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کالج صنایعشو یِه مدرسه کسب و کار و کالج آنالین هست که تالش میکنه ضمن پوشش 
اخبار و رویدادهای حوزه مهندسی صنایع با تولید محتوای مناسب و کاربردی بخشی از نیاز 
محتوایی این جامعه رو در قالب خبررسانی آگهی های شغلی و رویدادهای آموزشی تامین 

و در راستای شکوفایی آن نقش آفرینی ُکنه.
از  بنویسیم،  از مهندسی صنایع  زمینه کسب درآمد  از آموخته هامون در  قراره  همچنین 
روش هایی که به کار بستیم و نتیجه داد تا چیزهایی که به کار بستیم و بی نتیجه موند، به 
سراغ آدم هایی از رشته مهندسی صنایع میریم که فراز و نشیب این مسیر رو تجربهش 

کردن و روایت کننده قّصه های اونها میشیم.

درباره کالج صنایعشو بیشتر بدانید



سوگندنامه مهندسی صنایع
من با آگاهي کامل از نقش و تاثیر مهندسي در سازندگي و توسعه جهان، رفاه و آسایش انسان و حفظ 
جهان هستي از آلودگي هاي زیست محیطي، اینک که به عنوان یک مهندس خدمت خود را آغاز مي کنم 

به پروردگار آفریننده جهان و انسان سوگند یاد مي کنم:
• همواره در تمام زندگي شغلي، حرفه اي و اجتماعي خود بدین سوگند وفادار بمانم.

• به انسان به عنوان شگفت انگیزترین پدیده آفرینش بیندیشم و به هیچ کاري که به انسان و انسانیت 
آسیب رساند، مبادرت نورزم.

•سرمایه هاي هستي چون ماده، انرژي، محیط زیست و نیروي کار را سرمایه هاي تمام بشر بدانم و در 
حفظ، استفاده درست و بهسازي آنها اهتمام ورزم.

• دانش و دانِش مهندسي را میراث گذشتگان و سرمایه آیندگان بدانم و کوشش کنم تا دانش خود را 
بروز نگه دارم و در حد توان به گنجینه دانش بشري بیافزایم.

به سرزمینم،  را  ِدین خود  زاده و پرورده شده ام، کوشش کنم که  زادگاه من است که در آن  ایران   •
مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا نمایم.

• دانشگاه، زادگاه علمي و فني من است و در حد توان به دانشگاه و به آنان که پس از من در این مکان 
مقدس بالنده مي شوند، خدمت کنم.

• در تمام کوشش های مهندسی خود استانداردها را مراعات و تنها در حیطه دانش و توانایی خود کار 
قبول کنم و تنها مدارکی را امضا کنم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در مواردی که منع قانونی و حق 
مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر کنم و در اختیار دیگران 
قرار دهم. در تمام کوشش هاي مهندسي خود از آخرین یافته هاي علمي و فني آگاه شوم و آنها را با ابتکار، 

خالقیت و نوآوري در طراحي، برنامه ریزي و اجرا به کار بندم.
به سوي  یگانگي  از دوستي، صداقت، صفاي خدمت و  • کوشش کنم در کار و جامعه خود محیطي 

هدف هاي برنامه اي و انساني ایجاد کنم و ارزش انساني خود را نیز در آن بپرورم.
• تقسیم کار گروهي و سازماني و قانون را مظاهر اصلي تمدن بدانم، به قانون احترام بگذارم، کار گروهي 

را تشویق کنم و حق همگان را در سازندگي و ایجاد به رسمیت بشناسم.
• از تکبر و نخوت دوري جویم و غرورم را با سپاسگزاري، فروتني آگاهانه، سالمت اخالقي، انتقادپذیري 

و اهتمام شغلي همراه سازم.
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حمایت از صنایعشو پالس 
ــان  ــت مالی ت ــا حمای ــالس« بشــوید و ب ــد حامــی »نشــریه الکترونیکــی صنایعشــو پ شــما می توانی

ــم و  ــه کنی ــرای نشــریه تهی ــت ب ــر و باکیفی ــوای موث ــزه بیشــتری محت ــا انگی ــا ب ــا م ــد ت کمــک کنی

بتوانیــم بــه صــورت مســتمر »نشــریه صنایعشــو پــالس« را رایــگان منتشــر  کنیــم. شــما می توانیــد 

بــا پرداخــت هزینــه دلخــواه بــرای هــر نســخه پشــتیبان »نشــریه صنایعشــو پــالس« شــوید. لطفــاً 

توجــه کنیــد کــه ایــن نســخه از »نشــریه صنایعشــو پــالس« رایــگان می باشــد و دانلــود و مطالعــه 

آن از نظــر قانونــی و اخالقــی مشــروط بــه پرداخــت هزینــه نیســت.

لینــک حمایــت فقــط بــرای دوســتانی ســت کــه تمایــل دارنــد پشــتیبان »نشــریه صنایعشــو پــالس 

بشــوند.

لینک حمایت از صنایعشو پالس لینک حمایت از صنایعشو پالس 

 حامیــان مالــی و معنــوی نشــریه

 صنایعشــو پــالس
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زمانــی کــه کار روی پــروژه نشــریه صنایعشــو پــالس آغــاز کردیم، هیــچ وقت فکــر نمی کردیم 
نشــریه بــه یــک پــروژه کارآفرینــی تمــام عیــار تبدیــل شــود. می دانســتیم شــروع ســخت 
خواهــد بــود، می دانســتیم نیــاز بــه همــکاری و مشــارکت افــراد بــا تخصص هــای متفــاوت 
داریــم، می دانســتیم نگــرش تیمــی و انعطاف پذیــری هــر یــک اعضــا در بقــاء و موفقیــت 
ــه  ــه امــا ضــرورت اســت، ب ــدر بی رحمان ــادات هــر چق ــم اســت، نظــرات و انتق ــروژه مه پ

ــم و ... .  ــاز داری شبکه ســازی نی
بــا ایــن حــال بعــد از شــروع پــروژه فهمیدیــم هیــچ وقــت عملــی کــردن ایده هــا بــه راحتــی 
ــه وجــود  ــر ســر راهمــان ب ــا چالش هایــی کــه ب ــاره آن نیســتند! مواجهــه ب حــرف زدن درب
آمــد، ناگزیــر بــود، همــه چیــز بزرگتــر و پیچیده تــر از چیــزی بــود کــه فکــرش را می کردیــم 

و تنهــا راه حــل مســئله در صبــر و یادگیــری بیشــتر اســت. 
تمــام مســائلی کــه ایــن چنــد وقــت بــا آن دســته و پنجــه نــرم کردیــم، در مــورد تمامــی 
فعالیت هــای کارآفرینــی صــدق می کنــد. بــه خصــوص حــاال کــه دنیــای کارآفرینــی در طــی 
ــوده اســت. رســالت نشــریه صنایعشــو پــالس  ــرات شــگرفی ب ــر شــاهد تغیی دو ســال اخی
ایجــاد انگیــزه در بیــن کارآفرینــان جهــت ادامــه دادن مســیر اســت. بدیهــی اســت کــه ایــن 

کار عــاری از ایــراد نیســت و رفــع اشــکاالت موجــود، یــاری شــما را می طلبــد.

