتهایدانشجویی
نرم افزارهای کاربردی و معرفی کتاب                            
زبانهایبرنامهنویسیواپلیکیشنهایحوزهسیستم
های تحت وب
معرفیکتاب

35

گزارش بازدیدها

37

30

مقدمه
تحلیــل و طراحــی سیســتمهای رایانــه  -محــور ،یــک حــوزه زنــده ،فعــال ،پویــا و پــول ســاز اســت کــه در آن تحلیلگــران
و طراحــان سیســتمی در پــی فراگیــری پیوســته فنــون و روشــهای جدیــد در ایــن زمینــه ،بــه کارگیــری نــرم افزارهــا و
ســخت افزارهــای کارآمــد و مــدرن جهــت بهرهورتــر نمــودن نهادهــا و ســازمانها ،و ارائــه سیســتمهای رایانــه  -محــور
کاربرپســند ،کارآمــد ،مفیــد و اقتصــادی جهــت نیــل بــه مزیتهــای رقابتــی مــی باشــند .در مهندســی سیســتمها،
مباحــث پایــه ای ،کلیــدی ،و کانونــی وجــود دارنــد کــه ســوای اینکــه تحلیلگــران و طراحــان از چــه روشــها و فنونــی
اســتفاده مــی کننــد ،بایســتی اشــراف کامــل بــر آنهــا داشــته باشــند .تمامــی پروژههــای سیســتمی علــی االصــول چهــار
مرحلــه یــا فــاز را طــی مــی کننــد .ایــن مراحــل عبارتنــد از فازهــای برنامــه ریــزی ،تحلیــل سیســتم ،طراحــی سیســتم،
اجــرا و پــس از اجــرای سیســتم .بعــاوه بــرای تدویــن و توســعه جامــع سیســتمها بایســتی نیازمندیهــا جمــع آوری
شــده ،نیازهــا و لــوازم کســب و کار مــدل گردیــده ،و نقشــه هــای فنــی همــراه بــا جزئیــات مربــوط بــه چگونگــی ســاخت
آنهــا فراهــم شــوند .البتــه پــروژه هــای سیســتمی نیــاز مبــرم بــه درک مفاهیــم رفتــار ســازمانی از قبیــل مدیریــت تغییــر
و ســازمان دهــی گــروه هــای همــکار دارد .بطــور کلــی ،زیبایــی رشــته مهندســی سیســتمها ،میــان رشــته ای بــودن آن
اســت و تحلیــل و طراحــی سیســتمها در عمــل تلفیقــی از رشــته هــای مختلــف از قبیــل مهندســی نــرم افــزار ،مهندســی
ســخت افــزار ،مهندســی صنایــع ،علــوم شــبکه ،مدیریــت ،اقتصــاد ،جامعــه شناســی و  ...میباشــد.
هــدف اصلــی نشــریه حاضــر ،آشــنا ســاختن دانشــجویان عالقــه منــد بــا شــمار محــدودی از مقــاالت مرتبــط بــا حــوزه
ی سیســتم هــای اطالعاتــی ،فرصــت هــای کاری و نــرم افــزار هــای ایــن عرصــه مــی باشــد.
ضمنــا در خــال نشــریه مصاحبــه ای بــا یکــی از مهندســین صنایــع کــه در حــال حاضــر بــه موفقیــت چشــمگیری در
ایــن رشــته دســت یافتــه انــد ،پرداختــه شــده اســت.
در پایــان مراتــب تشــکر خــود را از جنــاب آقــای دکتــر عبــاس احمــدی ،مدیــر مســئول نشــریه مصــاف جنــاب آقــای
محمــد صــدرا بابایــی ،دبیــر انجمــن دوره ی دوازدهــم و ســایر کســانی کــه مــارا در آمــاده ســازی ایــن شــماره از نشــریه
یــاری نمونــد ،اعــام مــی دارم.
سید حسان طباطبایی
سردبیر نشریه مصاف
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راهنمای تدوین و ضوابط پذیرش مقاله

فصلنامــه مصــاف (مهندســین صنایــع ایــران فــردا) در حاشــيه اي يــا توجيهــي باشــد.
 واژه هــاي كليــدي :حداكثــر  8واژه يــا عبــارت
راســتای تقویــت بنیــه علمــی دانشــجویان کارشناســی در
زمینــه مقالــه نویســی از عالقهمنــدان دعــوت بــه عمــل كليــدي پــس از چكيــده ارائــه شــود.
مــی آورد پروژههــای کارشناســی یــا ســایر پژوهشــها و
یــا پروژههــای خــود را در قالــب مقالــه ،بــا شــرایطی کــه  مقدمه
 بدنه اصلی مقاله
در ذیــل آورده شــده اســت بــرای چــاپ در نشــریه بــه
 جمــع بنــدي :مقالــه در آخريــن بخــش خــود بايــد
آدرس کمیتــه تحقیــق و پژوهــش مصــاف ارســال نماینــد.
مقالههــای ارســال شــده پــس از ارزیابــی و تأییــد کمیتــه قســمتي بــه نــام جمعبنــدي و نتيجــه گيــري داشــته باشــد
علمــی و پژوهشــی مصــاف در نشــریه چــاپ و منتشــر كــه مــروري بــر كل مقالــه بــه عــاوه نتايــج حاصــل اســت.
 پانويســها :در صورتــي كــه مقالــه حــاوي پانويــس
میگــردد.
از کلیــه اســتادان ،دانشــجویان و عالقــه منــدان گرامــی هاســت ،پانويــس هــا بــه صــورت فهرســت شــده و شــماره
کــه مقالــه هــای خــود را جهــت چــاپ بــه آدرس کمیتــه گــذاري شــده بايــد قبــل از فهرســت منابــع قــرار گيرنــد.
 فهرست مراجع
علمــی و پژوهشــی ارســال مــی دارنــد ،تقاضــا میشــود بــه
 معــادالت و روابــط بايــد بــه ترتيــب از ابتــدا تــا انتهــا
نــکات زیــر توجــه فرماینــد:
شــماره گذاري شوند.
نحوه پذيرش مقاله :
 جــداول و اشــكال بايــد بــه زبــان فارســي ،بــه صــورت
 مقالههــاي تحقيقاتــي كــه حاصــل كار پژوهشــي
نويســنده يــا نويســندگان بــوده و از ارزش علمــي برخــوردار قســمتي از متــن ارائه شــوند.
 تمامــي جــداول و شــكل هــا بايــد شــماره ترتيبــي
ب باشــد ،بــراي بررســي و چــاپ پذيرفتــه خواهنــد شــد.
 مســئوليت مطالــب منــدرج در هــر مقالــه بــه عهــدة داشــته باشــند و در انتهــا بــه مرجــع آنهــا اشــاره شــود ،در
صورتــي كــه اشــكال و جداولــي حاصــل كار مؤلــف باشــند
نويســنده اســت.
 کمیتــه علمــی و پژوهشــی در رد يــا قبــول و اصالح نيــازي بــه توضيــح نيســت.
 زبان نشريه فارسي است.
مقالههــا آزاد اســت.
 مقــاالت بايــد در نــرم افــزار  Word 2007يا Word
 2010یا  Word 2013تدوين شــوند.
شرایط تدوین و ارسال مقاالت
 مقالــه بايــد بــه صــورت یــک ســتونه بــا خــط
 مقالــه هــاي ارايــه شــده بايــد در راســتاي اهداف نشــریه  BNazaninبــا ســایز  12تايــپ شــود.
و موضوعــات تدويــن شــده بــوده و داراي اصالــت ونــوآوري
و نتيجــه يــك كار تحقيقاتــي باشــند( .مقاله هــای مــروری
نیزقابــل ارســال میباشــند).
 در ابتــداي مقالــه بايــد عنــوان مقالــه ،نــام نويســنده
(نويســندگان) ،وابســتگي علمــي آنهــا ،درجــه دانشــگاهي
( مربــي ،اســتاديار ،دانشــيار  ،اســتاد) ،نــام دانشــكده ،نــام
دانشــگاه) ،و نشــاني پســت الكترونيكــي نويســنده مســئول
ارائــه شــود .يــك مثــال از نــام نويســنده:
شــهريار افنــديزاده زرگــري ،دانشــيار،
دانشــگاه
صنایــع،
مهندســي
دانشــكده
صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیــک تهــران)
 چكيــده فارســي :چكيــده اي بيــن  150تــا  200واژه
ارايــه شــود .چكيــده بايــد بــه گونــه اي تهيــه شــود كــه
يــك خالصــه جامــع و كاربــردي از كل مقالــه را ارايــه
نمايــد .چكيــده بايــد حــاوي نــكات كليــدي چــون اهــداف
تحقيــق ،روش تحقيــق ،نــوآوري تحقيــق و نتيجــه كار
تحقيقاتــي باشــد كــه مقالــه بــر مبنــاي آن تهيــه شــده
اســت .چكيــده نبايــد حــاوي نــكات مقدماتــي ،بديهــي،
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مقاالت

ریحانــه هوش تجاری و کاربرد آن در مدیریت
آشــفته
زنجیره تأمین
کارشــناس ارشــد لجســتیک و زنجیــره تأمیــن دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر -کارشــناس لجســتیک شــرکت پخــش البــرز

چكيده

روابــط متقابــل یــک ســازمان بــا تأمیــن کننــدگان،
توزیــع کننــدگان ،مشــتریان و شــرکاي تجــاري کــه بــراي
طراحــی ،ســاخت و فــروش یــک محصــول مــورد نیــاز
اســت ،شــبکه اي از شــرکت هــا ،روابــط و فرآیندهــا را بــه
نــام زنجیــره تأمیــن بــه وجــود مــی آورد .آنچــه در محیــط
بســیار پویــا و متغیــر امــروزی بــرای مدیــران شــرکت
هــا اهمیــت دارد بهتریــن عملکــرد بــرای دســتیابی بــه
اســتراتژی هــا و اهــداف ســازمانی مــی باشــد .مدیریــت
ســازمان نیازمنــد اســتفاده مناســب از رویکرهــای فنــاوری
و اطالعــات اســت  .یکــی از ابعــاد ایــن فرآینــد بررســی
رویکــرد هــوش تجــاری در تصمیــم گیری ســازمان اســت.
هــوش تجــاري یــک سیســتم جدیــد ســازمانی بــراي جمع
آوري ،ذخیــره و تجزیــه و تحلیــل داده هــا ،بــه منظــور
کمــک بــه مدیــران و کاربــران بــراي گرفتــن تصمیمــات
بهتــر مــی باشــد .هــوش تجــاري شــامل یــک ســري از
قابلیــت هــا بــراي بررســی روندهــاي تجــاري و تحلیــل
موقعیــت شــرکت بــه منظــور اتخــاذ تصمیمــات مناســب
در شــرایط عــدم اطمینــان مــی باشــد.

كلمات كليدي

هــوش تجاری-زنجیــره تأمین-شــرکت هــای توزیــع و
پخــش.

-1مقدمه

هــوش تجــاری ( )Business Intelligence-BIیــک
فراینــد مبتنــی بــر فنــاوری اســت کــه بــه منظــور تحلیــل
داده هــا بــرای کمــک بــه مدیــران ارشــد ،مدیــران میانــی
و ســایر کاربــران جهــت اتخــاذ تصمیمــات بهینــه بــه کار
بــرده مــی شــود .هــوش تجــاری شــامل مجموعــه ای از
ابزارهــا ،برنامــه هــای کاربــردی و متدولــوژی هــا اســت
کــه بــا جمــع آوری داده هــا از منابــع درون ســازمانی و
بــرون ســازمانی ،داده هــا را بــرای تجزیــه و تحلیــل آمــاده
مــی کنــد و گزارشــات و داشــبوردها را ایجــاد مــی کنــد
بــه نحــوی کــه ایــن گزارشــات در اختیــار تصمیــم گیــران
و همیــن طــور کارکنــان قــرار گیــرد.

همچنیــن هــوش تجــاری عبــارت اســت از مدیریــت
کســب وکار کــه شــامل سیســتمها و فنآوریهایــی
اســت کــه بــه منظــور گــردآوری ،دسترســی و تحلیــل
دادههــا و اطالعــات دربــاره عملیــات شــرکت میباشــد.
ایــن سیســتم بــه مدیــران کمــک میکنــد تــا دانــش
گســتردهتری از عوامــل مؤثــر در عملیــات شــرکت ماننــد
معیارهــای اندازهگیــری فــروش ،تولیــد و عملیــات داخلــی
را در اختیــار داشــته باشــند ،همچنیــن آن هــا میتواننــد
بــه اتخــاذ تصمیمهــای تجــاری بهتــر کمــک نماینــد.

شکل  - 1مزایای هوش تجاری

هــوش تجــاري یعنــی دانشــی فراگیــر از همــه عواملــی
کــه بــر ســازمان موثــر اســت .دانشــی عمیــق نســبت بــه
همــه عوامــل مثــل (مشــتریان ،رقبــا ،محیــط اقتصــادي،
عملیــات و فرآیندهــاي ســازمانی (مالــی ،فروش،تولیــد،
منابــع انســانی و )...کــه تأثیــر زیــادي بــر کیفیــت
تصمیمــات مدیریتــی در ســازمان مــی گــذارد .هــوش
تجــاري مدیــران را بــراي تصمیــم گیــري در همــه عوامــل
موثــر بــر ســازمان و شــرکت هــا توانمنــد مــی ســازد.
هــوش تجــاری بــر مبنــای یــک هــدف ســاده پیاده ســازی
مــی شــود .بهبــود کارایــی بــا ایجــاد بســتر مناســب بــرای
تصمیــم ســازی در ســازمان وقتــی کــه دیــدگاه مدیــران
نســبت بــه دادههــای ســازمانی کامــل و جامــع اســت
میتوانــد بــه تصمیمــات اتخــاذ شــده اطمینــان کامــل
داشــته باشــد و مطمئــن بــود کــه ایــن تصمیمــات
ســازمان را در شــرایط رقابتــی حفــظ مینمایــد .و
همچنیــن اهــداف تعریــف شــده بــه دســت خواهــد آمــد
امــا بــرای اســتفاده کامــل از قابلیتهــای هــوش تجــاری
ایــن راهکار بایــد توانایــی انعطــاف پذیــری و در اختیــار
گذاشــتن امکانــات مختلــف در ســطح افــراد و تیمهــا در
کل ســازمان را داشــته باشــد همچنیــن هــوش تجــاری
بایــد بــه نیازهــای مختلــف افــراد در ســطوح مختلــف
پاســخگو باشــد و از تمــام اطالعــات ســاختار
یافتــه و یــا ســاختار نیافتــه بــرای تصمیمســازی
اســتفاده نمایــد.
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ســرمايهگذاريهاي انجــام شــده و پيــش بينــي ســود
از مزایــای اســتفاده از هــوش تجــاری مــی تــوان حاصلــه از منابــع مالــي اختصــاص داده شــده
 بــه دســت آوردن ديــدگاه مناســب نســبت بــه شــرايطبــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
هــر يــک از ســرمايهگذاريهاي انجــام شــده بــه صــورت
•تسریع و بهبود فرایند تصمیم گیری
جداگانــه
•بهبود فرآیندهای داخلی
 کنتــرل اهــداف و يــا تعييــن اهــداف جديــد بــر مبنــايگزارشــات بــه دســت آمــده
•شناسایی فرصت های جدید
 تصميمســازي بــراي انجــام ســرمايهگذاريهاي جديــد•دستیابی به مزیت های رقابتی جدید
بــر مبنــاي تحليــل دادههــاي پيشــين
 -2کاربردهــای هــوش تجــاری در کســب و  -هماهنگي شرايط سرمايهگذاري با اهداف سازماني

کار
 -2-1کاربردهای عمومی هوش تجاری

 -2-4کاربــرد هــوش تجــاری در شــرکت
هــوش تجــاری ،مدیــران را بــرای تصمیــم ســازی و هــاي خدماتــي
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تصمیمگیــری در مــورد همــه عوامــل موثــر بــر موفقیــت
ســازمان توانمنــد میســازد .در واقــع هــدف اصلــی راه
حــل هــای هــوش تجــاری کمــک بــه ســازمانها در
جهــت بهبــود کارایــی عملکــرد و ارتقــا مزیــت رقابتــی در
بــازار مــی باشــد.
در یــك نــگاه کلــی ،ســازمانها بنــا بــه دالیــل زیــر نیــاز
بــه اســتقرار و بکارگیــری هــوش تجــاری دارنــد:
 انجــام تجزیــه و تحلیــل جهــت کمــک بــه تصمیــمســازی و تصمیــم گیــری بهتــر
 پیــش بینــی رفتــار مشــتریان و تقاضــای بــازار مبتنــیبــر تحلیــل اصولــی روندهــا و الگوهــا
 پیشــبرد اهــداف اساســی ســازمان ماننــد كاهــش هزینــههــا ،بهبــود بهــره وری ،توســعه محصــول ،توســعه خدمــات
وافزایــش رضایــت منــدی مشــتریان ،افزایــش درآمدهــا و
غیــره
 ارائــه اطالعــات تحلیلــی در قالــب داشــبوردهای گرافیکیکــه بــه نســبت گزارشــات متنــی از کارایــی و اثربخشــی
مضاعفــی برخــوردار اســت
 انجــام تحلیــل هــای چنــد بعــدی روی شــاخص هــایکلیــدی عملکــرد ( )KPIســازمان

 -2-2کاربــرد هــوش تجــاری در شــرکت
هــاي توليــدي و فــروش

 آنالیــز ميــزان فــروش بــر حســب نــوع کاال ،مناطــقفــروش ،کانالهــاي فــروش
 پيــش بينــي ميــزان فــروش و ســودآوري بــر مبنــايدادههــاي قبلــي
 کنترل و برنامهريزي مناسب براي منابع فروش شناسايي مشتريان با ارزش -هماهنگي برنامه فروش با اهداف سازماني

 -2-3کاربــرد هــوش تجــاری در شــرکت
هــاي ســرمايهگذاري

 -بــه دســت آوردن ديــدگاه مناســب نســبت بــه

 تحليــل نــوع خدمــات بــر مبنــاي موقعيتهــاي مختلــف،زمــان خدمــت رســاني ،هزينههــاي انجــام شــده و ســود
بــه دســت آمــده
 بــه دســت آوردن ديــدگاه نســبت بــه نحــوۀ خدمــترســاني بــه مشــتريان
 تصميم سازي در جهت نحوۀ ارائه خدمات -هماهنگي خدمات با اهداف سازماني