سخن مدیر مسئول

ــاس همــت  ــه پ ــه ب ــالس اســت ک ــن شــماره نشــریه صنایعشــو پ ــۀ حاضــر اولی مجموع
ســتودنی و گرانقــدر بانــوان کارآفریــن ســرزمین مان ایــن نســخه را بــه ایــن قشــر تقدیــم 

ــک کنیــم.  ــه ی ــا مطالع ــن ب ــوان کارآفری ــهیل راه بان ــد تس ــر چن ه
نشــریه کافــی نیســت، امــا امیدواریــم همیــن چنــد صفحــه، 
ــرای  ــی ب ــت کارآفرین ــوع »اهمی ــر موض ــری ب ــه و تلنگ جرق

ــوان« باشــد.  ــان جــا دارد از تمــام از تمامــی بان در پای
از  شــماره  ایــن  در  کــه  عزیزانــی 
فصلنامــه بــا مــا همــکاری نموده انــد، 
ــته  ــی را داش ــکر و قدردان ــال تش کم

ــیم.  باش
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ــرای  ــق شــده اســت پــس ب ــد خل ــا هدفمن ــان م جه

نشــر ایــن تفکــر الزم اســت بــا ذهــن زیبــا و پرسشــگر 

بــه پیرامــون نــگاه کنیــم لــذا کالــج صنایعشــو پنجــره 

ایســت رو بــه توانمنــدی یکدیگــر.

»خانم جواهر لطیفی« 
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Quality4.0: کیفیت در انقالب صنعتی چهارم
همگــی مــا تغییــر در زندگــی شــخصی، کار و جامعــه را حــس کردیــم. مــا در میانــه چیــزی هســتیم کــه 
برخــی از آن بــه عنــوان "انقــالب صنعتــی چهــارم" یــاد می کننــد. پیشــرفت های فناورانــه در ایــن نســل 
در زمینه هایــی ماننــد داده هــا، تجزیــه و تحلیــل، هماهنگــی و ارتباطــات نــه تنهــا باعــث ایجــاد نــوآوری 
خواهــد شــد بلکــه تغییــرات بنیادینــی در زمینــه تولیــد و ارائــه محصــوالت و خدمــات نیــز ایجــاد خواهــد 

کــرد. 
بــا ایــن حــال انقــالب صنعتــی نســل چهــارم تنهــا بــه معنــای »اتوماســیون بیشــتر« نیســت، بلکــه راهــی 
ــق  ــی از طری ــت رقابت ــه رشــد و کســب مزی ــن، دســتیابی ب ــره تامی ــق ارزش، بهینه ســازی زنجی ــرای خل ب
بازنگــری در تولیــد اســت. اینجاســت کــه نســل جدیــدی از مفهــوم کنتــرل کیفیــت وارد می شــود. مفهــوِم 
اصلــی "نســل چهــارم کیفیــت" یــا )Quality4.0( در مــورد همســو کــردن عملکــرد مدیریــت کیفیــت 
ــاوری  ــای اســتفاده از فن ــه معن ــور انقــالب صنعتــی نســل 4.0 می باشــد و ب ــا قابلیت هــای در حــال ظه ب

دیجیتــال بــرای بهبــود کیفیــت یــک ســازمان، محصــوالت، خدمــات و نتایــج آن اســت. 
بدیهــی اســت کــه نســل چهــارِم کیفیــت، شــیوه ها و ابزارهــای ســنتی نســل قبلــی را بــه چالــش خواهــد 
کشــید. از ایــن رو خانــه مهندســی صنایــع اقــدام بــه برگــزاری همایــش آنالیــن )Quality4.0( نمــوده 
ــول  ــا تح ــد ت ــک می کن ــت کم ــرل کیفی ــوزه کنت ــاغالن ح ــدان و ش ــه عالقه من ــش ب ــن همای ــت. ای اس

کنتــرل کیفیــت در انقــالب صنعتــی 4.0 را درک کننــد و بــرای آن آمــاده شــوند. 

 Quality4.0 سرفصل های همایش آنالین

انقــالب صنعتــی چهــارم )Industry4.0( و تغییــرات کنتــرل کیفیــت و نســل چهــارم کیفیــت   •
ــزاری  ــرم اف ــوالت ن ــی( و محص ــرکت های خدمات ــات )ش ــت در خدم ــرل کیفی ــی و کنت مهندس  •

)شــرکت های تولیــد نــرم افــزار(
اقالم تقلبی و قابلیت اطمینان  •

کیفیت در طراحی، کیفیت در زنجیره تامین  •
کاربرد علم داده، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در کنترل کیفیت   •

پیشرفت های حوزه مهندسی کیفیت  •
پنل انتقال تجربه با فعالین محترم حوزه کنترل کیفیت  •

همایش های آنالین خانه مهندسی صنایع

 Quality4.0 لینک دسترسی رایگان به سرفصل های همایش آنالین

https://iehouse.org/product/quality-4/


همایش
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وبینار رایگان معرفی بازار کاِر خانه مهندسی صنایع
ــبت  ــی نس ــد واضح ــت، دی ــع و مدیری ــی صنای ــته مهندس ــالن رش ــجویان و فارغ التحصی ــیاری از دانش بس
بــه آینــده شــغلی و همینطــور مهارت هــای الزم بــرای ورود بــه بــازار کار ندارنــد. از ایــن رو خانــه مهندســی 
ــیر  ــناخت مس ــرای ش ــع ب ــی صنای ــازار کار مهندس ــی ب ــار معرف ــته، "وبین ــق روال گذش ــع طب صنای

ــد.  ــزار می کن ــت در آن" را برگ ــغلی و موفقی ش
ایــن وبینــار بــه شــما دیــد واضحــی نســبت بــه آینــده شــغلی رشــته مهندســی صنایــع می دهــد. عــالوه بــر 
ایــن، در پایــان ایــن وبینــار شــما قــادر خواهیــد بــود کــه بــر اســاس نــوع تیــپ  شــخصیتی خــود، بهتریــن 
حــوزه بــر فعالیتتــان را انتخــاب کنیــد. همچنیــن آموزش هــای مقدماتــِی مــورد نیــاز بــرای ورود بــه بــازار کار 

مهندســی صنایــع را نیــز خواهیــد شــناخت. 
سخنران: جناب مهندس امیر مهدی اعتباری

زمان برگزاری: یکم اسفندماه 
نحوه برگزاری: این رویداد به صورت آنالین برگزار می گردد.

 

 
سری وبینارهای سیگموئید: آینده را تغییر دهید 

ــد  ــت داده را تولی ــون ترابای ــاً 2.۵ میلی ــه تقریب ــت، روزان ــه اینترن ــل ب ــتگاه متص ــارد دس ــش از ۶ میلی بی
ــا ســال 2022، میلیون هــا دســتگاه جدیــد دیگــر هــم اضافــه شــود و هــر روز  ــد. انتظــار مــی رود ت می کنن
چیــزی حــدود 30 میلیــون ترابایــت داده منتشــر کننــد. ایــن ارقــام قطعــاً مجــذوب کننــده خواهنــد بــود؛ 
امــا متاســفانه بــدون داشــتن افــراد متخصصــی کــه از فناوری هــای پیشــرفته بــرای تبدیــل ایــن اطالعــات 

ــزی بیشــتر از داده هــای بی ســاختار نیســتند. ــد، کالن داده چی ــک نتیجــه ملمــوس اســتفاده  کنن ــه ی ب
ــم داده  ــد. عل ــاز کرده ان ــدرت آن ب ــم داده و ق ــه روی عل ــود را ب ــای خ ــتری دره ــازمان های بیش ــروزه س ام
بــه شــرکت ها کمــک می کننــد تــا راه هــای اســتخراج اطالعــاِت مفیــد از اقیانوســی از داده هــا را بــا هــدف 

ــد.  ــدا کنن ــه و تحلیــل عملکــرِد ســازمانی خــود پی بهینه ســازی، تجزی
خانــه مهندســی صنایــع ســعی کــرده بــه عنــوان مرجــع معتبــر ارائــه بروزتریــن اطالعــات حــوزه صنایــع در 
ســطح جهانــی بــا هــدف بهبــود و ارتقــاء صنایــع و کســب وکارهای ایــران، مســیرها تــازه ای کــه بــه وســیله 
علــم داده در حــال شــکل گیری یــا دگرگونــی اســت را شــرح دهــد. از ایــن رو، خانــه مهندســی صنایــع بــا 
همــکاری دانشــمندان داده ایرانــی فعــال در شــرکت های بین المللــی، از مهرمــاه 1۴00 اقــدام بــه برگــزاری 

سلســله وبینارهــای رایــگان بــا عنــوان »ســیگموئید« نمــوده اســت. 
ــی ماشــین  ــی و بینای ــل داده هــای مال ــردازش زبان هــای طبیعــی، تحلی ــه حــوزه پ فصــل اول ســیگموئید ب
می پــردازد: اینکــه چگونــه کاربــرد ایــن حــوزه علــم داده در کســب  و کار )از حسابرســی گرفتــه تــا مدیریــت 
ریســک و حتــی امنیــت ســایبری( باعــث تغییــر و تحــول در آینــده نزدیــک اقتصــادی خواهــد شــد، چــه 
مشــاغلی در ایــن حوزه هــا تعریــف شــده اســت و چگونــه می توانیــد بــه منابــع آموزشــی کــه بــرای شــروع 

و پیشــرفت بــه آن نیــاز داریــد، دسترســی پیــدا کنیــد. 
بــرای همــراه شــدن بــا ســیگموئید و همچنیــن دسترســی بــه وبینارهــای پیشــین وبســایت خانــه مهندســی 

صنایــع بــه لینــک روبــرو مراجعــه نماییــد:  

لینک ثبت نام رایگان در وبینار بازار کار مهندسی صنایع  

لینک دسترسی رایگان به وبینارهای سیگموئید 

https://iehouse.org/product/free_meetsup_labor_market/
https://iehouse.org/product/freelearning-sigmoid/#comment-31691


همایش مدیریت داده محور

چــه مســائل بــه شــکل شــهودی حضــور خــود را ابــراز کننــد و چــه متوجــه حضورشــان نباشــیم، داده هــا، 
ــا  ــل داده ه ــی تحلی ــور کل ــازد. بط ــکار می س ــرم آش ــر محت ــما مدی ــرای ش ــان را ب ــل  ش ــکالت و راه ح مش
ــروز چنیــن مســائلی  ــه علــت ب ــرای رســیدن ب ــه اول مســائل را آشــکار می ســازند؛ ســپس مــا را ب در وهل

ــازند. ــکار می س ــا آش ــر م ــل را ب ــن راه ح ــت بهتری ــد و در نهای ــی می کنن راهنمای
امــا مهمتریــن گام رســیدن بــه چنیــن سیســتم اثربخشــی ثبــت، نگهــداری و تحلیــل داده هــای موجــود در 
ســازمان اســت کــه در "همایــش مدیریــت داده محــور" همــراه شــما خواهیــم بــود تــا چنیــن سیســتم 

اثربخشــی را مســتقر و آن را مدیریــت نماییــد.
خانــه مهندســی صنایــع در ایــن همایــش بــا دعــوت از متخصصیــن و فعــاالن حــوزه علــم داده اقــدام بــه 
ــد  ــت داده محــور در می یابن ــدگان در همایــش مدیری ــرده اســت. شــرکت کنن ــات ک ــال تجربی ــه و انتق ارائ
ــه روز   ــا بکارگیــری داده هــا، فاصلــه خــود را از رقیبــان روز ب کــه چطــور غول هــای صنعــت و کســب  و کار ب

افزایــش داده انــد.  