 -2-5کاربــرد هــوش تجــاری در شــرکت
هــاي پــروژهاي

 بــه دســت آوردن ديــدگاه نســبت بــه شــرايط پروژههــايانجــام شــده در هــر لحظــه
 بــه دســت آوردن ديــدگاه از بودجــه و منابــع تخصيــصداده شــده بــه پــروژه
 تحليل ارزش کسب شده در طول مدت حيات پروژه پيش بيني شرايط منابع موجود با پيشرفت پروژه -هماهنگ نمودن شرايط پروژه ها با اهداف سازماني

 -2-6کاربــرد هــوش تجــاری در مدیــرت
زنجیــره تأمیــن

بــا توجــه بــه افزایــش رقابــت و تغییــرات ســریع در زنجیــره
تأمیــن اقــام مختلــف ،فعــاالن ایــن صنعــت نیازمنــد بــه
کارگیــری تمامــی ابزارهــا و ظرفیــت هــای خــود بــرای
عملکــرد بهینــه و افزایــش درآمــد هســتند .شــرکت هــای
توزیــع و پخــش در مواجهــه بــا افزایــش فشــارهای ناشــی
از ورود بــه کانالهــای جدیــد فــروش و تغییــرات تقاضــا
و جهانــی شــدن ،بــه راه حلهــای مبتنــی بــر مدیریــت
اطالعــات نیــاز دارنــد تــا از ایــن طریــق تصمیمــات کســب
و کاری بهتــری بگیرنــد .ایــن شــرکت هــا حجــم عظیمــی
از اطالعــات در حــوزه هــای مختلــف از اطالعــات مربــوط
بــه زنجیــره هــای تأمیــن تــا اطالعــات حــوزه فــروش را در
اختیــار دارنــد .پیگیــری اطالعــات مهم و کشــف مهــم ترین
ایــن اطالعــات از میــان حجــم بــاالی اطالعــات موجــود،
کار آســانی نیســت .در نتیجــه بــه ابزارهایــی نیــاز دارنــد

تــا از مزایــای حجــم بــاالی اطالعــات موجــود اســتفاده
کننــد .تکنولــوژی اطالعــات بــه فروشــگاهها اجــازه مــی
دهــد تــا تصمیمــات کســب و کاری بهتــری گرفتــه ،و
اهــداف عملکــردی بهتــری را اتخــاذ کننــد .نرمافزارهــای
هــوش تجــاری  ،میتواننــد در گــزارش گیــری ،تجزیــه و
تحلیــل و نظــارت بــر حجــم بــاالی داده اســتفاده شــوند.
ایــن نرمافزارهــا مبتنــی بــر معماریهــای هــوش تجــاری
بــوده و بــه شــرکت هــا در کاهــش هزینــه هــا ،افزایــش
درآمــد و حداکثرســازی ارزش اطالعــات کســب شــده از
داده هــا کمــک میکننــد.
کاربردهــای هــوش تجــاری در زنجیــره تأمیــنبســیار
گســترده اســت .ابتــدا شــرکتها بایــد حجــم عظیمــی
از داده هــا را از منابــع مختلــف از دفاتــر مرکــزی شــرکت،
تــا شــعب فروشــگاهی و یــا ســایتهای اینترنتــی عرضــه
محصــوالت مدیریــت کننــد .بــه همیــن دلیــل اســاس
کار نرمافزارهــای هــوش تجــاری ،در پــردازش تحلیلــی
رابطــه ای ،کنتــرل ایــن حجــم از داده هاســت .بهعــاوه،
معماریهــای هــوش کســب و کار ،بــه شــرکتها اجــازه
میدهنــد تــا بــه آســانی مقادیــر زیــادی از اطالعــات
موجــود در منابــع مختلــف را بــا هــم یکپارچــه کــرده،
ارتباطــات بیــن آنهــا را شناســایی کــرده و بــه چگونگــی
تاثیــر فاکتورهــای مختلــف بــر یکدیگــر و بــر اهــداف
شــرکت پــی ببرنــد .شــرکتها همچنیــن بــرای درک
نیازهــا و رفتارهــای مشــتریان ،نیازمنــد تجزیــه و تحلیــل
همزمــان الیههــای مختلــف اطالعاتــی میباشــند.
ایــن تکنولــوژی  ،امــکان تجزیــه و تحلیــل همــه جانبــة
ســطوح مختلــف کســب و کار ،حتــی تــا جزئیتریــن
ســطوح کــه شــامل رکوردهــای پایانه-هــای فــروش
فــردی میشــوند ،را فراهــم میکننــد.
عــاوه بــر ایــن ،یــک شــرکت تأمیــن و توزیــع گســترده،
بــا افــراد بســیاری ،بــا ســطوح مهارتــی مختلــف ،در اقصــی
نقــاط کشــور و حتــی دنیــا ،مواجــه اســت کــه نیازمنــد
اســتفاده از ایــن اطالعــات بــرای اهــداف مــورد نظــر خــود
هســتند .ایــن افــراد ســطوح مختلفــی را شــامل میشــوند:
مدیرانــی کــه بــه داده هــای خالصــه و شــخصی ســازی
شــدة ســطح بــاال و قابلیــت حرکــت در عمــق داده هــا
و دسترســی بــه جزئیــات از ســطوح بــاال نیــاز دارنــد تــا
کاربرانــی کــه نیــاز بــه ایجــاد و طراحــی گــزارش هــای
سفارشــی دارنــد و تحلیــل گــران داده ای کــه بایــد
روندهــای بــازار را شناســایی کــرده و بــا آن ارتباط داشــته
باشــند ..رابطهــای کاربــری مبتنــی بــر وب ،در حــوزه ،BI
اجــازه دسترســی چندیــن کاربــر بــه اطالعــات مربــوط بــه
خــود را فراهــم مــی آورنــد .قابلیتهــای تحلیلــی مبتنــی
بــر هــوش تجــاری بــه کاربــران مختلــف ایــن امــکان را
مــی دهنــد تــا داده هــا را دســت کاری کــرده و اطالعاتــی
کــه بیشتریــن تاثیــر بــر تصمیــم گیریهــای آنهــا را
دارد بــه دســت آورنــد .همیــن طــور کاربــران میتواننــد

از راه دور و از طریــق بررســی گــزارش هــا و تحلیلهــای
قابــل درک و ســاده ،بــه اطالعاتــی کــه دفتــر مرکــزی
شــرکت بــرای آنهــا تعییــن کــرده دسترســی پیــدا کننــد.
همچنیــن شــرکت هــا میتواننــد اجــازه دسترســی
تأمیــن کننــدگان در یــک وبســایت امــن را فراهــم آورنــد
تــا از طریــق آن بتواننــد از قابلیتهــای گــزارش گیــری و
تحلیلــی هــوش تجــاری اســتفاده کننــد.
همچنیــن کســب و کارهــای توزیــع و پخــش در حیــن
توجــه بــه ســود کســب شــده ،بایــد پاییــن نگهداشــتن
هزینههــا را نیــز مــد نظــر قــرار دهنــد .نرمافزارهــای
هــوش کســب و کار بــه شــرکتهــا ایــن قابلیــت را
میدهــد تــا ســطح ســود و زیــان خــود را تجزیــه و
تحلیــل کننــد .ایــن تحلیــل هــا مــواردی چــون تجزیــه
و تحلیــل فــروش محصــول ،تحلیــل هزینــه هــا و مخــارج
عملیاتــی و بررســی مقــرون بــه صرفــه بــودن کانالهــای
فــروش مختلــف را شــامل میشــود .شــرکتها
میتواننــد درآمــد خــود را از طریــق شناســایی نیازهــای
مشــتریان و روندهــای حاکــم بــر رفتارهــای خریــد آنهــا،
هــم چنیــن تولیــد محصــوالت موفــق تــر ،افزایــش دهنــد.
در عیــن حــال میتواننــد هزینــه هایشــان را از راه
حداقــل ســازی فزونــی موجــودی (حالتــی کــه در آن
ارزش موجــودی فیزیکــی بیــش از موجــودی نوشــته
شــده باشــد) و افزایــش بهــره وری فروشــگاه و هــم چنیــن
بهبــود کارایــی عملیاتــی و کاهــش هزینــه هــای ســربار
کاهــش دهنــد.
شــرکت هــای توزیــع و پخــش میتواننــد از هــوش
تجــاری بــه طــرق مختلــف اســتفاده کــرده تــا در مقابــل
چالش¬هــای ایــن صنعــت راهکارهــای هوشــمندانهتری
ارائــه دهنــد .از جملــه در مــواردی مثــل:
 -۱تجزیه و تحلیل فروش و سودآوری
 -۲تجزیه و تحلیل عملیات فروشگاهی
 -۳تجزیه و تحلیل مشتری
 -۴مدیریت کاالها
 -۵مدیریت موجودی
 -۶مدیریت عملکرد تأمینکنندگان
 -۷تجزیه و تحلیل سبد بازار
 -۸برنامهریزی نیروی کار

 -1تجزیه و تحلیل فروش و سودآوری

تجزیــه و تحلیــل فــروش محصــوالت ،شــرکتهــا را قــادر
میســازد تــا بــر داده هــای پایانــه هــای فــروش خــود
بــه صــورت مســتمر نظــارت داشــته و بــه ایــن ترتیــب
روندهــای فــروش را کشــف کــرده ،بــر میــزان تقاضــای
محصــوالت مختلــف نظــارت داشــته و اســتراتژیهای
تجــارت خــود را بهبــود ببخشــند .ســطوح
چندگانــه تجزیــه و تحلیــل هــای مبتنــی بــر
هــوش کســب و کار بــه مدیــران اجرایــی،
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مدیــران فروشــگاهها ،مدیــران تولیــد و تحلیــل از بازاریابــی رابطــه ای و نفــر بــه نفــر ،در توســعه ارتباطــات
گــران بازاریابــی از یــک ســو ،و تأمیــن کننــدگان طوالنــی مــدت بــا مشــتریان و ارائــه خدمــات و محصــوالت
خارجــی از ســوی دیگــر ،ایــن اجــازه را میدهنــد مــورد نیازشــان اســتفاده کننــد.
تــا بوســیله شناســایی روندهــا و فرصــت هــا و برنامــه
ریــزی بــر مبنــای چرخــه هــای فصلــی ،از حجــم بــاالی -۴مدیریت کاالها
داده هــای مربــوط بــه تراکنشهــای صــورت گرفتــه بــا مدیریــت مؤثــر کاالهــا ،افــراد میتواننــد ســودآوری
توســط مشــتریان اســتفاده کننــد .عــاوه بــر ایــن ،تجزیــه رونــد تجــارت را بــه حداکثــر برســانند .ابزارهــای مبتنــی
و تحلیــل هــای ســبد بــازار مبتنــی بــر هــوش تجــاری ،بــر هــوش کســب و کار ،تجــارت را تســهیل کــرده و
مدیــران فروشــگاهها و بازاریابــان و مدیــران اجرایــی را فعــاالن ایــن عرصــه را قــادر میســازد تــا مناســب تریــن
قــادر میســازد تــا ســطوح قیمــت ،مشــتریان و کاالهــای محصــوالت را در مناسـبترین زمــان و بــرای مناســب ترین
فروشــگاهها ارائــه دهنــد .قابلیتهــای تحلیلــی و انعطــاف
ســودآورتر را بــه ســرعت شناســایی کننــد.
پذیــر  ، BIبــه آن هــا ایــن توانایــی را میدهــد تــا مقایســه
عملکــرد محصــوالت مختلــف و ارزیابــی اثربخشــی آنهــا
-۲تجزیه و تحلیل عملیات فروشگاهی
اطالعــات مربوط بــه عملیات فروشــگاهی به فروشــگاهداران را بــر حســب مشــتریان حقیقــی ،دســته هــای مختلــف،
اجــازه میدهــد تــا ســودآوری ناشــی از کانالهــای فــروش مــکان جغرافیایــی و فروشــندگان انجــام دهنــد.آن هــا
خــود را حداکثــر کــرده و از ســوی دیگــر بــه مدیــران میتواننــد بــر تمامــی جنبــه هــای رونــد تجــارت ،شــامل
اجرایــی ایــن توانایــی را میدهــد تــا تصمیمــات خــود میــزان بــازده ،تجزیــه و تحلیــل کارایــی ،برنامهریــزی
را بــر اســاس حقایــق موجــود ،و نــه ســایق شــخصی ،مالــی ،برنامــه ریــزی دســتهبندی کاالهــا و تخصیــص فضــا
اتخــاذ کنند.مدیــران فروشــگاهها میتواننــد بــه راحتــی نظــارت داشــته و در صــورت لــزوم پیشبینــی هــای مــورد
گــزارش هــای مربــوط بــه میــزان فــروش ،بازاریابــی و نیــاز را انجــام دهنــد .عــاوه بــر ایــن ،رویکردهــای هــوش
میــزان موجــودی ،همینطــور کارت امتیــاز فروشــگاه بــه تجــاری بــه شــرکت هــا ایــن توانایــی را میدهــد تــا از
فروشــگاه و اطالعیههــای خــاص را دریافــت کــرده و از نظــر لجســتیکی بهتــر عمــل کــرده و فقــدان موجــودی
پرداختــن بــه مســائل و مشــکالتی کــه حــل آنهــا از نظــر را کاهــش داده وبــر میــزان کارآیــی لیســت اقــام کاال
زمانــی محدودیــت و حساســیت باالیــی دارنــد ،اطمینــان بیفزاینــد.
حاصــل کننــد .معماریهــای واحــد هــوش کســب و کار
بــه فروشــگاهداران ایــن توانایــی را میدهنــد تــا از یــک -۵مدیریت موجودی
ســو بــر عملکــرد فروشــگاهها نظــارت داشــته ،عملیــات در مواجهــه بــا نوســانات تقاضــا ،شــرکت هــای توزیــع
فروشــگاههای متعــدد را تجزیــه و تحلیــل کــرده و و پخــش نیــاز بــه ابزارهایــی دارنــد کــه ســطوح
مدیریــت دســتهبندی را بهبــود دهنــد و از ســوی دیگــر موجودیشــان را کنتــرل کننــد .قابلیتهــای نظارتــی
مدیریــت فــروش ،تبلیغــات بازاریابــی ،عملکــرد فــروش و هــوش کســب و کار ،کمــک میکنــد تــا از طریــق تغییــر
در شــرایط اقتصــادی ،شــرایط مصرفکننــدگان و شــرایط
ســطوح بودجــه را افزایــش دهنــد.
تکنولوژیــک ،از اتــاف محصــوالت جلوگیــری کننــد.
همچنیــن میتــوان از تکنیکهــای گزارشگیــری
-۳تجزیه و تحلیل مشتری
درک رفتــار مشــتری ،بــا توجــه بــه شــرایطی کــه امــروزه هــوش تجــاری در تعییــن محصوالتــی کــه ســرعت
بــر ایــن صنعــت حکمفرماســت ،امــری ضــروری اســت .فروششــان باالتــر اســت و همینطــور مناطــق و زمانهایــی
معماریهــای هــوش تجــاری بــه شــرکت هــا کمــک کــه آن محصــوالت متقاضــی بیشــتری دارنــد ،اســتفاده
میکننــد تــا چرخــه عمــر و میــزان ســودآوری مشــتری را کــرد .تکنیکهــای  BIشــرکت هــا را قــادر میســازند
از طریــق پیگیــری تعامــات وی بــا شــرکت پیگیــری کنند .تــا ســطح موجــودی خــود را بهینــه کــرده ،بــا افزایــش
عــاوه بــر ایــن ،قابلیتهــای تجزیــه و تحلیــل عمقــی تقاضــای ســهام در مقابــل میــزان عرضــه ی آن مقابلــه
مبتنــی بــر معماریهــای  ،BIبــه آن هــا ایــن اجــازه را کــرده و هزینــه هــای موجــودی را از طریــق تجزیــه و
میدهنــد تــا روندهــای موجــود در رفتارهــای مشــتریان را تحلیــل جابجایــی آیتــم هــا ،کاهــش دهنــد .همچنیــن
شناســایی کــرده و ضمــن تعریــف فعالیــت هــای بازاریابــی ،رویکردهــای هــوش کســب و کار ،ایــن اجــازه را میدهــد
جــذب مشــتری جدیــد و حفــظ مشــتری هــای ســابق را به تــا میــزان موجــودی را در فرآینــد ســفارش و تحویــل کاال
حداکثــر رســانده و تقســیم بنــدی مشــتریان را بهخوبــی پیگیــری کــرده و بــر میــزان موجودی ســفارش داده شــده،
انجــام دهنــد .معماریهــای مبتنــی بــر هــوش کســب و موجــودی انبــار ،موجــودی در حــال انتقــال بــه فروشــگاه و
کار ،از طریــق تجزیــه و تحلیــل نیازهــای مصرفکننــدگان موجــودی دریافــت شــده توســط فروشــگاه نظــارت داشــته
و چرخــه عمــر آنهــا ،فروشــگاهها را قــادر مــی ســازند تــا باشــند.

-۶مدیریت عملکرد تأمینکنندگان

بــا توجــه بــه گســتردگی شــبکه تأمینکننــدگان،
شــرکت هــای توزیــع بــرای حداکثرســازی عملکــرد
تأمیــن کننــدگان ،چــه بــه صــورت فــردی و چــه در
ســطح شــبکه ،بــه ابزارهایــی نیــاز دارنــد .رویکردهــای
هــوش کســب و کار ،فروشــگاهها را قــادر میســازند
تــا فعالیتهــای زنجیــره تأمیــن ،عملیــات لجســتیک
و عملکــرد فروشــندگان را از نظــر متغیرهــای مختلــف
ارزیابــی کننــد .تجزیــه و تحلیــل هــای مبتنــی بــر هــوش
تجــاری ،عملکــرد تأمیــن کننــدگان را از نظــر کیفیــت،
تحویــل کاال و قیمــت آن انــدازه گیــری کــرده ،تنگناهایــی
کــه نیــاز بــه توجــه و بررســی خــاص دارنــد را تشــخیص
داده و بــه صــورت خــودکار نســبت بــه مدیریــت مناســب
مشــکالت بالقــوه و راه حلهــای اضطــراری اطــاع رســانی
میکنــد .بعــاوه ،امنیــت حاکــم بــر رویکردهــای هــوش
تجــاری  ،اطالعــات حســاس را از هرگــون آســیبی مصــون
خواهــد داشــت.