سرفصل های همایش آنالین مدیریت داده محور 

تحول دیجیتال و لزوم مدیریت داده محور  .1
تعریف داده محوری و مدیریت داده محور در سازمان  .2

شناسایی داده های ارزشند  .3
جمع آوری صحیح داده ها  .۴

پاکسازی داده ها  .۵
تهیه و ایجاد هوش تجاری در سازمان  .۶

زیر ساخت های مورد نیاز جهت مدیریت داده محور  .۷
بهبود فرآیندها مبتنی بر داده ها  .۸

مصاحبه با متخصصین این حوزه  .۹
بررسی آخرین دستاوردهای داده محوری در سازمان های پیشرو  .10

زمان همایش : یکشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰

لینک دسترسی به همایش مدیریت داده محور  
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https://iehouse.org/product/datadrivenmanagement/
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https://civilica.com/l/81226/
https://civilica.com/l/83774/


سپهری،  کتایون  مهندس  خانم  با  مصاحبه 
کارآفرین اجتماعی

کارآفرینان  فعال ترین  از  یکی  و  “منش”  شتاب دهنده  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل  سپهری،  کتایون 
اجتماعی هستند. افتخار این را داریم تا در این مصاحبه میزبان ایشان باشیم و از تجربیات ارزشمندشان 

بهره ببریم.

     خانم سپهری اول از همه کمی درباره خودتان، تحصیالتتان و شکل گیری مسیرتان تا به امروز برایمان 
بگویید.

با سالم به شما و خوانندگان گرامی شما، من کتایون سپهری هستم، متولد 13۴۷. کارشناسی مهندسی نرم   افزار دارم. 
با چند سال فعالیت در حوزه های مختلف آی تی و حتی سابقه ی راه اندازی یک شرکت کامپیوتری، بعد از مدتی مسیر 

شغلی من کامال تغییر کرد. یکی از دوستانم برای همکاری در شرکت مشاوره مدیریت از من دعوت کرد. 
من روی پروژه های مختلفی کار کردم ولی پس از مدتی متوجه شدم که دانش و اطالعات کافی در این زمینه ندارم و 
بنابراین مدرک ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم بهره وری گرفتم. چند سال بعد شرکت 
شبکه ی پژوهش بهنگام را در حوزه ی مشاوره مدیریت تاسیس کردیم و مشغول کار در پروژه های مختلف کاربردی 
شدیم و پس از چند سال کسب تجربه کار با شرکت های بزرگ، اقدام به تحصیل در دکتری در رشته مدیریت اجرایی 

)DBA( کردم. 
در همان سال ها، آشنایی با کانون عالی انجمن های کارفرمایی ایران و همکاری در نقش مشاور با این تشکل نماینده 
بخش خصوصی کشور، باعث شد تا در دوره ها و نشست های مختلف ملی و بین المللی حضور داشته باشم که در 
بعضی از این برنامه ها تنها زن ایرانی بودم که موفق به گذراندن این دوره ها شده بود. در یکی از این برنامه ها که سازمان 
بین المللی کار )ILO( در حوزه “کارآفرینی زنان ایران” برگزار می کرد، با انجمن زنان کارآفرین آشنا و به عضویت این 

کانون دعوت شدم.  
من همیشه اهل شبکه سازی بودم و به کار گروهی و تعامل اجتماعی خیلی عالقه داشتم. حاال وجود یک تشکل فعال 
در حوزه کارآفرینی بانوان برایم جذابیت فراوانی داشت. تجربه کار در پروژه ها را داشتم اما موضوع کارآفرینی برایم 
تجربه جدید و هیجان انگیزی محسوب میشد. آشنایی با انجمن، عضویت و پس از مدتی آشنایی با دوستانی که در 

حوزه کارآفرینی فعال بودند، نقطه عطف جدیدی تو زندگی من بود. 
ما با تربیِت مربیانی بومی در هر منطقه توانستیم ارتباط و تعامل پایداری با بخش زیادی از مخاطبینی که فرهنگ و 
زبان های متفاوتی داشتند، ایجاد کنیم و آنرا توسعه دهیم. حتی با وجود کرونا تالش کردیم تا این ارتباط را به صورت 
مجازی و با برگزاری دوره های آموزشی تکمیلی و جلسات مشاوره  حفظ کنیم. این کار باعث شد تا در شرایط بحرانی 

پاندمی بسیاری از کسب و کارهای در امان بمانند. 

سصص
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برکت در جاری بودن است و جاری بودن نیاز به توسعه فردی دارد. اگر 
می خواهید موفق باشید باید لحظه به لحظه زندگی تان در مسیر توسعه 
خودتان باشید. این قدم اول هر کاری است که قصد انجام آن را دارید. 



با ورود و آشنایی به حوزه آموزش کارآفرینی عالقه مند شدم و بعد از شرکت در دوره های داخلی و بین المللی مربی گری، 
موضوع آموزش و مشاوره ی کسب و کار و کارآفرینی را به زمینه های شغلیم اضافه کردم و کم کم تبدیل به فعالیت 
اصلی من شد. در آن زمان برای عملی کردن ایده هایم مثل اضافه کردن سرفصل های آموزشی کارآفرینی در کتاب های 
درسی مدارس تالش کردم ولی متاسفانه این کار صورت نگرفت. خیلی از این موارد بدون حمایت دولت امکان پذیر 

نبود و مذاکرات من هم به نتیجه نرسید.
تا سال ها بعد که زمان مناسب رسید و با تالش چند دوست عزیز و دلسوز از اعضای انجمن زنان کارآفرین، توانستیم 
بحث رویدادهای استارتاپی را در مدارس دولتی فعال کنیم. با توجه به تجربه ی برگذاری دوره های آموزشی، مشاوره ها 

بررسی مسائل و مشکالت فراگیران متوجه شدیم که آموزش کارآفرینی به تنهایی کافی نیست.
بنابراین مدل های بین المللی را با توجه به نیاز جوانان ایرانی تغییر دادم و با ورود به فضای استارتاپی الگو را کامال 
به روزرسانی کردم و این مدل جدید را بعدها به همت یکی از همکارانم به صورت دوره تربیت مربی با عنوان مدل  

LNSIE در سازمان فنی و حرفه ای کشور به ثبت رساندیم. 
امروزه این مدل به عنوان الگوی مرجع کارآفرینی مورد استفاده قرار می گیرد و به ویژه برای جامعه روستایی و گروه های 
محروم، بسیار کاربردی و قابل درک است. چند سال بعد و با ورود وزارت کار به موضوع استارتاپ ها، این مدل پایه ی 
ساخت مدل کارآفرینی برای جوانان قرار گرفت و با همراهی تیم بزرگی از کارشناسان، مدل جدیدی ساختیم که این 

الگو نیز با عنوان ICAN در سازمان فنی و حرفه ای کشور به ثبت رسید. 
همزمان فعالیتم را در حوزه مشاوره کارآفرینی توسعه دادم و تالش کردم تا حتما زمانی از وقتم را به انجام مسوولیت 
یا مناطق دوردست که  زنان و جوانان در گروه های محروم  راه اندازی کسب وکار  به  برای آموزش و کمک  اجتماعی 
با  مرتبط  دوره های  و  نشست ها  در  خودم  آن  درکنار  دهم.  اختصاص  داشتند،  مختلف  منابع  به  کمتری  دسترسی 
کارآفرینی، شبکه سازی و نهادسازی و توسعه تشکل ها، توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط و همچنین موارد 
مربوط به توسعه اقتصاد منطقه ای شرکت می کردم تا بتوانم از جدیدترین مدل های روز برای کمک به توسعه ی اشتغال 

و کارآفرینی گروه های مختلف استفاده کنم.
مرکز آموزش سازمان ملل در شهر تورین ایتالیا یک نشست برگزار کرد برای تدوین یک پکیج توسعه ی کارآفرینی زنان 
که از از کل جهان 20 نفر برای طراحی این مدل دعوت شدند که متخصص حوزه NGO و کارآفرینی زنان باشند که 

من یکی از آن 20 نفر و  تنها شخص دعوت شده از ایران بودم. 
این فعالیتها و عالقه مندی به کار با جوامع روستایی و گروه های آسیب دیده و یا محروم باعث شد تا بتوانیم پروژه هایی را 
با نهادهای مختلف مثل وزارت جهاد کشاورزی )کارآفرینی روستایی(، بهزیستی و کمیته ی امداد )گروه های آسیب دیده( 
در سطح ملی داشته باشیم که به لطف خدای مهربان نتایج خیلی خوبی داشت و شکل کار ما را به یک کارآفرینی 
اجتماعی اثربخش تبدیل کرد که به گفته ی خانم مهندس بنی هاشم، مدیر کل دفتر روستایی و عشایری وزارت جهاد 

کشاورزی، الهام بخش کسب و کارهای متعدد و نقطه ی عطفی در کارآفرینی زنان روستایی شد.

07



ورود و فعالیتم در اکوسیستم استارتاپی به دعوت آقای 
علیرضا امیدوار از من برای حضور در افتتاحیه و اختتامیه 

چند استارتاپ ویکند برمی گردد.
با مفاهیم استارتاپی آشنایی کامل  ایشان و گروهشان 
داشتند و کار کرده بودند و بعد از آن چند رویداد پیشنهاد 
برنامه ریزی و برگزاری یک استارتاپ ویکند ویژه ی بانوان 
برای ترغیب این قشر به ورود اکوسیستم استارتاپی را 

به من دادند.
من همیشه طرفدار موضوع تبعیض مثبت به نفع زنان 
این  در  زنان  مشارکت  که  می دیدم  واقع  به  و  بودم، 
زمینه ها بسیار کم است زیرا بارها با این مساله مواجه 
شده بودم که بسیاری از فکر می کردند که برای شروع 
باید اول پول داشته باشند، و چون پول و سرمایه  کار 
کافی نداشتند، وارد فضای کارآفرینی و شروع کسب وکار 

نمی شدند. 
صاحب  خانم های  درصد  که  اینجاست  جالبی  نکته 
کسب و کار به صورت متوسط تنها 10درصد آقایان بوده 
که با توسعه ی مدل و مفاهیم استارتاپی، این نسبت به 

%20 رسیده است. 
و  خانم  درصد   ۷۵ جذب  دنبال  به  ما  رویداد  این  در 
2۵ درصد آقا در شرکت کننده ها بودیم ولی قرار بر این 
بود که منتورها و داوران همه از بانوان باشند. با دعوت 
توسعه  بنیاد  کارآفرین،  زنان  انجمن  دو  نمایندگان  از 
کارآفرینی زنان و جوانان و چندین زن کارآفرین، ضمن 
رویداد،  برگزاری  به  کمک  برای  آنها  مشارکت  جلب 
گردهم  را  بازار  و  گرافیکی  و   IT منتورهای  از  ترکیبی 
 آوردیم و با تشکیل تیم منتورینگ و داوری این برنامه 

خیلی خوب برگزارشد و من با حضور در نقش داور،

اولین ورود حرفه به اکوسیستم استارتاپی را داشتم که 
مقدمه ای شد برای حضور در رویدادهای مختلف.

از  که  دخترانی  از  یکی  ایونت،  این  از  بعد  وقت  چند 
قزوین در رویداد بانوان شرکت  کرده بود تماس گرفت 
قزوین  در  استارتاپ ویکند  یک  منتورینگ  برای  مرا  و 
دعوت کرد. رویدادهای قزوین به همت بزرگ مرد خالق 
و پیشرو دکتر سلیمان اسماعیل زاده ها، مدیر مرکز رشد 
دانشگاه آزاد برگزار می شد که صدافسوس که کرونا از 

ما گرفت- روحش شاد. 
مثل  رویدادهایی  در  حضور  که  نکته  این  ذکر  با 
استارتاپ ویکند یک مسوولیت اجتماعی است و همه ی 
مشغول  می گذارند،  وقت  برنامه ها  این  برای  که  آنها 
پرداخت زکات دانش و به ویژه تجربه   شان به کارآفرینان 
نسل بعد هستند، از این جا شد که حضور در رویدادها را 
گاهی در نقش منتور و گاهی داور شروع کردم هر چند 
که هیچ داوری را دوست ندارم و به تبع این سال ها، ذاتا 

کار مورد عالقه ا م مشاوره و منتورینگ بوده است. 
کار  و  کسب  به  من  ورود  برای  سرآغازی  مسیر  این 
فعلی و راه اندازی شتاب دهنده ی منش در کنار بعضی از 
بزرگان صنعت کشور شد. در این حین، پیام های زیادی 
از جای جای کشور می گرفتم که خوش به حال  تهرانی ها 