-۷تجزیه و تحلیل سبد بازار

تحلیــل ســبد بــازار فروشــگاهداران را قــادر مــی ســازد کــه
بداننــد مشــتریان چــه محصوالتــی را بــا هــم خریــداری و
چــه مشــتریانی تنهــا بخشــی از محصــوالت را خریــداری
مــی کننــد .هــوش کســب و کار و تحلیلهــای آن ،بــه
آنــان ایــن امــکان را مــی دهــد تــا از طریــق نظــارت بــر
الگوهــای خریــد خریــداران ،نیازهــای آنهــا را درک کننــد
و بــا جــذب خریــداران جدیــد ،ســطح فــروش خــود را
بــاال ببرنــد .بعــاوه هــوش تجــاری از طریــق ایجــاد نمایــه
هــای مشــتریان و تاریخچــه تراکنــش هــای صــورت
گرفتــه توســط آنهــا ،در شناســایی فرصــت هــای فــروش
ضمنــی ،بیشفروشــی و توســعه برنامههــای تبلیغاتــی
کمــک میکنــد.

-۸برنامهریزی نیروی کار

همــه شــرکت هــا بــرای بــاال بــردن بهــره وری عملیاتــی،
بایــد بــر نیازهــای نیــروی انســانی و عملکــرد کارکنــان
خــود نظــارت داشــته باشــند .قابلیتهــای تحلیلــی
مبتنــی بــر هــوش کســب و کار ،مدیــران را قــادر
میســازد تــا ســاعت هــا ،روزهــا و فصولــی کــه نیــاز بــه
نیــروی انســانی بیشــتری هســت را شناســایی کــرده و
عملکــرد کارکنــان خــود را بــر حســب متغیرهایــی چــون
میــزان فــروش ،تعــداد ســاعات کاری نیــروی انســانی
و تعــداد فروشــگاهها بســنجند .رویکردهــای هــوش
تجــاری ،امــکان گزارشگیــری از عملکــرد کارکنــان و
برنامهریــزی نیــروی کار را فراهــم کــرده و از ایــن طریــق
بــه اســتفاده بهتــر و ســاده تــر از نیــروی کار و ایجــاد
بهــرهوری و افزایــش کارایــی کمــک میکنــد.
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چکیده

پشــتیبان هوشــمند تصمیــم و کالنداده بــرای لجســتیک
و مدیریــت زنجیــره تامیــن» بــه پیشــرفتهای تئوریــک،
کاربردهــای واقعــی و سیســتمهای اطالعاتــی مربــوط
بــه حــل مســائل تصمیمگیــری در لجســتیک و مدیــرت
زنجیــره تامیــن مــی پــردازد .روشهــا شــامل بهینهســازی
فــرا ابتــکاری ،اســتفاده از روشهــای فــرا ابتــکاری و
برنامهریــزی ریاضــی بــه صــورت همزمــان تحــت عنــوان
 ، Matheuristicsشــبیه ســازی ،تکنولوژیهــای
یادگیرنــده یــا  Agent Technologiesو روشهــای
توصیفــی اســت .در واقــع بــه دنبــال ارائــه چگونگــی
آینــده لجســتیک در ســالهای پیــش رو هســتیم.
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مقدمه

در چنــد دهــه اخیــر تکنولــوژی اطالعــات و ارتباطــات
( )ITبــه عنــوان یــک عامــل مهــم موفقیــت مدیریــت
زنجیــره تامیــن جلــوه کــرده اســت و در آینــده نیــز چنین
خواهــد بــود .از آنجــا کــه سیســتمهای  ITجزئــی حیاتــی
در زنجیــره تامیــن هســتند ،مدیریــت موفــق آنها وابســته
بــه تصمیمگیــری هماهنــگ در شــبکه هــای لجســتیک و
زنجیــره تامیــن اســت .بــا توجــه بــه پیشــرفت هایــی کــه
اتفــاق افتــاده ،حوزههــای لجســتیک و مدیریــت زنجیــره
تامیــن بــا پویایــی خاصــی در حــال توســعه هســتند.
ارتباطــات بیــن کســب و کارهــا از طریــق اینترنــت اتفــاق
مــی افتنــد و سیســتم هــای مدیریــت منابــع از مدیریــت
اطالعــات درونــی کســب وکار پشــتیبانی مــی کننــد.
چــون همــکاری و هماهنگــی بــرای موفقیــت کســب و
کار ضــروری اســت ،ایجــاد آن هــا تنهــا در بســتر سیســتم
هــای اطالعاتــی و  ITامــکان پذیــر اســت .بــا توجــه بــه
اینکــه  ITو سیســتم هــای اطالعاتــی اجزائــی حیاتــی از
زنجیــره تامیــن هســتند ،مدیریــت موفــق آن هــا وابســته
بــه تصمیــم گیــری هوشــمند و هماهنــگ در شــبکه هــای
لجســتیک و زنجیــره تامیــن اســت .پشــتیبانی هوشــمند
تصمیــم و تحلیــل تصمیــم بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــای
پیشــرفته تصمیــم گیــری و روش هــای تحلیلــی ،باالتریــن
اهمیــت در لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تامیــن را دارند.
شــبکه سنســورها ،فعالیــت هــای شــبکه هــای اجتماعــی،

بــه کار گیــری  ، RFIDســوابق جســتجوی اینترنــت و
تراکنــش هــای خــرده فروشــی تنهــا چنــد مثــال از منابــع
تامیــن داده بــرای پشــتیبانی از تحلیــل کارای تصمیــم
هســتند.
موضوعــات کالنداده بــه خوبــی شــناخته شــده انــد و
فرصــت هایــی را ایجــاد کــرده انــد کــه بشــر مــدت هــا بــه
دنبــال آن هــا بــوده اســت امــا چالــش هایــی در مدیریــت
و تحلیــل تصمیــم هــم بــه وجــود آورده انــد .پــردازش
ابــری بــه کســب و کارهــای کوچــک و متوســط ایــن
امــکان را مــی دهــد کــه بــه منابــع الزم بــرای پشــتیبانی
عملکردهــای تحلیلــی دسترســی داشــته باشــند .هــوش
کســب و کار و دادهکاوی میتواننــد بــرای ذخیــره
ســازی و تحلیــل اطالعــات مربــوط بــه زنجیــره تامیــن،
لجســتیک ،محصــول ،موجــودی و فــروش مــورد اســتفاده
قــرار گیرنــد .متدولــوژی هــای مهمــی شــبیه ســازی و
بهینــه ســازی را همزمــان بــه کار میگیرنــد کــه مــی
تواننــد بــرای برنامــه ریــزی موجــودی ،تولید،نگهــداری و
توزیــع اســتفاده شــوند .عوامــل هوشــمند (Intelligent
 )Agentsمــی تواننــد بــرای ارتبــاط بــا شــرکای
مختلــف در ســاختار زنجیــره تامیــن ،کمــک در جمــع
آوری اطالعــات ،اشــتراک گــذاری اطالعــات محصــول،
تعییــن قیمــت و اخطارهــای توزیــع در شــبکه لجســتیک
و زنجیــره تامیــن بــه کار گرفتــه شــوند .طراحــی و
پیــاده ســازی ابزارهــای هوشــمند تحلیــل تصمیــم بــرای
حمایــت از عامــل انســانی در بحــث محاســباتی لجســتیک
و مدیریــت زنجیــره تامیــن زمینــه ای بســیار فعــال در
پژوهــش ،مشــاوره و توســعه نــرم افــزار اســت .بســیاری
سیســتم هــا و تکنولــوژی هــای از ایــن دســت بــه طــور
پیوســته در حــال توســعه ،پیــاده ســازی و اســتفاده در
محیــط واقعــی هســتند.
پــس از ایــن بــه ســابقه تاریخــی موضــوع "پشــتیبان
هوشــمند تصمیــم و داده حجیــم بــرای لجســتیک و
مدیریــت زنجیــره تامیــن" پرداختــه و بــه دنبــال آن بــه
برخــی بحــث هــای عمومــی مربــوط بــه وضعیــت کنونــی
و آینــده ایــن موضــوع مــی پردازیــم .در نهایــت هــم بــا
برانــداز نهایــی آینــده لجســتیک جمــع بنــدی الزم را
انجــام مــی دهیــم.

تاریخچه

بــه طــور کلــی موضــوع "پشــتیبان هوشــمند تصمیــم و
کالن داده بــرای لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تامیــن"،
مقاالتــی دربــاره تحلیــل تصمیــم ،هــوش کســب و کار،
کالن داده ،پــردازش ابــری و تکنولــوژی هــای تصمیــم کــه
بــه ارائــه پشــتیانی از تصمیــم در تمامــی حــوزه لجســتیک
و بخصــوص همــه دســته هــای مدیریــت زنجیــره تامیــن
مــی پردازنــد را تجمیــع مــی کنــد و بــه مــواردی نظیــر
شــبیه ســازی ،بهینــه ســازی ،روش هــای ابتــکاری ،روش

هــای فــرا ابتکاری،تکنولــوژی هــای یادگیرنــده ،تحلیــل
تصمیــم ،مــدل هــای توصیفــی و داده کاوی محــدود نمــی
شــود .تمرکــز خاصــی بــر روی کاربردهــای واقعــی وجــود
داشــته و دارد .همچنیــن بــر روی سیســتم هــای اطالعــات
و نــرم افزارهایــی کــه در حــل مســائل تصمیــم ســخت
کمــک مــی کننــد .ایــن موضــوع بــه ســمت لجســتیک
محاســباتی ،سیســتم هــای برنامــه ریــزی پیشــرفته و
اســتفاده هوشــمند از برنامــه ریــزی منابــع بســط داده
شــده اســت.
رونــد توســعه ایــن حــوزه در ســالیان اخیــر قابــل بررســی
اســت .بگذاریــد مشــاهداتمان را از ســال  2000شــروع
کنیــم .تــا آن زمــان نــام ایــن حــوزه " ،سیســتم هــای
هوشــمند در ترافیــک و حمــل و نقــل" بــود .سیســتم هــای
هوشــمندی کــه بــرای حــل مشــکالت واقعــی ترافیــک
و حمــل و نقــل بــر اســاس یــک مفهــوم پیشــرفته نــرم
افــزاری و مفاهیــم ریاضیاتــی اســتوار بــوده و هســتند.
از جنبــه الگوریتــم برخــی تکنیــک هــای مربــوط بــه
تحقیــق در عملیــات و هــوش مصنوعــی شــامل روش
هــای فــرا ابتــکاری مختلفــی مثــل روش هــای جســتجو
و الگوریتــم هــای مرتبــط ،راهکارهایــی از برنامــه ریــزی
بــا محدودیت،تکنولوژیهــای یادگیرنــده و شــبیه ســازی
رخدادهــای گسســته بــه کار گرفتــه شــده انــد.
عامــل اصلــی تحرک در آن ســال هــای ابتدائــی کاربردهای
واقعــی بودنــد .بــرای مثــال مــی تــوان بــه پشــتیبانی از
مدیریــت سیســتم هــای حمــل و نقــل پیچیــده مــورد
اســتفاده بــرای پســت ،تخصیــص وســیله نقلیــه در ترمینال
بنــدری کانتینــر بــا تمرکــز بــر ترمینــال کانتینــری
 Burhcardkaiشــهر هامبــورگ آلمــان یــا اســتفاده از
یــک سیســتم هوشــمند توســط شــرکت بهــره بــردار راه
آهــن هلنــد یعنــی  NS Reizigersبــرای پشــتیبانی از
برنامــه ریــزی هــای داخلــی خودشــان اشــاره کــرد.
تــاش هــای صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه همــواره
ناهمگــون امــا مکمــل یکدیگــر بــوده انــد چــرا کــه روش
هــای متفاوتــی ،بــه خصــوص در مواجهــه بــا موضوعــات
واقعــی در لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تامیــن بــه کار
گرفتــه شــده انــد .تــاش هــای صــورت گرفتــه مــواردی
همچــون در نظــر گرفتــن عــدم قطعیــت و پیچیدگــی
موجــود در تصمیــم گیــری ،مرتبــط ســاختن بــا محیــط
مجــازی بــرای مــدل ســازی پیشــرفته و لجســتیک
محاســباتی را هــم شــامل مــی شــود .ایــن حــوزه پیوســته
تکامــل یافتــه و از  e-logisticsبــه " پشــتیبان هوشــمند
تصمیــم و داده حجیــم بــرای لجســتیک و مدیریــت زنجیره
تامیــن" کــه اکنــون در ســال  2017نامیــده مــی شــود ،
رســیده اســت .در طــول زمــان ایــن موضــوع بــه بســته
هــای نــرم افــزاری بهینهســازی ،لجســتیک محاســباتی و
پــردازش ابــری وابســته بــوده اســت.

سیســتم هــای هوشــمند پشــتیبان تصمیــم
و آینــده ی لجســتیک

تجزیــه و تحلیــل تصمیــم مــی توانــد بــه عنــوان پاســخی
بــرای خواســته قدیــم جامعــه تحقیــق در عملیــات بــرای
ارزشــمند شــمرده شــدن از طــرف جامعــه کســب و کار
باشــد چــرا کــه انــواع مــدل ســازی کــه آن هــا انجــام
میدهنــد مهــم و قابــل اعتنــا هســتند .بنابرایــن مــی
تــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه  ITو لجســتیک بــدون
شــک در هــم آمیختــه هســتند و ایــن بــه بهتریــن نحــو در
لجســتیک محاســباتی مشــهود اســت.
بنابــر آنچــه گذشــت لجســتیک محاســباتی سیســتم هــای
اطالعتــی و  ITمــدرن بــرای طراحــی ،برنامــه ریــزی و
کنتــرل شــبکه هــای لجســتیک و امــور پیچیــده درون آن
هــا را شــامل مــی شــود .چنانکــه زمینــه هــای لجســتیک
و مدیــرت زنجیــره تامیــن بســیار پویــا در حــال توســعه
هســتند ،شــبکه هــای خدمــات مرتبــط هــم بــه دنبــال
پشــتیبانی تصمیــم بهبــود یافتــه هســتند .در حالــی کــه
سیســتم هــای مــدرن اطالعاتــی و  ITاجــزای حیاتــی
زنجیــره تامیــن و لجســتیک هســتند ،مدیــرت موفــق
آن هــا بــه تصمیــم گیــری هوشــمند و هماهنــگ در
شــبکه لجســتیک وابســته اســت .دوره هــای کندراتیــف
کــه طولــی معــادل  40تــا  60ســال دارنــد بــه خوبــی در
اقتصــاد شــناخته شــده هســتند در حالــی کــه دوره هــای
 ITمحــور ماهیتــی متفــاوت دارنــد چــرا کــه در آنهــا
تمامــی حلقــه هــای ســابق دخالــت داده شــده بــه صورتــی
کــه همــه پیشــرفت هــای گذشــته در رابطــه بــا رشــد
اخیرشــان مــورد تاثیــر آن بــوده انــد .در مــورد چگونگــی
دوره هــا در آینــده نیــز تنهــا حــدث و گمــان هایــی وجــود
دارد.
بــا توجــه بــه آینــده لجســتیک ممکــن اســت بپذیریــم
کــه "تکنولــوژی" وجــود خواهــد داشــت و تنهــا بایــد بــه
کار گرفتــه شــود و ایــن ممکــن اســت مــا را بــا مشــکالت
جدیــدی مواجــه کنــد .همــه چیــز بهینــه شــده بــه نظــر
مــی آیــد لــذا موضوعــات آســیب پذیــری و اثــر اختــاالت،
بزرگتــر و مهــم تــر مــی شــود .یــک مثــال خــوب از برنامــه
ریــزی تولیــد درنظــر گرفتــن بــار وابســته بــه زمــان آمــاده
ســازی اســت و در جنبــه اجتماعــی هــم انســان هــا نیــاز
دارنــد آمــوزش ببیننــد تــا مســائلی را کــه بــه خاطــر
دخالــت حجــم داده بیشــتر پیچیــده تــر در نظــر گرفتــه
مــی شــوند ،حــل کننــد .در ایــن حالــت اثرگــذاری هــا در
پهنــه سیســتم بهتــر قابــل مشــاهده هســتند.
بــا توجــه بــه آینــده لجســتیک و مدیریــت زنجیــره تامیــن
ممکــن اســت کســی ســاالنه "بــه ده هــا" منبــع دســت
پیــدا کنــد .مــوردی بــر نــوع درک مــا متمرکــز
اســت ،بــر موضوعــات تحقیــق در عملیــات تاکیــد
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دارد و دیگــری در ســطحی متفــاوت بــه طوفــان در حــوزه تحقیــق در عملیــات نیســت بلکــه بایــد بتوانیــم
فکــری کلیــدواژه هــای مرتبــط پرداختــه و مــی الگوریتــم هــا و پیشــرفت روش هایمــان را در یــک سیســتم
توانــد بــه لیســتی (قطعــا دارای نقــص و کاســتی) در حــال اجــرا دخالــت دهیــم .اگر در ایــن امر موفق باشــیم
 ،آنــگاه تاثیــر گــذار خواهیم بــود .ایــن "موضوع"نشــان داده
ماننــد لیســت زیــر دســت یابــد:
کــه طراحــی سیســتم هــای چنــد رشــته ای و هوشــمند
•لجســتیک معکــوس ،زنجیــره هــای
کلیــد موفقیــت کســب و کار در لجســتیک و مدیریــت
تأمیــن بــا حلقــه بســته
زنجیــره تامیــن اســت .دانــش مشــترک دربــاره سیســتم
•لجستیک سبز
هــای اطالعاتــی و تحقیــق در عملیــات  -و مهــارت و تجربــه
بــرای اســتفاده از آن جهــت برنامــه ریــزی ،حــل مســئله و
•اینترنت اشیاء
تصمیــم گیــری  -مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت.
•لجستیک 4
•همکاری
•کالن داده و پردازش ابری
•چاپ سه بعدی
•وسائل نقلیه کنترل از راه دور (پهپادها)
•تغییر ساختار دیجیتالی
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تمــام ایــن کلیــدواژه هــا موضوعــات مهــم موثــر در آینــده
لجســتیک را تشــریح مــی کننــد کــه هــر یــک بــه رویکــرد
و تکنولــوژی هــای متفاوتــی وابســته هســتند .بنابــر گفتــه
 D.Dolkتجزیــه و تحلیــل تصمیــم تاثیــر بزرگــی در
یــک بــازه زمانــی کوتــاه ایجــاد کــرده اســت .همچنــان کــه
دنیــای کســب و کار بیشــتر از ارزش بالقــوه ای کــه تجزیــه
و تحلیــل مــی توانــد ایجــاد کنــد آگاه مــی شــود تالشــی
بــرای شــرح چگونگــی بهــره منــد شــدن شــرکت هــا از این
تکنولــوژی بــرای تبدیــل داده بــه بینشــی بــرای گرفتــن
تصمیــم هایــی بهتــر شــکل گرفتــه اســت و تاثیــر خاصــی
بــر ســرمایه گــذاری روی داده کالن و تجزیــه و تحلیــل
تصمیــم گیــری گذاشــته اســت .اشــتیاق ایجــاد شــده بــه
صــورت اجتنــاب ناپذیــری موجــب ظهــور تکنولــوژی هــای
جدیــدی خواهــد شــد و راه خــود را بــر ایــن اســاس ادامــه
خواهــد داد هــر کســب و کارهــا بــا چالــش هــای گســترده
ای بــرای طراحــی ،توســعه و مدیریــت کالن داده و سیســتم
هــای تجزیــه و تحلیــل تصمیــم مواجــه خواهنــد شــد.
بــرای مثــال مدیریــت مــدل بــه مســئله ای بــزرگ بــرای
شــرکت هــا تبدیــل خواهــد شــد چــرا کــه بایســتی در
یــک حلقــه بســیار فشــرده زمانــی و تنهــا طــی چنــد ثانیــه
یــا دقیقــه هــزاران مــدل را اجــرا کننــد .در ســال اخیــر
تالیفــات زیرمجموعــه ای کوچــک از ایــن حــوزه را شــامل
شــده انــد چنانکــه بــا موضوعاتــی نظیــر لجســتیک ســبز،
کالن داده و دگرگونــی دیجیتالــی مواجهــه داشــته انــد.

نتیجه گیری و آینده پژوهی

تکنولــوژی الزم وجــود دارد ،تنهــا نیــاز داریــم بیاموزیــم
بــه درســتی از آن اســتفاده کنیــم .ایــن تنهــا یــک مســابقه

مدیریت

 )Business Process Management(                                                               BPMچیست؟
بــه طــور خالصــه «مدیریــت فرآینــد کســب کار» رویکــردی بــرای شناســایی ،طراحــی ،اجــرا ،مستندســازی ،پایــش و
کنتــرل فرآیندهــای ســازمان مــی باشــد.
مدیریــت فرآينــد كســب وكار یــک روش ســاختار یافتــه و سیســتماتیک بــرای تحلیــل ،توســعه ،کنتــرل و مدیریــت
فرآينــد بــا هــدف توســعه کیفیــت محصــوالت و خدمــات مــي باشــد.
مدیریــت فرآینــد کســب کار حاکمیتــی را در ســازمان ،بــرای افزایــش چابکــی و کارایــی ،فراهــم مــی آورد و بــه
ســازمان اجــازه مــی دهــد بتوانــد عملیــات ســازمان را بــا اهــداف راهبــردی ،هــم راســتا نمایــد .بــا بکارگیــری یــک
«سیســتم مدیریــت فرآینــد کســب کار» ســازمان قابلیــت پیــدا مــی کنــد در «هــر زمــان ،هــر تغییــری» را ایجــاد
نمایــد و ایــن زمينــه ســاز پيشــرفت مســتمر مــی باشــد.
هــدف  BPMرا میتــوان طراحــی ،اجــرا و بهبــود فعالیــت هــای بیــن واحــد هــای ســازمانی دانســت که در آن اشــخاص،
سیســتم هــای اطالعاتــی و افــراد بــه هــم پیونــد مــی خورنــد .همچنیــن بــه لحــاظ راهبــردی  BPMرا مــی تــوان برای
مدیریــت و بهبــود عملکــرد یــک کســب و کار ،از طریــق بهینــه ســازی مــداوم فرآیندهــای کســب و کار در یــک چرخــه
از مــدل ســازی ،اجــرا و انــدازه گیــری دانســت.
مدیریــت فراینــد کســب و کار  BPMامــروزه بــه یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای ســازمان هــا تبدیــل شــده اســت،
امــروزه مدیریــت فرآیندهــای کســب و کار بــه یــک نظــم و انضبــاط بالــغ تبدیــل شــده اســت کــه بــه عنــوان یــک
نگــرش مدیریتــی کالن در ســازمانها مطــرح مــی باشــد.
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بــرای اجــرای مدیریــت فرآینــد کســب و کار بــه ابزارهایــی تحــت عنــوان سیســتمهای مدیریــت فرآیندهــای کســب
و کار ( )BPMSنیــاز اســت .سیســتم مدیریــت فرآینــد کســب و کار بــا هــدف اتوماســیون گــردش کار فرآیندهــای
ســازمانی و ایجــاد امــکان پایــش و مدیریــت فرآیندهــا ارائــه شــده اســت .اینگونــه از سیســتمها ســعی دارنــد تمــام
چرخــه حیــات فرآیندهــا را از زمــان تعریــف و مدلســازی تــا زمــان اجــرا و بهینــه ســازی تحــت ابزارهــای مبتنــی
بــر فنــاوری اطالعــات مدیریــت کننــد .در واقــع مدیریــت فرآیندهــای کســب و کار یــک مــدل ســازی از فرآیندهــای
کاری مــی باشــد .از اینــرو در مدیریــت فرآیندهــای کســب و کار ،مفهــوم مــدل فرآینــد اســاس کار مــی باشــد .مــدل
هــای فرآینــد بــه وســیله ارائــه بینــش و مستندســازی روندهــا ســعی در ایجــاد ســهولت بــرای مدیریــت پیچیدگــی هــا
دارنــد .بــه منظــور یکســان ســازی در مدلســازی هــا از اســتاندارد  BPMNاســتفاده شــده اســت.
مدیریــت فراینــد کســب و کار بــا هــدف مدلســازی تجزیــه و تحلیــل ارزیابــی و کنتــرل فرایندهــای کســب و کار بــکار
مــی رود .مدلســازی فرایندهــای کســب و کار راهــکاری بــرای بــه تصویــر دراوردن توالــی فعالیــت هــای کســب و کار و
اطالعــات مرتبــط بــا آن مــی باشــد .مــدل کــردن فرایندهــای کســب و کار یکــی از ابتدایــی تریــن گام هــای حرکــت
بــه ســمت بهینــه ســازی آنهاســت.
از جملــه روش هــای مدلســازی اینگونــه فرایندهــا زبــان نشــانه گــذاری مــدل ســازی فرایندهــای کســب و کار
 BPMNمــی باشــد ایــن اســتاندارد مجموعــه ای از اشــکال گرافیکــی بــوده کــه مبتنــی بــر نمــودار گردشــی توســعه
یافتــه انــد ویژگــی اصلــی  BPMNقابلیــت تبدیــل آن بــه زبــان هایــی اســت کــه قابــل درک توســط سیســتم هــای
نــرم افــزاری مــی باشــد تکنیــک ســرویس بلوپرینــت  Service Blueprintنیــز یکــی دیگــر از روش هــای مدلســازی
فراینــد کســب و کار بــوده کــه بــا هــدف ایجــاد نــواوری در خدمــات بهبــود کیفیــت طراحــی تجربــه مشــتری و تغییــر
راهبــردی بــا محوریــت مشــتری ارائــه شــده اســت .ایــن روش بــه عنــوان رویکــردی مفیــد بــرای پرداختــن بــه بســیاری
از چالــش هــا در بخــش طراحــی و نــواوری در خدمــات بــه طــور قابــل توجــه تکامــل یافتــه اســت و بطــور خــاص بــرای
طراحــی تجربــه مشــتری کارایــی دارد.
نکتــه مهمــی کــه در زمینــه پــروژه هــای  BPMSمطــرح اســت ایــن اســت کــه بجــز محصــول خــوب ،عوامــل
دیگــری هســتند کــه در موفقیــت پروژههــای  BPMSتاثیــر گذارنــد.
حلقــه مفقــودهای کــه بــه دنبالــش هســتیم ،تــوان و پتانســیل اجرایــی قــوی یــا بــه عبــارت دیگــر توانایــی بــه

بهرهبــرداری رســاندن آن محصــول توســط شــرکت ارائــه کننــده آن مــی باشــد.
پــس بایــد در نظــر داشــت صرفــا تمــام توجــه معطــوف بــه محصــول خــوب نشــود چــرا کــه تــوان اجرایــی داشــتن و
تخصــص و تجربــه داشــتن عامــل فــوق العــاده مهمــی مــی باشــد.

اهمیت زبان  BPMNدر مدلسازی فرایندهای سازمان
 BPMNبــه اجمــاع اکثــر کارشناســان و مشــاوران ایــن حــوزه ،زبــان کاملــی بــرای مدلســازی فرایندهــای ســازمان
اســت .زبانــی کــه حــدود  120الگــوی مختلــف را شــامل مــی شــود کــه در مدلســازی فرایندهــای ســازمانی میتــوان
از ایــن الگوهــا اســتفاده کنیــد.
ایــن اســتاندارد در ســال  2006عضــو رســمی کنسرســیوم  OMGیــا  Open Management Groupشــد و بــه
عنــوان یکــی از اســتانداردهای بیــن المللــی و مــورد تاییــد ایــن ســازمان قــرار گرفــت.
 BPMNرا اصلیترین ابزار و استانداردی میدانند که در فناوری  BPMدر اختیار کاربران گذاشته میشود.
در ادامه به چند نمونه از ازرش افزودههای مدلسازی فرایند توسط استاندارد  BPMNاشاره می شود:
•مــکان مدلســازی فرایندهــای ســازمان کــه در محیــط واقعــی از پیچیدگــی هــای خاصــی برخــوردار
هســتند .بــه عنــوان نمونــه در  NMPBقــادر خواهیــد بــود تــا رویدادهــای پیچیــده و نــه چنــدان
ســاده فراینــدی و ســازمانی را کــه بــا زبــان هــا و نمودارهــای دیگــر امــکان مــدل کــردن آنهــا وجــود
نــدارد ،مــدل کنیــد.
•بــا توجــه بــه وجــود ابزارهــا و نمادهــای تعاملــی در  BPMNمثــل ســیگنال و پیغــام ،امــکان ایجــاد
تعامــل و نهایتـاً یکپارچگــی بیــن فرایندهــای ســازمانی مقــدور خواهــد بــود.
•وجود الگوها و  Patternهای مختلف (بالغ بر  120مورد) جهت مدلسازی فرایندهای مختلف.
•امــکان تبدیــل شــدن مــدل هــای  BPMNبــه فرمــت هایــی نظیــر  XMLکــه بصــورت اســتاندارد و
در ســطح جهانــی بــوده و بــرای ســایر نــرم افزارهــا قابــل شناســایی و کاربــرد اســت.

برخی از مهم ترین معیارهای فنی انتخاب یک نرم افزار  BPMS
 امكان مدلسازي فرایندی كسب و كار بر اساس استاندارد BPMN امكان  importو  exportمدلها از ساير ابزارها امكان مدلسازي اطالعات (تهيه  ERDو ساختار داده) امكان كار همزمان بر روي مدلها و امكان نسخهگذاري فرآيندها ()versioning امكان برنامه نويسي منطق فرآيند به زبان های عمومی (از قبیل C# ، Java :و) ... پشتیبانی از گردش کارهای دستی پشتیبانی از گردش کارهای مكانيزه امكان مشاهده كارتابل (از طرق ،web-browser، Outlook :واسط كاربري Port let ،و)... امكان تعيين سررسيدها امكان ارسال هشدار از طريق Email -امكان تعريف استثنا و مسيرهاي جايگزين
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 وجود موتور قواعد کسب و کار در داخل مجموعه BPMS ابزار پايش و گزارشگيري از فرآيندها امکان رديابي وضعيت وظايف فرآيند بطور گرافيکي امكان اتصال به ابزارهاي تحليل دادهها تعريف و اندازه گيري معيارهاي كمي براي فرآيندها و اهداف کسب و کار تهیه گزارشات آماري ،تحليلي و انواع نمودارها دارا بودن داشبورد امكان شبيهسازي فرآيندها امكان تغيير و ويژهسازي فرآيندها در حيناجرا اجراي همزمان چند نسخه از يك فرآيند يكپارچگي از طريق web-service پشتيباني از تبادل اطالعات XML معرفي مستقيم نقشها امكان معرفي ساختار سلسلهمراتبي -امكان استفاده از LDAP
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 امكان استفاده از Active Directory وجود ابزار طراحي فرم به صورت گرافيكي امکان تعريف  Validation Ruleبراي صحت سنجي داده هاي ورودي کاربر در فرم ها كنترل حقوق دسترسي ثبت وقايع و تحليل رويدادها پشتيباني توسط پايگاههاي داده Oracle -پشتيباني توسط پايگاههاي داده SQL Server

بــه منظــور شفافســازی بیشــتر و ارائــه شــاخصهای مناســب جهــت تشــخیص و تفکیــک  BPMSهــای واقعــی بــه
ارائــه دو نمونــه از مهمتریــن معیارهــای موجــود پرداختــه مــی شــود.

پشتیبانی از نگارشات متعدد فرآیند ()Versioning

بــه مــرور زمــان مدیــران ،فرآیندهــای ســازمان را بهبــود خواهنــد بخشــید و نیــاز اســت تــا فرآیندهــای جــاری بهبــود
و تغییــر یابنــد .ســوالی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه:
•فرآیندهای در حال اجرا به چه وضعیتی دچار خواهند شد؟
•آیا پس از تغییر فرآیند ،اطالعات نسخۀ قدیمی فرآیند در گزارشات آورده خواهد شد؟
•و ...

قابلیت پایش فرآیندهای کسب و کار فناوری()BAM
پــس از اجــرای یــک فرآینــد و گذشــت زمــان همــواره ســواالتی مطــرح میگــردد کــه در قســمت زیــر بــه چنــد نمونــه
از آن اشــاره میشــود:
•متوسط زمان اجرای فرآیند چه میزان است؟
•آیا میتوان زمان اجرای فرآیند را کوتاه نمود؟
•چرا فرآیند با تاخیر انجام میشود؟ علت تاخیر چیست؟
•چــه واحــدی در اجــرای فرآینــد بــه موقــع عمــل مــی کنــد و چــه واحــدی بــا تاخیــر عمــل مــی
نمایــد؟
•و ...

منابع
 مشخصات نویسندگان مقاله معرفی استاندارد  BPMN 0.2در مدل سازی فرآیندهای کسب و کار بهناز کریم آقایی مشخصات نویسندگان مقاله مدلسازی فرایند کسب و کار با استانداردهای  BPMNو  Service Blueprintرویکردها چالش ها فرهاد نرگسی -علیرضا نیک روان شلمانی
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الزامات مدیریت فرایند محور  در سازمان
مقدمه

مدیریــت فرایندمحــور 1عبارتســت از شــناخت مدیریــت فرایندهــای کســبوکاری کــه هدفشــان ،بــرآورده ســاختن
نیازهــای مشــتریان اســت .مدیریــت فراینــد محــور بــر جریــان کار در طــول ســازمان تمرکــز میکنــد .ایــن جریــان
کار بــا خواســتههای مشــتریان شــروع و بــا تامیــن رضایــت مشــتری کــه کاالهــا یــا خدمــات بــا کیفیتــی را بــا قیمــت
مناســب و بــه موقــع دریافــت کــرده اســت بــه پایــان میرســد .درواقــع فراینــد نشــان میدهــد کــه چگونــه کار در
طــول نواحــی وظیفـهای داخلــی ســازمان انجــام میشــود .مدیریــت فرایندمحــور ،روابــط تامینکننــدگان و مشــتریان
را بــا فرایندهــای کســبوکار نشــان میدهــد .در مدیریــت فرایندمحــور ،بــا تغییــر نیازهــای مشــتریان در طــول
زمــان همــواره اشــتیاق بــرای بهبــود مســتمر در ســازمان وجــود دارد .در ســازمانهای فراینــد محــور چــون کارکنــان
تــاش میکننــد تــا یــک فراینــد کامــل را انجــام میدهنــد و نــه یــک جــز کوچــک کار را ،رضایــت مشــتری را
شــاهد هســتند .عوامــل حیاتــی موفقیــت بــرای گــذار از مدیریــت وظیفـهای بــه مدیریــت فراینــد محــور شــامل تغییــر
فرهنــگ ســازمانی ،معمــاری فراینــد ،اندازهگیــری فراینــد و تغییــر ســاختار ســازمانی اســت.

 -1فرهنگ سازمانی
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یکــی از مشــکالت فراگیــر در ســازمانها بخش ـینگری اســت .بــه ایــن معنــا کــه مدیــران و کارکنــان هــر بخــش بــه
جــای توجــه بــه منافــع کل ســازمان ،تنهــا منافــع واحــد خــود را درنظــر مــی گیرنــد .مثـ ً
ا بخــش تولیــد بــرای پاییــن
آوردن هزینــه تولیــد هــر واحــد اقــدام بــه تولیــد حـــــداکثر میکنــد ،بــدون درنظــر گرفتــن ایــن مســاله کــه ایــن
اقــــدام ممکــن اســت موجــب انباشــت موجــودی کاال شــود و ســازمان در فــروش آن مشــکل پیدا کنــد .ســــازمان باید
ایــن طــرز فکــر را ترویــج کنــد کــه تمامــی مدیــران و کارکنــان اثــر کار و تصمیــم خــود را بــر کل ســازمان درنظــر
بگیرنــد .از طرفــی مدیریــت فرایندمحــور معمــوالً بــا کاهــش ســطوح مدیریتــی و تحــول در جهــت ایجــاد ســاختار
افقــی ســازمان همــراه اســت .بــه کارکنــان و مدیــران رده پایینتــر ســازمان اختیــارات داده میشــود تــا تصمیمگیــری
نماینــد .بنابرایــن اعتمــاد متقابــل و گذشــت از اشــتباهات بــه صــورت ارزشهــای اصلــی فرهنگــی در میآیــد.