که  همه ی امکانات در تهران و برای تهرانی هاست! 
این شد که تصمیم گرفتم تا اولویت حضورم در برنامه ها 

برای استان ها و شهرهای غیر از مراکز استان را بگذارم.
شهرها،  شد  باعث  روستایی  کارآفرینی  توسعه  پروژه 
روستاها و مناطقی از ایران زیبا را ببینم که شاید هیچ گاه 

دیدنشان در فکرم هم نمی آمد.
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طی  سال  همه  این  طی  شما  که  مسیری      
کرده اید، بسیار طوالنی و پر پیچ و خم بوده؛ از 
مسیر  این  در  دستاورد  بزرگترین  خودتون  نظر 

چیست؟ 
یکی از بزرگترین دستاوردهای من که تاثیر زیادی روی 
دیگران  به  و کمک  کاری خودم  و موفقیت  پیشرفت 
بسیار  مجموعه  با  من  است.  سازی  شبکه  داشته 
گسترده ای از آدم های مختلف در حوزه های متفاوت 
در تعامل هستم و تالش می کنم که ارتباطم رو با این 

افراد حفظ کرده و این شبکه را توسعه دهم.
هم اکنون شبکه سازی با وجود شبکه های اجتماعی 
کالب    حتی  و  لینکدین  اینستاگرام،  واتساپ،  مثل 
بسیار راحت شده است اما پیش از وجود این شبکه 
ها هم، من همیشه سعی کردم تا با افراد در تعامل 
به  را  وقتم  از  زیادی  ساعت های  و  باشم  گفتگو  و 
منتورینگ و مشاوره به عزیزانی می گذارنم که به من 
مطرح  رو  وکارشان  کسب  مشکالت  و  می دهند  پیام 
می کنند. این ارتباطات همان طور که گفتم تاثیر زیادی 
روی شکل گیری مسیر کاری من و همین طور فعالیت 

من به عنوان کارآفرین اجتماعی گذاشته است. 
در  موفقیت  کسب  در  مهم  عوامل  شما     

کارآفرینی را یادگیری چه مهارتی می دانید؟ 
و  است  خاص  کس  هر  برای  کارآفرینی  تجربه 
از  دارد.  متفاوتی  معنای  کارآفرین  هر  برای  موفقیت 
کارآفرین های  همه  مشترک  شخصیتی  ویژگی های 
موفق، قطعاً پشتکار، تحمل موقعیت ابهام و شکست، 
ریسک پذیری  نقاد،  تفکر  خالقیت،  مثبت اندیشی، 
محاسبه شده، داشتن کنترل احساسات درونی و مهم 

تر از همه ی اینها مسوولیت پذیری است. 
با این حال برای موفقیت در شروع یک کسب  و کار 
جدید فارغ از ماهیت آن، مراحلی وجود دارد که باید 

گام به گام طی شود.
محصول  یک  تولید  برای  کار  و  کسب  یک  راه اندازی 
مرحله  چهار  این  طی  گرو  در  تازه  خدمات  ارائه  یا  و 
اساسی است که قدم هایی برای شکوفایی و موفقیت 

در کارآفرینی محسوب می شوند: 
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۱( هم خوانی کارآفرین با بازار یا
  Fonder Market Fit 

آیا به عنوان یک کارآفرین، آمادگی ورود به فضای کسب 
وکار و کارآفرینی را دارید؟ آیا بر موضوعات مهارت های 
کافی تسلط  به حد  زندگی شغلی  مهارت های  و  زندگی 
دارید؟ آیا ویژگی های یک کارآفرین را در خودتان ایجاد 

و تقویت کرده اید؟

با  مشکل  هم خوانی  نکنید!  شروع  حل  راه  از   )۲
)Problem Solouion Fit( راه حل

کسب  و  هر  نهایت  در  که  باشد  متوجه  باید  کارآفرین 
یک  یا حل  و  کمبود  یا  نیاز  یک  رفع  راستای  در  کاری 
خواهد  فعالیت  بازار  در  مشتریان  از  مشکلی  و  مساله 

کرد.
بنابراین شروع با  ارائه راه  حلی که اشاره به حل مشکل 
خاصی نداشته باشد کافی نیست. به خصوص در حوزه 
از  بسیاری  است:  پررنگ  بسیار  معضل  این  تکنولوژی 
مثل  زمینه هایی  در  استعداد  با  و  خوش فکر  مهندسان 
AR/VR یا Machine learning و هوش مصنوعی 
پروژه های زیادی را تعریف می کنند که هیچ مشکلی از 

مشتری و یا نیازی از بازار را حل نمی کند. 
را شناسایی می کنیم  یا معضلی  برعکس گاهی مشکل 
ولی راه حل ارایه شده آن مشکل را حل نمی کند. پس 

برای تعریف درست ایده خوب کسب وکاری باید:
معضل  یک  یا  و  مشتری  از  مشکلی  یا  مساله  1.یک 

اجتماعی را شناسایی کنید
کنید  پیدا  راه حل خالقانه ای  آن،  کردن  برطرف  2.برای 
که قابل اجرا بوده و مشتری حاضر باشد برای آن پول 

پرداخت کند.      
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ساخت  در  را  خود  راه حل  کارآفرینان،  از  بسیاری 
اپلیکیشن یا سایت می بینند. در صورتی که اپلیکیشن 
)ایده  محصول  رساندن  ابزار  و  توزیع  کانال  سایت  و 
خود  نه  است،  مشتری  دست  به  شما  خدمات(  یا 

محصول! 

3( ایده خود را بسنجید! هم خوانی ایده با بازار 
)Idea Market Fit(

آیا مشتری شما این مشکل را دارد؟ آیا راه حل مناسبی 
برای رفع این مشکل ارایه کرده اید؟ آیا بازار و مشتریان 
پذیرای ایده شما خواهد بود؟ یا این که بازار یک روش 
تغییر  دارد؟ چراکه  برای آن سراغ  راحت تر  یا  ارزان تر 

عادات مخاطِب شما اصال یک شبه اتفاق نمی افتد.
 