 -2معماری فرآیند

هــر جــا طراحــی موجــودی یــا سیســتمی ضــروری باشــد بــه طوریکــه ابعــاد یــا پیچیدگــی آن از یــک حــد معینــی
فراتــر رود یــا نیازمندیهــای خاصــی را تحمیــل کنــد ،نگــرش ویــژه و همهجانبــهای نیــاز خواهــد بــود کــه در
اصطــاح بــه آن معمــاری میگوینــد .معمــاری فراینــد چیــزی بیــش از مســتندات و مدلهــا اســت و بــه منطقــی
میپــردازد کــه مولفههــای ســاختار ،مدلهــای فراینــدی ،سیســتمهای اطالعاتــی ،دســتورالعملها و قوانیــن را در
ســازمان یکپارچــه در نظــر میگیــرد .معمــاری فراینــد تضمیــن میکنــد کــه فرایندهایــی کــه طراحــی یــا بازطراحــی
شــدهاند ،بــه اهــداف ســازمانی خواهنــد رســید و بــا راهبردهــای ســازمانی متناســب هســتند .لــذا تنهــا مدلســازی
فرایندهــای عملیاتــی کافــی نیســت و بایســتی فرایندهــای ســطح بــاال و همچنیــن نحــوه اتصــال آنهــا بــا فرایندهــای
عملیاتــی و ســایر مولفههــای معمــاری فراینــد مشــخص شــود .بــه عنــوان مثــال در ســازمانهایی کــه بــه شــیوه
ســنتی ســازمان یافتهانــد سیســتم اطالعاتــی بیــن دوایــر وظیف ـهای ارتبــاط برقــرار میکنــد ،وقتیکــه جریــان کار
بــه ســوی فرایندگرایــی پیــش م ـیرود و تغییراتــــــی در ایــن زمینــه رخ میدهــد ،سیســتم اطالعاتــی نیــز بایــد از
مرزهــای درون و بیــرون ســازمان بگــذرد.

 -3اندازه گیری فرآیند

اندازهگیــری فراینــد ،زبانــی مشــترک ایجــاد میکنــد کــه ســازمان را قــادر میســازد اهــداف اســتراتژیک را بــه
کارهایــی موثــر در ســطح عملیاتــی ترجمــه کنــد .بــه بیــان دیگــر ،اهــداف و اســتراتژیها را بــه ســنجههایی ملمــوس
تنــزل میدهــد کــه طبــق آنهــا افــراد و تیمهــا میتواننــد عملکردشــان را ارزیابــی کننــد .طراحــی دقیــق نقشــه
فراینــد ،فرایندهــا را بــه فعالیتهــای قابــل اندازهگیــری تبدیــل میکنــد و براســاس آنهــا مســئولیتها تعییــن و
عملکــرد طبــق آنهــا ســنجیده میشــود.
Process-Based Management

1

 -4ساختار سازمانی
مدیریــت فرایندمحــور متکــی بــر تیمهــای میــان وظیفــهای اســت .یــک تیــم میــان وظیفــهای متشــکل اســت از
افــرادی از بخشهــای وظیفــهای و ســطوح مختلــف سلســلهمراتبی ســازمان اســت .مدیریــت فراینــدی نیــاز بــه
مدیریــت روابــط و وابســتگیهای متقابــل در سراســر ســازمان دارد .لــذا اجــرای سیســتم مدیریــت فرایندمحــور،
مســتلزم گــذار از ســاختار تصمیمگیــری سلســلهمراتبی بــه رویکــردی غیرمتمرکــز اســت .در ایــن رویکــرد ،اختیــارات
کارکنــان بیشــتر و کنتــرل بــر آنــان کمتــر میشــود .لــذا ســاختار ســازمانها بایــد در عیــن اینکــه مدیریــت فراینــدی
را تســهیل میکنــد ،مزایــای تخصصهــای وظیف ـهای را نیــز حفــظ کنــد .تشــکیل تیمهــای میــان وظیف ـهای بــا دادن
حــق تصمیمگیــری کافــی بــه آنــان یکــی از بهتریــن راههــای جمــع بیــن ایــن دو رویکــرد اســت.

ضرورت وجود مدیریت فرایند در سازمان
فرایندهــا بــه خــودی خــود هــدف نیســتند ،بلکــه ابــزاری بــرای دســتیابی بــه اهــداف عملیاتــی کس ـبوکار هســتند.
انتخــاب اهــداف عملیاتــی کس ـبوکار و انتخــاب رویکــردی بــرای دســتیابی و رســیدن بــه اهــداف و راهبــرد ســازمان
ضــروری اســت .ایــن در حالــی اســت کــه بســیاری از ســازمانها اقــدام بــه بازبینــی و بهبــود فرایندهــا میپردازنــد،
بــدون آنکــه هنــوز اهــداف خــود را مشــخص کــرده باشــند .فرایندهــا بــه خــودی خــود یــک هــدف کالن نیســتند ،بلکــه
ابــزاری بــرای دســتیابی بــه یــک هــدف عملیاتــی محســوب میشــوند .فرایندهــا بــه صــورت خــودکار یــا تصادفــی بــه
اهــداف عملیاتــی کسـبوکار دســت نخواهنــد یافــت و بــه مدیریــت مســتمر و اثربخــش نیــاز دارنــد .فرایندهــا از اهــداف
عملیاتــی و اهــداف عملیاتــی از اهــداف راهبــردی ســازمان پشــتیبانی میکننــد .لــذا بایســتی همــواره بــه ایــن موضــوع
توجــه شــود کــه فرایندهــا در دســتیابی بــه اهــداف عملیاتــی حاصــل از راهبــر ســازمان مشــارکت دارد.
مدیریــت فراینــد بــا هــدف تحقــق اهــداف عملیاتــی کس ـبوکار و راهبــرد ســازمان و بهوســیلهی مدیــران صــف بایــد
انجــام شــود .مدیــران ارشــد بایــد مســئول گــروه فرایندهــا و مدیــران میانــی مســئول بخشــی از گــروه فرایندهــا باشــند.
مدیــران بهبــود فراینــد مســئول پشــتیبانی از بهبــود فرایندهــا هســتند و نبایــد مســئولیت روزمــره فرایندهــا بــر عهــده
آنهــا گذاشــته شــود .مدیــران برنامــه مدیریــت فرایندهــای کس ـبوکار بایــد درک کننــد کــه نقــش آنهــا کمــک در
دســتیابی بــه اهدافــی اســت کــه بهوســیله مدیــران صــف یــا همــان مالکیــن فراینــد تعییــن شــده اســت .واحدهــای
بــزرگ ســتادی قــادر بــه اشــراف کامــل و آگاهــی همــه جانبــه نســبن بــه کسـبوکار ندارنــد.
بیشــتر ســازمانهایی کــه خواســتار بهبــود فرایندهــای کس ـبوکار خــود هســتند ،مدلســازی وضــع موجــود و مطلــوب
را انجــام میدهنــد و طراحــی مجــدد فرایندهــا را اجــرا و پیادهســازی میکننــد ،ولــی بــا ایــن حــال از اینکــه نتایــج
مــورد انتظارشــان را بــه دســت نمیآورنــد متعجــب هســتند .ایــن ســازمانها بــا ایــن تلقــی کــه تنهــا طراحــی مجــدد
فرایندهــا بــا کارامدتــر کــردن فرایندهــا بــه موفقیــت پــروزه منتهــی میشــود ،از ایــن نقطــه فراتــر نرفتهانــد و در ایــن
نقطــه متوقــف شــدهاند .در حالیکــه بایســتی یــک برنامــه بهبــود فراینــد مســتمر درون ســازمان بــه کار گرفتــه شــود
تــا در مقابــل تغییــرات رخ داده شــده در کس ـبوکار ،فرایندهــا نیــز تغییــر نماینــد .افــراد بســیاری وجــود مدلهــای
فراینــدی چــاپ شــده رنگــی در ســازمان را متــرادف مدیریــت فراینــد در ســازمان خــود میداننــد .امــا هنگامــی کــه از
آنهــا دربــاره زمــان آخریــن بهروزرســانی و طریقــه نظــارت بــر اجــرای آن ســوال میشــود ،پاســخی ندارنــد.
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مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی
مدیریــت فنــاوری و توســعه نــوآوری دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر از زیرمجموعــه هــای معاونــت پژوهشــی دانشــگاه
مــی باشــد .هــدف ایــن مجموعــه تبدیــل نــوآوری هــا و دســتاوردهای علمــی بــه فنــاوری هــا و محصــوالت مــورد نیــاز
کشــور و شــکل دهــی شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی باشــد .ایــن مدیریــت از ســه بخــش مراکــز کارآفرینــی ،رشــد و
هدایــت شــرکت هــای دانــش بنیــان تشــکیل یافتــه و ضمــن ترویــج فرهنــگ کارآفرینــی در ســطح دانشــگاه تــاش مــی
کنــد تــا بــا شناســایی نخبــگان و صیــد ایــده هــای نــاب و انجــام حمایــت هــای مــادی و معنــوی ،مقدمــات الزم بــرای
تبدیــل آنهــا بــه شــرکت دانــش بنیــان موفــق را فراهــم آورد .همچنیــن بــا ایجــاد زیرســاخت الزم بــه همــراه پشــتیبانی
هــای مؤثــر شــرکت هــای دانــش بنیــان آنهــا را در جهــت تجــاری ســازی موفــق محصــوالت و خدماتشــان یــاری نمایــد
و بدیــن ترتیــب هــم دانشــگاه و هــم کارآفرینــان از منافــع مــادی و معنــوی دســتاوردهای حاصــل بهــره منــد گردنــد.

معرفی بخش ها

پذیرش و روابط عمومی

 ارائــه اطالعــات کامــل بــه متقاضیــان شــامل :معرفــی ،شــرح خدمــات  ،وضعیــت جــاری ،شــرایط و مالکهــای پذیــرش،ارائــه فرمهــا و...
 ثبت پذیرش و تشکیل پرونده برای متقاضیان انجام پیگیریها و اطالع رسانی در خصوص پروندههای جاری تا تعیین تکلیف شورا -برنامه ريزي و شركت مرکز و واحدهای فناوردرنمايشگاهها ،همایشها و...
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 رابــط بیــن مرکــز رشــد و معاونــت فنــاوری وزارت علــوم و تحقیقــات  ،معاونــت فنــاوری ریاســت جمهــور ،کلیــه مراکــزرشــد و کارآفرینــی دانشــگاه هــا...

کارگاه و بررسی طرح ها

 بررسی طرح های ورودی به مرکز رشد ارتباط با اساتید و هماهنگی های الزم جهت بررسی های فنی طرح های ورودی به مرکز رشد جلسه با اساتید در ارتباط با بررسی فنی طرح های ورودی بروز رسانی بانک اطالعات واحدهای فناور  ،پیگیری و استمرار ارتباط با واحدها ارتباط با انجمن های علمی و کانون فارق التحصیالن جهت همکاری های الزم با مرکز رشد -بررسی واحد های پذیرفته شده بر اساس برنامه های کاری داده شده در طرح توجیهی

نظارت و ارزیابی

 ارائــه گــزارش ســالیانه ارزیابــی واحدهــای فنــاور بــه ریاســت مرکــز و اســتفاده از آن در گزارشــات درخواســتی وزارتعلــوم  ،ســتاد ریاســت جمهــوری  ،معاونــت پژوهشــی دانشــگاه و ...
 جمع بندی و تدوین پیشنهادات اصالحی مبتنی بر بازخورد نظرات دریافتی از واحدهای فناور تدویــن و بــروز رســانی دفترچــه راهنمــای نحــوه نظــارت و ارزیابــی واحدهــای فنــاور و برنامــه ریــزی آموزشــی مرتبــطبــا آن
 تهیه برنامه زمانبندی و اجرای فرآیند ارزیابی واحدهای فناور -اجرای بازدیدهای دورهای از واحدهای فناور

آموزش و مشاوره
 بهینــه ســازی عناویــن آموزشــی و زمــان مناســب هــر آمــوزش حضــوری و غیــر حضــوری بــر اســاس نیازهــایواحدهــای فنــاور طبــق نظــرات کمیتــه تخصصــی آمــوزش
 اطالع رسانی و تبلیغات ،ثبت نام مالی و تدارکات دوره ها برنامه ریزی سالیانه اجرای آموزشها برگزاری دوره ها -معرفی واحدها برای گرفتن مشاور

حقوقی و مالی و قراردادها

 امور حقوقی و قراردادی واحدهای فناور -ثبت امور مالی و اعتباری واحدها در رابطه با این مرکز

آموزش دانشجویان فارغ التحصیالن و کارجویان

 برگزاري سمينارها و دوره آموزشی به صورت مقدماتی و پیشرفته تهيه كتابچه و بروشورهای آموزشي برگزاری نشستی با کارآفرینان و نوآوران ملیبرای کسب اطالعات بیشتر و آشنایی با این بخش از طریق لینک زیر اقدام نمایید
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مصاحبه