۴( یک MVP بسازید: هم خوانی محصول با بازار 
)Product Market Fit(

تناسب محصول با بازار به معنای یافتن یک بازار خوب 
را مرتفع  بازار  نیاز  بتواند آن  برای محصولی است که 
کند. بنابراین به عنوان کارآفرین، شما باید به خوبی با 
آن  نیازهای  و  خود  محصول  بازار  و  مشتریان  بخش 
آشنا باشید تا بتوانید محصول یا خدمات خود را با نیاز 

بازار تطبیق بدهید. 
اگر مشتری راه حل شما را پسندید، در کوتاه ترین زمان 
و با کم ترین هزینه، ساده ترین شکل ممکن از محصول 
را بسازید که فقط و فقط، نشان دهنده ی مهم ترین عامل 

کسب و کار، یعنی “ارزش پیشنهادی” باشد. 
اولیه  نسخه ای   MVP یا  پذیرفتنی  محصول  کمینه 

و  بازار  به  عرضه  امکان  که  است  نهایی  محصول  از 
پذیرندگان آغازین را دارد تا فیدبک های الزم را دریافت 
و  مشتری  خواسته ی  با  هم خوانی  صورت  در  که  کند 
یا نیاز به کمی چرخش، بتوان آن را اصالح کرد و در 
صورت عدم تطابق، با صرف در کم ترین زمان و هزینه، 

شکست خورد!
خانم  قلم  به   MVP به  راجب  بیشتر  توضیحات 

سپهری را اینجا بخوانید.

        خصوصیات یک کارآفرین چیست؟ 
ویژگی های  از  غیر  باید  کارآفرین  یک  من  نظر  به 
انتقادپذیری  روحیه  و  تیمی  کار  مهارت  شخصیتی، 
بین  ارتباط  و  تعامل  این  باشد.  داشته  منتورپذیری  و 

اعضای گروه است که به تیم معنا می دهد.
تیم و متخصصان  اعضای  از سایر  انتقادپذیری  روحیه 
ماندگاری  تغییرات،  مقابل  در  انعطاف  پذیری  کنار  در 

کسب وکار شما در آن بازار را تضمین می کند. 
به  که  کارآفرینی  بانوان  از  شما  انتظارات        

تازگی این راه را شروع کردند، چیست؟ 
بر  عالوه  می رسد،  کارآفرین  بانوان  به  بحث  که  وقتی 
تمام ویژگی هایی که پیش از این گفتم، داشتن اعتماد 
 201۶ سال  در  است.  خودباوری ضروری  و  نفس  به 
سازمان ملل متحد پروژه “دستیابی به برابری جنسیتی 
در  زد.  کلید  را  دختران”  و  زنان  همه  توانمندسازی  و 
بانوان  گام نخست این پروژه، مشارکت 30 درصدی 
یا  و  به صورت مستقیم  که  سازمانی  و  تشکل  هر  در 
اجباری  می شود،  مربوط  ملل  سازمان  به  غیرمستقیم 

شد. 
که  کردند  تالش  مختلفی  سازمان های  هم  ایران  در 
عنوان  به  و  کنند  پیدا  دست   30% مشارکت  این  به 
برای  این هدف، دوره هایی  به  ابزار دست یابی  از  یکی 
توانمندسازی بانوان در شهرهای مختلف و در حوزه های 

متفاوت تعریف شد. 

https://nexinolab.com/startup/mvp-preparation/
https://nexinolab.com/startup/mvp-preparation/


من به عنوان مربی کارآفرینی در بسیاری از این کارگاه ها حضور داشتم، وقتی علت عدم تمایل بانوان به شرکت در این 
دوره ها را جویا می شدم، بسیاری از بانوان نگرانی و ترس از شکست خوردن را علت اصلی شروع نکردن کسب  و کار 

عنوان می کردند. 
از شکست هایی که همه ی ما تجربه کردیم،  در حالی که تنها دیکته نوشته نشده، غلط ندارد! بخش عمده ای 
ناشی از عدم یادگیری مهارت های مختلف در مدرسه یا دانشگاه است با این حال زمانی که ما با یک مفهوم تازه آشنا 
می شویم، یادگیری آن مسئولیت ماست. به نظر من موقعیِت شکست یک تلنگر برای ماست و ما گاهی برای رشد 

نیاز به این تلنگر داریم.

        شما در مواجه با شکست چطور برخورد کردید؟ 
پس از مواجه با اولین شکست زندگی حرفه ای و تعطیلی پرماجرای اولین شرکتی که تاسیس کرده بودم، تا شروع 
کسب  و کار بعدی در زمینه  مشاوره مدیریت، کارهای مختلفی را تجربه کردم: از تدریس خصوصی تا حضور با عناوین 
متفاوت در شرکت های مختلف، طراحی به کمک کامپیوتر، ترجمه و تالیف کتاب و همین طور فرینلسرینگ؛ گاهی 
اوقات کارهایی انجام می دادم که درآمدی برای من نداشت. با این حال تجربه کار کردن در مشاغل مختلف باعث شد 
که من بتوانم دایره ارتباطم با افراد مختلف رو گسترش بدهم و همینطور به عنوان مربی کارآفرینی، مشاوره موثرتری 

به افراد بدهم. 
        چه باورهایی دارید که به ادامه مسیرتون کمک می کند؟ 

باور به این که اون چیزی که پیش آمده، خیری درش بوده و در انتهای هر راه، همیشه راه تازه و بهتری شروع خواهد 
شد و همه ی چالش ها هر چقدر هم که سخت، گذراست، حضور و حمایت عزیزانم همیشه من رو به ادامه دادن 

دلگرم می کند. 

        اصلی ترین خطراتی که در مسیر کسب و کار وجود دارد، کدامند؟ 
هر کسب  و کار در سطوح مختلف عمر خود با چالش های متفاوتی روبرو خواهد شد که در ضرورِت رعایِت ۴ هم خوانی 
که در باال صحبت کردیم. در هنگام راه اندازی کسب  و کار یا عملی کردن ایده تان اگر نیاز مخاطب را به درستی تشخیص 
ندهید، یا اینکه بدون اعتبارسنجی مناسب، محصول خود را به بازار عرضه کنید، به احتمال زیادی کارِ شما با مشکل 

مواجه خواهد شد. 
ولی یک نکته  مهم در کنار این موارد، انعطاف پذیری تیم، تمایل و اهتمام به توسعه ی و تیمی، و پیشرفت 