آقــای حســین حســینی تبــار تحصیــات عالــی خــود را در رشــته مهندســی صنایــع و در دانشــگاه شــهید بهشــتی
آغــاز کردنــد .ســپس تحصیــات تکمیلــی خــود را در همیــن حــوزه و در رشــته ایمنــی صنعتــی و مدیریــت ریســک
در دانشــگاه کارولینــای شــرقی در آمریــکا ادامــه دادنــد .در همیــن راســتا نیــز فعالیــت هــای گســترده ای را انجــام
دادنــد .مدیریــت  HSEانبــار نفــت شــهر ری و شــمال شــرق تهــران ،ارائــه ی خدمــات مشــاوره بــه شــرکت هــای
بــزرگ نفتــی همچــون ,BP ,TOTAL ,Shell ,Bechtel ,Technip ,Sasol ,Flour ,Eni ,Saudi Aramco
 Exxon Mobile ,British Gas ,Oman Gasو نیــز در زمینــه  HSEدر پتروشــیمی ،نیــروگاه بــرق ،بخشــی از
ســابقه فعالیــت هــای کاری ایشــان مــی باشــد .ایشــان شــرکت در حــال رشــد "بیدبــرگ" ،خودشــان شــرکت را ایــن
گونــه معرفــی مــی کنــد:
مــن و بــرادرم از آبــان  1393ایــن شــرکت را بــا مالکیــت  50-50آغــاز کردیــم .ســپس شــروع بــه اســتخدام افــراد
کــرده و بــه آن هــا حقــوق مــی دادیــم .تعــداد منابــع انســانی مــا از  3تــا  4نفــر شــروع شــد و در مقطعــی بــه  17تــا
 18نفــر نیــز رســید امــا مجــددا ایــن تعــداد کاهــش یافــت.
ایــده مــان هــم ایــن اســت کــه هــر کــس در زمینــه هــای مختلــف ،نیــاز بــه محیــط مشــاوره ای در حــوزه هــای
مختلــف  ،بــه عنــوان مثــال حــوزه بیمــه ،قانــون کار ،تامیــن احتماعــی ،مالیــات ،امــور شــرکت هــا دارد .حتــی داریــم
وارد حــوزه هــای دیگــری چــون حــوزه ســامت ،روانشناســی ،امــور حقوقــی نیــز مــی شــویم.
یکــی از خدمــات مــا ایــن اســت کــه شــما در ســایت بیدبــرگ مــی توانیــد ســوال خودتــان را رایــگان بپرســید و پاســخ
شــما را فــرد متخصــص در آن حــوزه مــی دهــد .خدمــت دیگــر مــان هــم ایــن اســت کــه در صورتــی کــه تمایــل بــه
مشــاوره حضــوری یــا تلفنــی بــا افــراد متخصــص داشــتید ،بــا رزرو وقــت مــی توانیــد از ایــن خدمــات بهــره ببریــد .بــه
ایــن مــدل کســب و کار هــا کــه از ســمت  Businessپــول دریافــت مــی شــود freemium ،مــی گوینــد هماننــد
گــوگل کــه از کاربــران خــود بابــت جســتجو کــردن ،پولــی را نمــی گیــرد.
•به عنوان سوال نخست ،دیدگاه شما درباره شرکت های دانش بنیان چیست؟
بــه عقیــده ی بنــده دانــش بنیــان بــودن ،یــک رانــت اســت کــه موجــب مــی شــود تــا بــازار  HI-TECHتبدیــل بــه
بــازاری انحصــاری گــردد .تئــوری دانــش بنیــان بــودن ،بــا واقعیــت آن متفــاوت اســت .بــه طــور کلــی بنــده بــا دانــش
بنیــان بــودن مخالفــم.
•شــنیده مــی شــود کــه افــراد و شــرکت هــا ،کار خــود را از یــک ایــده ی محــوری و مبــدا آغــاز مــی
کننــد .بــه نظــر شــما مبــدا ایــن طــرح ایــده بــرای کســب و کار نــو دقیقــا بــه نظرتــان از کجــا بایــد
بیایــد؟
بــه عقیــده ی بنــده اهمیــت دادن زیــاد بــه مبــدا طــرح ایــده بــرای ایجــاد کســب و کار هــای نوپــا از جملــه اشــتباهات
متداولــی اســت کــه اکثــر کســانی کــه مــی خواهنــد یــک کســب و کار نوپــا راه انــدازی کننــد ،خــود را درگیــر آن مــی
کننــد .ایــده ی مــا نســبت بــه ابتــدای آن تغییــرات بســیار زیــادی داشــته اســت{.در کســب و کار هــای نوپــا فرآینــد
رشــد بســیار اهمیــت دارد و تغییــر نیــز از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در ســازمان هــا باشــد چــرا کــه شــرایط
بیرونــی ســازمان  ،بــه شــدت در حــال تغییــر اســت}این گونــه داســتان هــا نیــز صرفــا بازاریابــی اســت.
•بــه نظــر شــما ،مهــم تریــن اشــتباه یــا اشــتباهاتی کــه صاحبــان کســب و کار هــای نوپــا انجــام مــی
دهنــد ،چیســت؟
یکــی از مهــم تریــن مشــکالت ،محصــول محــور بــودن بیــش از حــد اســت؛ یعنــی بیشــتر انــرژی خــود را صــرف
توســعه ی محصــول مــی کننــد امــا پــس از آن ،خریــداری بــرای آن پیــدا نمــی کننــد .بــه مــن پیشــنهاد مشــاوره از
ســوی یــک شــرکت دانــش بنیــان در زمینــه ی بازاریابــی محصــول دانــش بنیــان شــان شــد .ایــن شــرکت برای توســعه
ی محصولــی در حــدود  2تــا  3میلیــارد ســرمایه گــذاری کــرده بودنــد امــا بــه دلیــل ایــن کــه نیــاز هــای بــازار را
ندیدنــد ،نتوانســتند محصــول خــود را بفروشــند .در صورتــی کــه بــه عنــوان مثــال اگــر مــی دیدنــد کــه بــه عنــوان
بــازار محصــوالت را بــه صــورت پنوماتیکــی (بــادی) نیــاز دارد و محصــول بــا سیســتم برقــی متقاضــی بســیار
کمــی دارد ،اقــدام بــه تولیــد محصــول بــا سیســتم پنوماتیکــی مــی کردنــد و بــه ایــن شــکل بــه مشــکل نمــی
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خوردنــد .شــرکتی کــه نیــاز بــازار را در کار خــود نبینــد ،محکــوم بــه شکســت اســت.
مشــکل دیگــری کــه وجــود دارد ،ایــن اســت کــه بــرای شــروع پــول زیــادی را خــرج مــی کننــد در حالــی کــه
بــا هزینــه ای بــه مراتــب کمتــر مــی تــوان همــان کار هــا را انجــام داد .هــر چــه کــه بــا پــول و امکانــات کمتــر ،بتــوان
بیشــترین نتیجــه را گرفــت ،بهتــر اســت .بــه عنــوان مثــال زمانــی کــه  word pressهــای مختلــف ،قالــب هایــی آمــاده
بــرای وب ســایت هــا دارد ،نیــازی بــه اســتخدام برنامــه نویــس بــرای طراحــی ســایت نیســت .یــا هنگامــی کــه تبلیغــات
شــرکت ،بــا اســتفاده از کانــال و ربــات تلگــرام ،اینســتاگرام امــکان پذیــر اســت و خواســت کســب و کار را بــرآورده مــی
کنــد ،نیــازی بــه پرداخــت هزینــه ی اضافــی بــرای ســایت نیســت.
یکــی دیگــر از مشــکالت اســتارتاپ هــا ایــن اســت کــه بــر روی رقیــب تمرکــز زیــادی مــی کننــد و تــا حــد زیــادی از
خودشــان ،غافــل مــی شــوند .وقتــی کــه مــی بینیــم کــه رقیــب مــا خدماتــی را ارائــه مــی دهــد ،مــا ســعی کنیــم تــا
خدمــات بهتــری ارائــه دهیــم و وارد حــوزه هایــی شــویم کــه رقیــب مــان وارد آن حــوزه نشــده.
•برای حل مشکالت ناشی از کسب و کار های نوپا ،چه باید کرد؟
اگــر بتــوان کاری کــرد کــه ریســک هــای مربــوط ،بــه فــردی دیگــر منتقــل شــود بســیار خــوب اســت .مثــا در شــرکتی
مســئول مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری شــوید یــا ایــن کــه در آن شــرکت ،مســئول مدیریــت دانــش شــوید و ببینیــد کــه
شــرکت چــه اشــتباهاتی را انجــام مــی دهــد .البتــه نــه بــه صــورت همیشــگی؛ بلکــه بــا هــدف جمــع آوری اطالعــات و
کســب درآمــد انجــام شــود .مصاحبــه بــا افــراد مختلــف و نیــز کتــاب هایــی درســت و حســابی دربــاره ی حــل مســئله
کــه بــه معلومــات خــود ،چیــزی اضافــه کنــد .نــه کتــاب هایــی کــه در زمینــه ی موفقیــت نوشــته مــی شــود و از لحــاظ
علمــی ،چیــزی بــه افــراد اضافــه نمــی کنــد و مــی گویــد :آدم بایــد راه خــودش را انتخــاب کنــد ،یــا کارمنــد باشــد یــا
کارآفریــن .کارآفرینــی حتــی بــدون تجربــه هــم امــکان پذیــر اســت امــا خــب لــم دارد .مــن بــا کارآفرینــی بــدون تجربــه
ی بــدون پــول و بــا کمتریــن هزینــه کــرد در شــش مــاه و یــک ســال اول شــروع کار موافقــم.
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•بــه نظــر شــما ،چــه موقعیــت هــای بــرای کار کــردن یــک مهنــدس صنایــع در فضــای کســب و کار
هــای نوپــا و دانــش بنیــان وجــود دارد؟
چندین کار می توان انجام داد:
 -1کار هایــی کــه در جاهــای مختلــف بــه صــورت دســتی انجــام مــی شــود ،بــا روش هایــی تبدیــل بــه فرآینــد هایــی
کنیــد کــه کار هــا بــه شــکل اتوماســیون و  ITدربایــد .بــه عنــوان مثــال اســنپ کار هایــی همچــون پیــدا کــردن تاکســی
(مثــا دســت تــکان دادن در خیابــان ) ،چانــه زنــی بــرای پــول خــرد بــا راننــده را بــا فرآینــد خریــد اعتبــار و پیــدا
کــردن نزدیــک تریــن تاکســی بــا نــرم افــزار ،بســیار ســاده کــرده اســت.
 -2مدیریــت دانــش و مدیریــت فرآینــد در شــرکت هــای نوپــا .مدیریــت دانــش یعنــی فرآینــد هایــی کــه در حیــن کار
انجــام مــی شــود ،در جایــی ثبــت کنیــم و ســپس اقــدام بــه بهبــود آن بــرای جلوگیــری از اشــتباهات نماییــم .همچنیــن
تعریــف معیــار هایــی بــرای فرآینــد هــا و دانــش مــان نیــز از جملــه کار هایــی اســت کــه در ایــن حــوزه انجــام مــی
شــود .خــود مــا بــرای شــرکت ،بــه کمــک دکتــر پایــدار کــه  MBAدانشــگاه تهــران خونــده و لیســانس خــود را صنایــع
خوانــده ،در ایــن زمینــه کار کردیــم .البتــه گاهــا مدیریــت دانــش بــه ســمت مســتند ســازی هــای الکــی مــی رود کــه
ایــن امــر خطاســت .خــود مــا نیــز یکــی از اشــتباهاتی کــه انجــام دادیــم ،بهــا دادن بیــش از حــد بــه مدیریــت دانــش
بــود.
 -3کار کــردن بــا انــواع داده هــا و تحلیــل داده هایــی کــه  google analyticsبــه مــا مــی دهــد و نیــز بهینــه ســازی
کــه در آن از برخــی تکنیــک هــای  operational reseachاســتفاده مــی شــود .همچنیــن بازاریابــی نیــز از جملــه
کار هایــی اســت کــه مــی تــوان کار کــرد.
•بــه نظــر شــما ،مهــم تریــن ابــزار هایــی کــه یــک مهنــدس صنایــع در ایــن مســیر اســتفاده مــی کنــد
و درس هایــی کــه اســتفاده مــی شــود ،چیســت؟ چــه ابــزار هایــی در مهندســی صنایــع هســت کــه در
کار ازش بیشــتر اســتفاده میشــه؟
یــک مهنــدس صنایــع ،بــا یــک سیســتمی مواجــه اســت کــه انســان ،دســتگاه ،مدیریــت و رســانه را بــه هــم مرتبــط
مــی کنــد .در کســب و کار هــای نوپــا ایــن سیســتم وجــود نــدارد و چــون وجــود نــدارد ،بایــد ایــن سیســتم را ســاخت.

بنابرایــن طبیعــی اســت کــه در مرکــز رشــد ،شــما ببینــی کــه یــک نفــر چندیــن کار مختلــف را انجــام مــی دهــد .گاهــی
مدیریــت کســب و کار هــای نوپــا را از  chief executive officerبــه  chief everything officerتعبیــر مــی
کننــد .برعکــس در یــک مرکــز تولیــدی ،بــه خوبــی مــی تــوان فرآینــد هــای تولیــد و ســازمان را دنبــال کــرد .در کســب
و کار هــای نوپــا فرآینــد رشــد وجــود نــدارد و بایســتی ایــن فرآینــد را ســاخت و ایــن کاری مشــکل اســت .نکتــه ای کــه
حائــز اهمیــت مــی باشــد ،ایــن اســت کــه رشــد بایســتی پایــدار باشــد و بــرای حصــول آن الزم اســت کــه پــس از مدتــی
رشــد ،کمــی بایــد منحنــی رشــد نزولــی باشــد .مثــا همیــن کاری کــه مــا بــرای منابــع انســانی شــرکت انجــام دادیــم.
نمــودار رشــد طبیعــی بــه ایــن صــورت اســت کــه مقــداری بــاال رفتــه و مقــداری پاییــن مــی آیــد ولــی در مجمــوع بــه
ســمت بــاال حرکــت مــی کنــد .اگــر کســی بخواهــد فقــط رشــد کنــد و کار خــود را توســعه دهــد ،پــس از رشــد زیــاد،
هنگامــی کــه شکســت بخــورد ،بــه طــور کامــل شکســت خواهــد خــورد .کســانی کــه کار تئوریــک فقــط کــرده باشــند،
رشــد را فقــط بــه صــورت صعــودی مــی بیننــد .البتــه ایــن موضــوع ربطــی بــه ایــن مطلــب کــه کار تئوریــک و کار عملــی
بــه هــم هیــچ ربطــی ندارنــد ،نیســت .بلکــه پشــت هــر کار عملــی ،یــک تئــوری نهفتــه اســت .تکنیــک هــای تصمیــم
گیــری ،کــه خــاص مهندســان صنایــع اســت ،مــواردی اســت کــه مــن بعــد از دانشــگاه در یکــی از کار هــای تحقیقاتــی
کــه بــا یکــی از اســاتید در زمینــه نیــروگاه هــا انجــام مــی دادم ،آشــنا شــدم و در تمــام کار خــودم ،بــه صــورت ســاده
شــده از آن هــا اســتفاده مــی کــردم .حســنی کــه کســب و کار هــای  ITمحــور دارد ایــن اســت کــه ANALYTICS
 GOOGLEدیتــا هــا را بــه تــو مــی دهــد و عمــا نیــازی بــه  DATA ANALYZERهــای دیگــر نیســت .عــاوه
بــر ایــن از ابــزار هــای آمــاده ی دیگــری چــون  google data studioنیــز مــی تــوان اســتفاده کــرد .امــا در کســب و
کار هــای غیــر  ITمحــور بــه دلیــل عــدم وجــود ایــن ابــزار هــا بــه صــورت آمــاده ،بایســتی فرآینــد جمــع آوری داده
هــا و تحلیــل آن بــا نــرم افــزار  SPSSیــا  excelتوســط فــرد انجــام شــود .امــا کار کــردن بــا نــرم افــزار هایــی مثــل
 SPSSباعــث مــی شــود تــا فــرد قــدرت تحلیــل اش در مســائل آمــاری بــاال بــرود.
•به نظرتان هر آنچه که ما نیاز داریم در دانشگاه ،به ما گفته می شود؟
مــن موافــق شــدید دانشــگاه و مخالــف شــدید مــدرک ام .بــه نظــر مــن دانشــگاه ماموریــت دارد کــه پایــه ی مطالــب
مــورد نیــاز و نیــز فرآینــد حــل مســئله را آمــوزش دهــد و در ایــن امــر نیــز موفــق اســت .بــه عنــوان مثــال در اســتاتیک،
اســتاد مــا پــس از اثبــات قوانیــن نیوتــون و ســایر مطالــب پایــه ای ،بــه محاســبه ی تنــش و کرنــش رســید .اگرچــه در
صنعــت تنــش و کرنــش بــه درد مــی خورنــد امــا اگــر پایــه هــا و قوانیــن نیوتــون نبودنــد ،تنــش و کرنشــی نیــز در کار
نبــود .بنــده بــه واســطه ی دانشــگاه و اســاتید دانشــگاه ،کار هــای تحقیقاتــی و مطالعــات مختلــف و کار هــای مختلفــی
را در صنعــت انجــام بــدم .مســلما اگــر دانشــگاهی هــم نبــود ،ایــن هــا هــم نبودنــد .یکــی از افــرادی کــه در شــرکت
مــا ،مشــغول بــه کار انــد ،از جملــه افــرادی اســت کــه تــرم  7دانشــگاه را رهــا کــرد .امــا اکنــون در کار میبینــم کــه در
برخــی مــوارد منطقــی کــه منطــق آن در دروس دانشــگاه اســت ،دچــار مشــکل مــی شــود .وقتــی کــه شــما ،چنیــن
مــواردی را مشــاهده کنــی ،مــدرک در مقابــل ایــن هــا بــی اهمیــت مــی شــود .اگرچــه شــاید دروســی عمومــی ،بــه حــل
مســئله کمکــی نکنــد امــا دروســی مثــل ریاضــی ،فیزیــک ،اقتصــاد ،تاریــخ ،جغرافیــا بــر دیــد افــراد بــر حــل مســئله
بســیار تاثیــر گــذار اســت.
•مــن میخواســتم نظرتــون رو دربــاره ایــن گــزاره کــه در دانشــگاه مکــرر مــی شــنویم کــه میگــن "کار
هســت ولــی کســی کــه بتونــه کار رو انجــام بــده ،نیســت .کار هســت ولــی کاردان نیســت" بدونــم؟ اگــر
موافقیــد ،دلیــل تــان چیســت؟
بســیار بــا ایــن جملــه موافقــم .چــرا کــه طــرف کار را بلــد نیســت چــون کــه نــگاه فرآینــد حــل مســئله را نــدارد .مثــا
فــردی کــه از صفــر شــروع نکــرده ،بــرای احــداث تولیــدی چنــد صــد میلیــون تومــان هزینــه خریــد دســتگاه مــی کنــد
و چنــد  10نفــر کارگــر اســتخدام میکنــد .بعــد از انــدک مدتــی نیــز در کار خــود شکســت میخــورد و شــروع بــه انتقــاد
از فضــای صنعــت کشــور مــی کنــد .در صورتــی کــه اصــوال بایــد ایــن فــرد از صفــر شــروع کنــد و اطالعــات الزم بــرای
کارآفرینــی را بدســت آورد .یــک فــرد کارآفریــن بایــد قانــون کار را بشناســد چــرا کــه ایــن قانــون ،علیــه کارفرماســت و
در صــورت عــدم آشــنایی ،کارگــر مــی توانــد فــرد کارآفریــن را بیچــاره کنــد .بــازار ایــران چــون بــازاری انحصــاری اســت،
یــک بــازار بکــر اســت و لــذا کار هــای زیــادی مــی تــوان در ایــن بــازار انجــام داد.
یــک مزیتــی کــه بــازار رقابتــی دارد ،ایــن اســت کــه باعــث میشــود تــا خــود شــرکت هــا رشــد کننــد و از طرفــی دیگــر
اگــر ،رقیبــان کار بلــد نباشــند ،باعــث مــی شــوند تــا بــازار محصــوالت مــا رشــد کنــد .قــوی بــودن رقیبــان نیــز
موجــب مــی شــود تــا مــا تــاش کنیــم کار هــای بهتــری را انجــام بدهیــم.
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•بــه عنــوان ســوال آخــر بــرای مــا هــا کــه در اول راه دانشــگاه و کار هســتیم ،چــه توصیــه یــا
نصیحتــی داریــد؟
بــازار را رصــد کنیــد و ســعی کنیــد کــه خودتــان را بــر نیــاز هــای بــازار ،وفــق بدهیــد؛ مثــا مــن هنگامــی کــه در
بخــش انفجــار رآکتــور در زمینــه ی ایمنــی نفــت و گاز کار مــی کــردم ،دیدیــم کــه حادثــه هایــی کــه در زمینــه ی
نفــت و گاز رخ مــی دهــد ،بیشــتر از ســمت نفــت کــش هاســت .بنابرایــن وارد ایمنــی راه هــا شــدم .تــز ارشــد ام هــم
در زمینــه ی ایمنــی راه کار کــردم .ســپس وارد بــازار هــای حمــل و نقــل بیــن المللــی شــدم .ســپس متوجــه شــدم
کــه در ایــن حــوزه ،بــه دلیــل مســائل امنیتــی ،افــراد بیــن المللــی اســتخدام نمــی شــوند .همچنیــن حقــوق پایینــی را
بــه افــراد مــی دادنــد (در حــد  40هــزار دالر) و بیمــه نیــز نمــی کردنــد .بعــد از مطالعــه ی بــازار ،وارد حــوزه ی نفــت
و گاز شــدم کــه نتیجــه ی کار  2تــا  3برابــر شــدن حقــوق ام بــود و نیــز افــراد بیــن المللــی را نیــز اســتخدام مــی
کردنــد .هنگامــی کــه نفــت بــه قیمــت  100تــا  120دالر در هــر بشــکه رســید ،تصمیــم بــه تــرک ایــن حــوزه شــدم
چــرا کــه بــر اســاس تحلیــل بــازار ،ایــن رونــد نشــان میــداد کــه ایــن قیمــت ،قیمــت بــا ثباتــی نیســت .بنابرایــن وارد
حــوزه ی  ITشــدم .هنگامــی کــه شــما کاری را مشــابها انجــام مــی دهیــد و نتیجــه ای را بدســت مــی آوردیــد کــه بــا
معیــار هایتــان همخوانــی نــدارد ،نشــان دهنــده ایــن اســت کــه کارتــان اشــتباه اســت .تــاش کــردن ایــرادی نــدارد.
ولــی ســعی کنیــد هزینــه ی شکســت تــون رو کــم کنیــد.
کل داســتان ایــن اســت کــه شــما کــه نیــاز هــای بــازار رو دیدیــد ،ســعی کنیــد خودتونــو بــا نیــاز هــای بــازار وفــق
بدیــد .بــرای ایــن کار بایــد تــاش کنیــد و هزینــه تــاش تــون رو کــم کنیــد .بعــد از مدتــی کار برایتــان راحــت مــی
شــود .در سیاســت و در ســایر جنبــه هــای اجتماعــی و زندگــی نیــز ایــن کار را مــی تــوان انجــام داد.

آشنایی با مرکز رشد
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بعــد از سیاســت هــای افزایــش جمعیــت کــه در دهــه ی شــصت اتفــاق افتــاد ،نســل دهــه شــصت بــه مشــکل شــغل
رســید .مرکــز رشــد نیــز بــا هــدف ایجــاد فضایــی بــرای کســب و کار بــرای فــارغ التحصیــان دانشــگاه و حمایــت آن
هــا بــه وجــود آمــد .مــن از مــدل مرکــز رشــد خیلــی خوشــم مــی آیــد چــرا کــه ایــن جــا دخالتــی در امــور شــرکت
هــا ندارنــد و نیــز در مالکیــت شــرکت هــا هیــچ ســهمی ندارنــد ،در ایــن جــا کرایــه ی اندکــی مــی دهیــم (ماهانــه
چیــزی در حــدود  500هــزار تومــان ) .مــا یــک قــرارداد  3ســاله بــا دانشــگاه داریــم .دانشــگاه  27میلیــون بــه مــا وام
داده اســت کــه بایســتی پــس از  3ســال ،آن را برگردانیــم .عــاوه بــر ایــن بحــث برنــد دانشــگاه نیــز بــر شــرکت هــا
تاثیــر گــذار اســت.

فرصت شغلی و مهارت های دانشجویی

نمونه هایی از فرصت های شغلی در
حوزه MIS
مهرآرا دلجو
منبع :دکتر آرش دلجو

بــه نظــر مــی رســد بــا رجــوع بــه مطالــب و مقــاالت گفتــه شــده در ایــن حــوزه ،نظــام اطالعــات مدیریتــی فرصــت هــای
شــغلی کمــی در کشــور دارد .امــا اگــر مــا از هــر کــدام از ایــن ســه واژه (سیســتم اطالعــات مدیریتــی) تعریــف عمیــق
تــری داشــته باشــیم ،مصادیــق  MISدر فرصــت هــای کارآفرینــی تبییــن مــی شــود .مــوارد زیــر تنهــا نمونــه هایــی از
بهــره گیــری از ایــن دانــش در ســه زمینــه ی مختلــف شــغلی مــی باشــند:

 MIS .1و بازار سرمایه

از اوایــل دهــه ی هفتــاد شمســی دو شــرکت در بخــش خصوصــی اقــدام بــه جمــع آوری اطالعــات منتشــره از ســازمان
در
بــورس و انتقــال آنهــا بــه پایــگاه هــای داده ای ویــژه نمــوده انــد .در آن ســال هــا از نــرم افــزار fox pro
محیــط  DOSبــرای ایجــاد پایــگاه هــای داده ای جهــت اســتفاده ی مدیــران شــرکت هــای بــازار ســرمایه اعم از شــرکت
هــای بــورس ،شــرکت هــای ســرمایه گــذاری ،بانــک هــا ،شــرکت هــای مشــاوره ی بــورس و البتــه مدیــران ســازمان
بــورس اوراق بهــادار اســتفاده مــی کردنــد .در آن ســال هــا تنهــا شــش نفــر در ایــن دو شــرکت خصوصــی توســط دو
کارآفریــن مشــغول بــه کار بودنــد .در اواخــر دهــه ی هشــتاد تعــداد ایــن شــرکت هــا افزایــش یافتــه و فرصــت هــای
شــغلی بــرای جمــع آوری و تحلیــل داده هــا بیشــتر شــدند.

 MIS .2و حوزه ی تصویربرداری پزشکی
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هــم اکنــون بالــغ بــر صــد و پنجــاه دانــش آموختــه ی مهندســی پزشــکی در اســتقرار و نگهــداری ســامانه ی
 )Picture Archiving and Communication System(PACSمشــغول بــه فعالیــت مــی باشــندPACS .
ســامانه ی نــرم افــزاری اســت کــه از آن بــرای جمــع آوری ،آرشــیو و انتقــال داده هــای تصویــری از دســتگاه هــای
تصویربــرداری اعــم از رادیولــوژی ،CT Scan ،MRI ،ســونوگرافی و آنژیوگرافــی اســتفاده مــی شــود .گــروه مهندســین
پزشــکی شــاغل در ایــن حــوزه از ایــن داده هــا بــرای تکمیــل پرونــده ی پزشــکی بیمــاران و بــاال بــردن دقــت و صحــت
تشــخیص بالینــی بیمــاران در بخــش هــای بیمارســتانی و مراکــز درمانــی اســتفاده مــی کننــد .خروجــی ایــن حــوزه
قابــل اســتفاده و بهــره بــرداری توســط متخصصــان رادیولــوژی و دیگــر متخصصــان بالینــی اســت .گفتنــی اســت در ایــن
حــوزه گاهــی نقــش و مهــارت فنــی و مهندســی مهنــدس پزشــکی بســیار حیاتــی اســت.

 MIS .3در حوزه ی مدیریت کنترل کیفیت

بــا توجــه بــه افزایــش حجــم کاری و نیــاز بــه تحلیــل در شــرکت هــای تولیــدی ،بازرگانــی و خدماتــی ،بســیاری از
شــرکت هــا اقــدام بــه ایجــاد واحــد تضمیــن کیفیــت نمودنــد .در ایــن بخــش عمومــا مهندســان صنایــع بــا جمــع آوری
داده هــای هــر حــوزه شــامل زنجیــره ی تامیــن ،زنجیــره ی توزیــع مدیریــت منابــع انســانی و حتــی در حــوزه ی مالــی
و ســرمایه گــذاری بــا بهــره گیــری از ابزارهــای نــرم افــزاری ،داده هــا را جمــع آوری ،تحلیــل و خروجــی اطالعاتــی
مناســب جهــت تصمیــم ســازی و تصمیــم گیــری در حــوزه ی مدیریــت ســتادی را فراهــم مــی کننــد.
در جدول زیر بازه ی درآمد گروه شاغالن در زمینه  MISرا در سمت های گوناگون آورده ایم:
کارمند
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مدیر در حوزه بازار سرمایه

 10میلیون تومان

مدیر

مدیر در حوزه کارآفرینی

 5میلیون تومان

 20-25میلیون تومان

مهارت های دانشجویی
معصومه طالبی

دوران دانشجویی دوران عجیبی است.
از یــک طــرف درس و دانشــگاه ،بخــش قابــل توجهــی از وقــت مــا را بــه خــود اختصــاص میدهنــد و طبیعت ـاً بایــد
تــاش کنیــم در درس و مش ـقهای خــود موفــق باشــیم و بهتریــن اســتفاده را از فضــای آموزشــی دانشــگاه ببریــم .از
ســوی دیگــر ،دوران دانشــجویی ،جــزو معــدود دورانهایــی اســت کــه میتوانیــم بــا دســت بازتــر ،بــرای خودمــان وقــت
بگذاریــم .مطالعـ ه کنیــم .فیلــم ببینیــم .یــا بــا دوســتانمان بیــرون برویــم و لحظــات خوبــی داشــته باشــیم.
در کنــار ایــن هــا ،میدانیــم کــه بهتریــن زمــان بــرای برنامــه ریــزی آینــده ،دوران دانشــجویی اســت .توســعه مهــارت
هــا ،ایجــاد شــبکه ارتباطــی ،شــکل دادن بــه یــک رزومـهی خــوب و هــر آن چیــزی کــه میتوانــد بــه موفقیــت آینــده
مــا کمــک کنــد ،در ایــن دوران ،ســادهتر و ارزانتــر از ســایر مراحــل زندگــی ،قابــل انجــام اســت.
در ســری مقــاالت مهارتهــای دانشــجویی ،قصــد داریــم شــما را بــا مهارتهــای ضــروری و کاربــردی آشــنا کنیــم
کــه در دوره دانشــجویی بــرای هموارتــر شــدن مســیر موفقیــت خــود ،بــه آنهــا نیــاز داریــد .در ایــن شــماره از نشــریه
مصــاف ،بــرای آشــنایی بــا مهــارت جســتجو در گــوگل ،بــا مــا همــراه باشــید.

 .1عبارت صریح و روشن

بــه عنــوان مثــال ،شــما بــه دنبــال محتوایــی در مــورد بازاریابــی اینترنتــی ( )Internet Marketingهســتید .بــه جای
تنهــا تایــپ کــردن عبــارت بازاریابــی اینترنتــی درون باکــس جســتجوی گــوگل ،احتمــاال مــی توانیــد جســتجوی غنــی
تــر و واضــح تــری بــرای ایــن عبــارت داشــته باشــید .بــرای ایــن کار ،بــه ســادگی عبــارت جســتجو را درون کوتیشــن
محصــور نماییــد.
مثال" :بازاریابی اینترنتی"

 .2حذف واژه ها

شــما بــه دنبــال محتوایــی در مــورد بازاریابــی اینترنتــی ( )Internet Marketingهســتید .امــا مــی خواهیــد مطالــب
شــامل لغــت "تبلیغــات" بــرای شــما نمایــش داده نشــود .بــرای ایــن کار بــه آســانی از عالمــت خــط تیــره یــا " ،"-در
جلــوی عبــارت حذفــی خــود اســتفاده نماییــد.
مثال :بازاریابی اینترنتی -تبلیغات

 .3جستجوی مخصوص سایت
اغلــب شــما مــی خواهیــد در یــک وب ســایت خــاص ،بــرای محتوایــی منطبــق بــا عبارتــی خــاص جســتجو کنیــد .حتــی
اگــر ســایت از ویژگــی هــای جســتجوی داخــل خــود پشــتیبانی نمــی کنــد ،شــما مــی توانیــد از گــوگل بــرای جســتجو
در ایــن ســایت ،بــه منظــور یافتــن اصطالحــی خــاص اســتفاده نماییــد کــه ایــن کار ،بــه آســانی اســتفاده از دســتور
" "site:somesite.comانجــام مــی شــود.
مثال" :بازاریابی اینترنتی "site:www.smallbusinesshub.com

 .4کلمات مشابه و مترادف

شــما بــه دنبــال نتایجــی شــامل یــک کلمــه در جســتجوی خــود هســتید ،امــا مــی خواهیــد نتایجــی کــه شــامل کلمــات
مشــابه و متــرادف اســت نیــز بــرای شــما آورده شــود .بــرای ایــن کار از عالمــت "~" در مقابــل کلمــه خــود اســتفاده
نماییــد.
مثال" :بازاریابی اینترنتی "~professional
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 .5انواع سندهای خاص
بخــش مهمــی از محتــوای ارزشــمند اینترنــت در فایلهــا مخفــی شــده اســت؛ زیــرا افراد بــه دلیــل محدودیتهای
صفحــات اینترنتــی و طوالنــی بــودن مطالــب فایلهــا یــا نــوع خــاص آنهــا نمیتواننــد محتــوای مــد نظــر خــود
را بــه طــور کامــل روی ســایتها بــه نمایــش بگذارنــد .بنابرایــن اگــر شــما بــه دنبــال نتایجــی از یــک نــوع فایــل
خــاص هســتید ،مــی توانیــد از اصطــاح " "f iletype:اســتفاده نماییــد .بــرای مثــال ،شــما بــه دنبــال فقــط فایلهــای
پاورپوینــت مربــوط بــه بازاریابــی اینترنتــی هســتید.
مثال" :بازاریابی اینترنتی "f iletype:ppt

OR .6

بــه طــور پیشــفرض ،هنگامــی کــه شــما در حــال انجــام یــک جســتجو هســتید ،گــوگل تمامــی شــرایط مشــخص شــده
در جســتجو را در نظــر خواهــد گرفــت .اگــر شــما بــه دنبــال هــر یــک از یــک یــا چنــد شــرط بــرای مطابقــت هســتید،
بنابرایــن مــی توانیــد از عملگــر  ORاســتفاده نماییــد ( .توجــه داشــته باشــید کــه  ORبــا حــروف بــزرگ تایــپ شــود)
مثال :بازاریابی اینترنتی  ORتبلیغات

 .7لیست تلفن

در نظــر بگیریــد کــه کســی بــا گوشــی شــما تمــاس گرفتــه و شــما نمــی دانیــد کــه آن شــخص چــه کســی اســت
(صاحــب ایــن شــماره تلفــن را نمــی شناســید) .اگــر شــما دارای یــک شــماره تلفــن کامــل هســتید ،مــی توانیــد بــا
اســتفاده از ویژگــی  phonebookگــوگل ،مشــخصات آن را مشــاهده نماییــد.
مثالphonebook: 617-555-1212 :
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 .8یافتن کد منطقه

اگــر شــما بــه دنبــال کــد منطقــه بــرای یــک شــماره تلفــن مــی باشــید ،تنهــا بــا وارد کــردن ســه رقــم اول کــد منطقــه
در جســتجوگر گــوگل بــه شــما موقعیــت مکانــی آن کــد را خواهــد گفــت.
مثال617 :

 .9دامنه های عددی

ایــن روش بــه نــدرت اســتفاده مــی شــود ،امــا نکتـهای بســیار مفیــد اســت .شــما مــی خواهیــد نتایجــی کــه شــامل
طیــف وســیعی از اعــداد اســت را بیابیــد .مــی توانیــد از دســتور  X.Yاســتفاده نماییــد (در ایــن مــورد ،خوانــدن آنچــه
کــه بیــن دو دوره  Xو  Yمــی باشــد نیــز ســخت اســت ).ایــن نــوع از جســتجو بــرای ســال (همانطــور کــه در مثــال
زیــر آمــد) ،قیمــت ،یــا هــر جایــی کــه خواســتار ارائــه یــک ســری از اعــداد هســتید نیــز مفیــد میباشــد.
مثالpresident 1940..1950 :

.10اطالعات بورس (نماد تلگرافی)
تنهــا کافیســت کــه نمــاد معتبــر تلگرافــی خــود را بــه عنــوان واژهی جســتجو وارد کنیــد و گــوگل ســریع بــه شــما
ســرمایهی فعلــی و یــک نمــودار ســهام را نمایــش مــی دهــد.
مثالGOOG :

 .11محاسبات

دفعــه بعــد کــه شــما نیــاز بــه انجــام ســریع محاســبات داریــد ،بــه جــای بــاز کــردن برنامـهی ماشــین حســاب سیســتم
عامــل خــود ،تنهــا میتوانیــد نــوع عبــارت ریاضــی خــود را در جعبــه جســتجوگر گــوگل وارد نماییــد.
مثال1/02 * 48512 :

 .12تعاریف واژهها
اگــر شــما نیــاز بــه دریافــت ســریع معنــی یــک واژه یــا عبــارت داریــد ،بــه ســادگی از فرمــان " "define:اســتفاده
نماییــد( .البتــه ایــن روش بــرای لغــات فارســی کارآمــد نیســت).
مثالdefine:plethora :

.13تبدیل واحد

بــه جــای اســتفاده از ماشینحســاب و محاســبات خســته کننــده ،تبدیــل واحــد مــورد نظــر خــود را در گــوگل جســتجو
کنیــد .پــس از جســتجو ،گــوگل مبــدل آن تبدیــل واحــد را در اختیــار شــما قــرار میدهــد و کافــی اســت عــدد مــورد
نظــر خــود را در مبــدل وارد کنیــد تــا تبدیــل واحــد انجــام گیــرد .در قســمت بــاالی مبــدل نیــز میتوانیــد گزینههــای
دیگــری را انتخــاب کــرده و تبدیــل واحدهــای دیگــری انجــام دهیــد.

.14موقعیت زمانی

بــرای اطــاع از زمــان فعلــی و محلــی هــر نقطــه از کــره زمیــن ،کافــی اســت فرمــان  time:را بــه همــراه نــام موقعیــت
مــورد نظــر خــود در گــوگل جســتجو کنیــد.
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نرم افزارهای کاربردی و معرفی کتاب

زبان های برنامه نویسی و اپلیکیشن های حوزه سیستم های اطالعاتی و وب
بــا گســترش مســائل حــوزه اینترنــت و سیســتم هــای آنالیــن در ایــران در ایــن چنــد ســال ســازمان هایــی کــه دنبــال
پیشــرفت و شکســت انحصــار در بــازار هســتند از اینترنــت و سیســتم هــای مختلــف آنالیــن و آفالیــن بــه عنــوان یــک
ابــزار کمکــی اســتفاده کــرده انــد ،از طرفــی حــوزه کار اینترنتــی عــاوه بــر مهــارت هــای ایجــاد صفحــات وب و طــرح
ریــزی و بهــره بــرداری از سیســتم هــای مختلــف شــبکه ای در قالــب هــای وینــدوز و اندرویــد و مــک ،نیازمنــد تفکــری
بــا نــام تفکــر سیســتمی اســت کــه ایــن تفکــر را مهندســان صنایــع نــزد خــود دارنــد.
فقــط بــا وجــود ایــن تفکــر نمــی تــوان مســئله هــای سیســتمی بــازار هــا و صنایــع و کاربــران را حــل کــرد ،در اینجــا
نیــاز شــدید بــه گــروه برنامــه نویــس در حــوزه نیــاز مشــتری وجــود دارد.
بخاطــر گســترده بــودن مســائل مجبوریــم تــا قســمتی از نــرم افــزار هــا و کدنویســی هــا و ایــن تفکــر را بــه شــما بــه
شــرح زیــر توضیــح دهیــم.
در طــرح ریــزی سیســتمی ابتــدا کار نیــاز ســنجی انجــام مــی شــود،که آیــا مجموعــه ســازمان و  ...واقعــا نیــازی بــه
سیســتم ریــزی دارد یــا نــه؟ اگــر دارد بــه خاطــر چــه نیــاز هایــی؟
گاهــی ســهامداران یــک مجموعــه از سیســتم ســازان انتظــار دارنــد کــه قبــل از ســرمایه گــذاری ایشــان در یــک پــروژه
(البتــه بعــد امــکان ســنجی و ارزیابــی اقتصــادی کــه توســط تیــم هــای دیگــری انجــام گرفتــه اســت) مــا یــک طــرح
اولیــه سیســتم اطالعاتــی را بــرای آنهــا ارائــه کنیــم کــه در ایــن صــورت جمــع آوری نیازمندیهــا کمــی ســخت تــر
خواهــد شــد.
بعــد نیــاز ســنجی ،تمــام اعضــای اجرایــی و طــراح (طراحــان سیســتم و برنامــه نویســان و )...در یــک جلســه تعییــن
مــی کننــد کــه کــدام مــورد از نیازهــای ســازمان را مــی تــوان بــا ســاخت سیســتم بــراورد کــرد.
چندی از نیازهای سازمان ها که با سیستم های اطالعاتی می توان رفع نیاز کرد شامل:
-1سیستم حسابداری
-2سیستم گزارش دهی به مدیریت و باالتر
-3سیستم مدیریت کارکنان
-4سیستم انبارداری انالین و افالین
-5سیستم تولید دینامیک
-6سیستم کسب و کار اینترنتی
-7سیستم ارتباط با مشتری CRM
-8سیستم برنامه ریزی تولید
-9سیستم های bpmn
در کل سیســتم هــا ســعی دارنــد نیــروی انســانی را از گردونــه کار بیــرون براننــد و جــای انهــا را اپلکیشــن هــا بگیــرد
تــا ســازمان هــا بهینــه گردنــد یــا اینکــه ســعی دارنــد کــه کار را بــرای کارکنــان راحــت کنــد تــا در زمــان کمتــر کار
بیشــتری انجــام شــود.بخاطر همیــن تغییــرات کاربــران (اســتفاده کننــدگان از ان سیســتم) ابتــدا بــا ورود سیســتم بــه
ســازمان مخالفــت مــی کننــد.
در ایــن مقالــه شــما را بــا ورودی هــا و مــوارد اولیــه ای کــه یــک مدیــر سیســتم اطالعاتــی بایــد یــاد داشــته
باشــد اشــنا مــی کنیــم.
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پایگاه داده
جهــت کنتــرل حفــظ و تســلط بیشــتر بــر اطالعــات و داده هــای قبلــی کــه در مســائل کاری (مثــا داده هــای
خــام حســابداری و یــا بازاریابــی یــک شــرکت) ،دانشــمندان زیــادی از دهــه هــای  1950بــه بعــد راهــکار هــای جمــع
آوری دیتــا را ارائــه کردنــد.
نهایتــا بــا امکانــات نــرم افــزاری مدیریــت و ذخیــره دیتــا بــه جایگاهــی کــه امــروز دارد رســیده انــد .حــوزه پایــگاه
داده ،در تخصــص هــای نــرم افــزاری در ایــران و جهــان دارای خریــدار و مشــتری اســت طوریکــه متخصصانــی کــه بــر
کوئــری نویســی (کوئــری بــه کدهایــی گفتــه مــی شــود کــه بــرای انتخــاب حــذف و ســایر دسترســی هــا بــر روی داده
هــا در  SQLیــا  Accessاســتفاده مــی شــود ،).اکســس و  SQLو  ORACLEو  DB2و بانــک اطالعاتــی آپاچــی
و ...تســلط دارنــد بیــکار نمــی ماننــد.

ACCESS

یــک پایــگاه داده ای کــه توســط  Officeارائــه شــده و بســیار کاربــر پســند مــی باشــد .طوریکــه مدیریــت دیتــا بیــس
هــا توســط ابــزار هــای ویــژال قابــل کنتــرل اســت.
در اکســس ابتــدا داده هــای خــام بصــورت  Tableهایــی ایجــاد مــی شــود کــه همیــن ایجــاد  Tableهــا نیازمنــد
فــن هایــی مثــل  Primary Keysو یــا فیلــد بنــدی هــای درســت و فیلــد هــای مشــترک  Tableهــا بــرای ایجــاد
ارتبــاط بــرای رفــع نیازهــای دسترســی بــه  Tableهاســت.
بــا اینکــه  Accessآفالیــن اســت ولــی مــی تــوان از ان بهــره بــرداری آنالیــن هــم کــرد چــرا که بــا  Macroنویســی
و آنالیــن ســازی و کوئــری نویســی در اکســس مــی تــوان از ایــن دیتــا بیــس بهــره بــرداری آنالیــن کــرد.
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فــرض کنیــد مــی خواهیــم چهــل هــزار ردیــف داده کــه شــامل شــماره ردیــف ،نــام و نــام خانوادگــی ،ســن ،ســمت،
آدرس مــی باشــد را وارد اکســس کنیــم.
بــرای ایــن کار مــا مــی توانیــم از اکســل هــم اســتفاده کنیــم .ولــی اکســل را نمــی توانیــم بــه ســادگی اکســس بــرای
پایــگاه داده بــکار ببریــم چــرا کــه ابــزار هــای مدیریــت دیتابیــس در اکســس بیشــتر از اکســل اســت.
بــرای اینکــه ســرعت دسترســی در دیتابیــس هــای بــزرگ بــاال بــرود و ردیــف و نــام و نــام خانوادگــی و ســن را در یــک
 Tableو ردیــف وســمت و آدرس را در یــک  Tableدیگــر وارد مــی کننــد و بــا تعییــن یــک فیلــد (ســتون) مشــترک
در هــردو (کــه در اینجــا ردیــف فیلــد مشــترک اســت) ایــن دو  Tableرا بــه هــم متصــل مــی کننــد ،فیلــد مشــترک
بایــد یونیــک (واحــد و بــدون تکــرار باشــد).
که ما در اینجا از این تکنیک استفاده نمی کنیم.
محیط اکسس را باز کنید.

37
ایــن یــک نمونــه ســاده ایجــاد جــدول در اکســس اســت کــه شــما مــی توانیــد تــک تــک فیلــد (ســتون) و رکورد(ســطر)
و ســلول هــا را از طریــق ریبــون هــای مختلــف تنظیــم کنیــد.
یا می توانید با کوئری نویسی در خارج از محیط به مثال فیلد سن دسترسی پیدا کنید.

HOST

اگــر شــنیده باشــید ،هاســت  Hostهــا بعــد از گســترش اینترنــت در جهــان خیلــی معــروف شدند،هاســت هــا محــل
ذخیــره اطالعــات و دیتــا هــای شــما بــا هــر فرمتــی اســت(فرمت هایــی مثــل  MP3 , Media ,textو  ...مــی باشــند)
شــرکت هایــی بــه شــما در اینترنــت حجمــی از پایــگاه ذخیــره ای را بــه قیمــت مشــخصی مــی فروشــند و شــما مــی
توانیــد مثــا یــک ســایت فــروش اهنــگ و فیلــم ایجــاد کنیــد کــه مثــا بــدون خریــد هاســت نمــی توانیــد لینــک
دانلــود مســتقیم ایجــاد کنیــد یــا اینکــه نمــی توانیــد تعــداد زیــادی فیلــم بــا حجــم زیــاد در ســایت خــود قــرار دهیــد.

پس هاست به نوعی پایگاه حفظ و دسترسی به دیتا بیس در زمینه آنالین است.

زبان SQL

ایــن زبــان برنامــه نویســی بــرای طراحــی ســایت اســتفاده مــی شــود ،از ایــن زبــان در جهــت دسترســی بــه دیتــا
بیــس اســتفاده مــی شــود.
برخــی از سیســتم هــای مدیریــت ارتبــاط پایــگاه داده کــه از  SQLاســتفاده مــی کننــد عبارتنــد از :اوراکل ،Oracle
ســایبیس  ،Sybaseمایکروســافت  SQLسرور،اکســس ،Accessانگــر  Ingresو غیــره .دســتورات اســتاندارد SQL
ماننــد "انتخــاب"" ، "Insert" ،بــه روز رســانی"" ،حــذف"" ،ایجــاد" ،و " "Dropتقریبــا بــرای انجــام تمــام کارهایــی
کــه در پایــگاه داده الزم اســت مــی تــوان اســتفاده کــرد.
دستورات زبان  SQLپنج دسته هستند که عبارتند از:
 : Data Definition Language_DDLزبــان تعریــف داده هــا مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از ایــن زبــان امــکان
حــذف و یــا اضافــه کــردن یــک جــدول از بانــک اطالعاتــی را مــی تــوان انجــام داد کــه خــوده ایــن زبــان دســتورات
خــاص خــود را دارد کــه عبارتنــد ازCreate Index , Drop Index , Alter Index , Create , Atler , Drop :
 : Data Manipulation Language_DMLزبــان پــردازش داده هــا مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از ایــن زبــان
بــرای تغییــر جــداول اســتفاده مــی شــود کــه ایــن زبــان نیــز دارای ســه دســتور اصلــی باشــد کــه عبارتنــد ازDelete :
Update , Insert ,
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 : Data Control Language_DCLایــن ویژگــی دســتورات مدیریــت و کنتــرل داده هــا را برعهــده دارد کــه در
کنتــرل داده هــای بانــک اطالعاتــی کــه بیشــتر در رابطــه بــا دسترســی ایــن داده هــا بــه دیگــر کاربــران اســت کاربــرد
دارد.ایــن ویژگــی از چهــار دســتور اصلــی پشــتیبانی مــی کنــد کــه عبارتنــد از, Grant , Create Synonym :
Alter Password , Revoke
 : Data Query Language_DQLایــن خاصیــت دســتورات پــرس و جــوی داده هــا را برعهــده دارد کــه تنهــا از
یــک دســتور بــه نــام  Selectتشــکیل شــده کــه بیشــترین حجــم کاری را بــرای یــک کاربــر کــه بــا  SQLکار مــی
کنــد را برمــی گیرد.ایــن دســتور باعــث گســتردگی اســتفاده از ایــن دســتور مــی شــود.
دســته بعــد دســتورات كنترلــي  Transactionهــا ميباشــد كــه امــكان مديريــت تراكنشــي بانــک اطالعاتــي را بــراي
كاربــر فراهــم ميســازد .كــه از دســتورات زيــر تشــكيل شــده انــد , Rollback , Set Transaction , Commit :
Savepoint
نکتــه مهمــی کــه در اینجــا بایــد بــه ان اشــاره کنیــم ایــن اســت کــه تجــارت الکترونیــک و دولــت هــای الکترونیــک
و  ...نیازمنــد شــدید یــک راهبــرد مدیریــت اطالعــات در سیســتم کاری خــود هســتند.
بــرای مثــال ســازمان  CIAاولیــن ســازمانی بــود کــه از اوراکل اســتفاده کــرد و پــروژه ی بزرگــی را بــا اوراکل پیــاده
ســازی کــرد.
قــدرت و توانایــی پایــگاه داده و مدیــر آن موقعــی مشــخص مــی شــود کــه مــا بــا یــک پایــگاه بســیار بــزرگ رو بــه رو
با شیم .
بــرای مثــال در امــر لجســتیک شــرکت بــزرگ آمــازون کــه در زمینــه فــروش اینترنتــی کتــاب کار مــی کنــد ،بخاطــر
زیــاد بــودن ســطح سفارشــات در حــد میلیــون نفــر و بیشــتر ،نیازمنــد سیســتم قــوی مدیریــت پایــگاه داده و سیســتم
آنالیــن انبــارداری اســت کــه بــا بهــره گیــری از متخصصــان ،انبــار داری آمــازون بــا سیســتم کــد گــذاری و ربــات هــا

کنتــرل مــی شــود.البته ایــن را هــم ذکــر کنیــم کــه انبــار هایــی کــه امــازون بهــره مــی بــرد بــرای او هزینــه انبــار داری
نــدارد کــه مــی توانیــد دلیــل ایــن موضــوع را خــود بیابیــد.
گاهــی بــرای رقابــت بیشــتر شــرکت هــا از  Just In Timeاســتفاده مــی کننــد یعنــی مشــتری ســفارش مــی دهــد،
شــرکت در حیــن تولیــد ســایر مــوارد کــه قبــا ســفارش شــده بــود ،تولیــد ایــن محصــول را هــم وارد خــط مــی کنــد و
بــه موقــع تحویــل مشــتری مــی دهــد کــه نیــاز بــه انبــار داری هــم نــدارد .ایــن سیســتم نیازمنــد یــک ســاختار آنالیــن
و دیتایــی قــوی اســت.
همه این نمونه ها ذکر شد تا اهمیت ساختاری مدیریت در زمینه نرم افزاری مشخص گردد.
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معرفی کتاب
اندیشیدن سریع ،اندیشیدن آهسته

1

دنیــل کاهنمــن نامــی آشناســت در زمینــه اقتصــاد رفتــاری .در واقــع امــروز نمــی تــوان در مســیر علــوم تصمیــم
گیــری و اقتصــاد رفتــاری گام برداشــت ولــی از آثــار و افــکار او گــذر نکــرد.
تمرکــز دنیــل کاهنمــن بــر روی روانشناســی شــناختی و ادراک اســت ولــی در ســال  2002توانســت نوبــل اقتصــاد را
ازآن خــود کنــد .دلیــل دریافــت ایــن ایــن جایــزه ،تحقیقــات او حــول محــور تصمیــم گیــری و خطاهــای شــناختی
2
انســان در تصمیــم گیــری اســت.
مطالعــات او بنیــان هــای اقتصــاد کالســیک را بــا چالــش مواجــه کــرده .در اقتصــاد کالســیک یکــی از پیــش فــرض
هــای اصلــی کــه "عقالنیــت" نــام دارد بیــان مــی کنــد کــه انســان هــا در مســائل زندگــی شــان منطقــی و عقالنــی
فکــر و عمــل میکننــد .ولــی مطالعــات دنیــل کاهنمــن و بقیــه اقتصاددانــان رفتــاری پــس از او نشــان داد کــه ایــن
پیــش فــرض درســت نیســت و موقعیــت هایــی وجــود دارنــد کــه انســان هــا نــه تنهــا عقالنــه رفتــار نمیکننــد بلکــه
کامــا دچــار بــی منطقــی هایــی ســاختار یافتــه انــد.
او در کتــاب اندیشــیدن کنــد و ســریع توضیــح مــی دهــد کــه عوامــل مختلــف روانــی میتوانــد عقالنیــت انســان هــا در
تصمیــم گیــری را تحــت تاثیــر قــرار دهــد .یکــی از آن عوامــل ،خــود ســاختار ذهنــی انســان اســت کــه کاهنمــن در
کتــاب خــود اینگونــه ذهــن را بــه دو قســمت افــراز مــی کنــد:
 .1سیستم یک ذهنی
 .2سیستم دو ذهنی
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سیســتم شــماره  1وظیفــه پــردازش هــای روتیــن و انجــام کارهایــی کــه نیــاز بــه تفکــر و تامــل چندانــی ندارنــد را
عهــده دار اســت .کارهایــی مثــل  :پیــاده روی ،دوچرخــه ســواری عــادی و پاســخ دادن بــه ســوال دو دو تــا ؟! و...
و سیســتم  2مســئول پرداختــن بــه آن دســته از کارهایــی اســت کــه نیازمنــد توجــه و تامــل بیشــتری هســتند،
کارهایــی از قبیــل تفکــر عمیــق و نقادانــه ،یادگیــری مهارتــی جدیــد ،پاســخ دادن بــه ســوال  24 * 37؟! و ...
بــرای توضیــح آشــنایی بیشــتر خواننــدگان بــا تفــاوت خروجــی ایــن دوسیســتم بــه تصویــر خانمــی کــه در صفحــه
بعــد آمــده اســت ،نــگاه کنیــد :

1

با اسکن کد زیر می توانید به صفحه خرید کتاب «اندیشیدن کند و سریع» متصل شوید:

2

با اسکن کد زیر می توانید به ویدیوی سخنرانی کاهنمن در سایت  TEDدسترسی پیدا کنید:

بــا نــگاه کــردن بــه چهــره در هــم کشــیده فــوق ،ذهــن مــا بــه ســرعت نتایجــی را تحویــل مــی دهــد .ایــن کــه او
فــردی خشــمگین و پرخاشــگر و در حــال داد و بیــداد کــردن یــا ناســزا گفتــن اســت! ایــن قضــاوت ســریع گرچــه
احتمــال درســتی آن مــی رود ولــی در عیــن حــال مــی توانــد بســیار اشــتباه هــم باشــد .ایــن زن میتوانــد مــادری
مهربــان باشــد کــه در حــال تماشــای فرزنــدش اســت .فرزنــدی کــه دارد از ارتفاعــی بــه زمیــن مــی افتــد.
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کاهنمــن در فصــل هــای مختلــف مــوارد فراوانــی را معرفــی مــی کنــد کــه راحــت طلبــی سیســتم شــماره  1باعــث
مــی شــود قضــاوت صحیــح و عاقالنــه انســان در تنگنــا قــرار بگیــرد.
 موجودی محدود توجه اثر متقابل پیش ذهنیت و رفتار لنگرهای ذهنی و خیلی از آثار شناختی دیگردر ایــن کتــاب ذکــر شــده کــه خوانــدن آن میتوانــد بــه شــناخت عمیــق بــی منطقــی هــای هــر روز مــا کمــک کنــد.
ضمنــا مطالعــه ایــن اثــر باعــث میشــود تــا اعتمــاد بــه نفــس کاذب و بیــش ازحــد نیــز در ذهــن انســان فــرو بنشــیند.

گزارش بازدید ها

کارخانه یونیلیور

استان قزوین

پــس از کالس هــای آموزشــی مختصــر توســط مدیریــت پــروژه و مدیریــت تولیــد "بازدیــد از تمامــی خطــوط تولیــد
کارخانــه صــورت گرفــت" نکتــه جالــب دربــاره ایــن کاراخانــه عــدم اســتفاده از سیســتم عامــل وینــدوز و نــرم افــزار
هــای تحــت ایــن سیســتم عامــل بــود .از آنجــا کــه شــرکت یونیلیــور یــک شــرکت بیــن المللیســت بنابرایــن از قوانیــن
بیــن المللــی هــم پیــروی مــی کنــد و بــه دلیــل تحریــم هــای صــورت گرفتــه از طــرف شــرکت مایکروســافت مجبــور
بــه اســتفاده از ســایر سیســتم عامــل هاســت.
بازدیــد از ایــن کارخانــه در دو نوبــت و در تاریــخ  20بهمــن مــاه  1395توســط پســران و در تاریــخ  18فروردیــن 1396
توســط دختــران انجــام گرفت.
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کارخانه پشم شیشه ایران

استان فارس

یکــیاز بهتریــن کالس هــای آموزشــی در ایــن بازدیــد انجــام شــد "کالســی کــه دانشــجویان معنــی درســت یــک
مهنــدس صنایــع" را آموختنــد .خــط تولیــد ایــن کارخانــه یکــی از پیشــرفته تریــن خطــوط تولیــد کشــور بــود کــه
بیشــتر بخــش هــای آن بــدون دخالــت انســان و توســط ماشــین انجــام مــی گرفــت.
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کارخانه چای رفاه

استان گیالن(الهیجان)

به قول بازدیدکنندگان" بهترین بازدید دنیا"
نه به خاطر کارخانه مجهز یا بزرگش
بلکه به خاطر مدیر مهربان و دلسوز آن
تاریخچــه چــای و نابــودی چــای ایرانــی توســط مدیــر کارخانــه رفــاه توضیــح داده شــد .بعــد از بازدیــد از خطــوط تولیــد
از تمــام قســمت هــای مالــی و فــروش هــم بازدیــد بــه عمــل آمــد تــا جــزو معــدود بازدیدهــا از ایــن قســمت هــا باشــد.
درنهایت هم محصول جدید کارخانه برای اولین بار توسط دانشجویان تست شد.
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