همراه با نیاز بازار و هم گام بودن با تکنولوژی و پیشرفت های حوزه کسب و کار است.
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آکادمــی بــاال در تیــر مــاه ســال 1۴00 بــا رویکــرد توانمندســازی افــراد و کســب  و کارهــا در حوزه هــای 
ــه برگــزاری ۶۶  ــاال در مــدت فعالیتــش موفــق ب ــه کار کــرد. آکادمــی ب ــال و بیزینــس شــروع ب دیجیت
دوره ی آموزشــی شــده اســت. در ایــن دوره هــا کــه بــه آمــوزش طراحــی وبســایت، مهــارت مذاکــره، 
ــن  ــر شــرکت داشــته اند و از بی ــردازد، 1۶۷ دانش پذی ــگ می پ ــال مارکتین ــی و دیجیت ــروش و بازاریاب ف

ایــن عزیــزان 13۵ نفــر موفــق بــه کســب گواهــی پایــان دوره شــده اند.
آکادمی باال ارتباطش را با فارغ التحصیالن دوره هایی که برگزار می کند، حفظ کرده و به آنها کمک می کند 
تا بتوانند با آموخته های خود وارد بازار کار شوند؛ در این راستا »بوت کمپ دیجیتال بیزینس باال« با 

تضمین استخدام فارغ التحصیالن در بهمن ماه شروع به نام نویسی می کند.

عناوین اصلی بوت کمپ دیجیتال بیزینس:

کشف ایده: گام های مهم قبل از شروع
کشف ایده های ارزشمند برای کسب  و کار

چارچوب و پارامترهای مهم برای انتخاب درست
آشنایی با مدل های کسب  و کار و زمین بازی هر مدل

بررسی و صحت سنجی ایده کسب  و کار
تخمین اندازه ی بازار و میزان رشد

برنامه ریزی برای آینده: تعیین ماموریت و استراتژی
تدوین سند دورنما و ماموریت شرکت

هدف گذاری )مالی و عملیاتی( برای جهت دهی درست
استراتژی و سنجه های استراتژیک کسب  و کار

شناخت دنیای دیجیتال: تعاریف و نکات کلیدی در یک کسب وکار دیجیتال
آشنایی با فریم ورک RACE در دیجیتال مارکتینگ

مروری بر مهم ترین متریک های یک کسب  و کار دیجیتال
)STP( تقسیم بندی بازار، هدف گیری و جایگاه یابی

حضور در فضای آنالین: زیرساخت و مهم ترین نکات
راه های حضور در فضای آنالین
ساخت و بهینه سازی وب سایت

CRO و آشنایی با )UI/UX( نکات مهم در تجربه و رابط کاربری

آکادمی باال



آکادمی باال

رشد: مفهوم، مهم ترین کانال ها و تاکتیک های ایجاد رشد
Traction آشنایی با مفهوم رشد و

استراتژی های رشد در مدل های کسب   و کار پلتفرمی
)SEO( بهینه سازی برای موتور جست وجو

)Lead Generation( تولید سرنخ فروش

فروش و درآمد: ضروری ترین نکات برای ایجاد و افزایش درآمد
مدل های مختلف درآمدزایی

ساختار فروش ایده آل برای محصول و کسب  و کار شما
مهم ترین سنجه ها برای تیم فروش کسب  و کار شما

)Influence( اصول اقناع مشتری در یک جلسه ی فروش

استاد بوت کمپ: 
مهندس میرهادی رادی )مدیرعامل و هم بنیان گذار شرکت بهترینو(

مدت زمان بوت کمپ: 
3 مــاه شــامل بیــش از ۶0 ســاعت آمــوزش توســط اســتاد و 120 ســاعت رفــع اشــکال و تمریــت توســط 

TA
ــوت کمــپ بعــد از کســب گواهــی  ــن ب ــالن ای ــن اســتخدام دارد و فارغ التحصی ــن بوت کمــپ تضمی ای
بــه شــرکت های معتبــر بــرای اســتخدام و شــروع بــه کار معرفــی می شــوند )درغیــر اینصــورت تمامــی 

ــودت داده می شــود(. ــی ع ــه ی پرداخت هزین

»بــرای کســب اطالعــات بیشــتر جهــت شــرکت در بــوت کمــپ دیجیتــال بیزینــس بــاال در فروردیــن مــاه 
1۴01بــا مــا در ارتبــاط باشــید.«

ــه  ــی، را ب ــزاری و کدنویس ــش نرم اف ــدون دان ــایت، ب ــی وبس ــوزش طراح ــاال آم ــی ب ــن آکادم درضم
صــورت رایــگان در اختیــار شــما قــرار می دهــد و در صــورت دریافــت گواهــی ایــن آمــوزش از امتیــازات 
ویــژه ی آن برخــوردار خواهیــد شــد؛ جهــت ثبــت نــام بــا شــماره ی 0۹۹1۷1۷1۷۵2از طریــق واتســاپ 

یــا تلگــرام در ارتبــاط باشــید.



با سالم؛ ماسِت ما ترش نیست
ــه  ــم ک ــن بودی ــال ای ــد، دنب ــار اوم ــا فش ــه م ــی ب ــد و خیل ــرون ش ــه دالر گ ــال ۹۷ ک از س
ــی  ــتیم، ول ــن داش ــاال و پایی ــای صــادرات! ب ــو مایه ه ــز ت ــه چی ــم. ی ــون رو ارزی کنی درآمدم
ــزار  ــش از ده ه ــاال بی ــا ح ــدیم. ت ــال رش ــتاده ایم و در ح ــی ایس ــای خوب ــکر االن ج خداروش
ــکای  ــو آمری ــد کــه نصــف بیشترشــون ت ــی از خدمــات مــا اســتفاده کرده ان فروشــگاه اینترنت

شــمالی هســتند.
پس اگه:

اهل دورکاری هستین
هنوز از ما ماست نخریدین

چالش های یه کار بین المللی براتون جذابه
حداقل یکی دو سال سابقه کار تمام وقت تو زمینه ی مورد عالقه تون دارین

خوشحال می شین که شنبه ها تعطیل باشین و به جاش پنجشنبه ها بیاین سرکار
همیشه دنبال رشد خودتونین و اثر دانینگ-کروگر را می شناسید.

ــون رو از  ــه رزومه ت ــم ک ــا مشــتاقانه منتظری ــاز داره و م ــگاه شــغلی ب ــه ســری جای ــاش ی رون
طریــق ســایت  برامــون ارســال کنیــن

ronash.co
Django Developer
Data Scientist
Business Analyst
Product Manager
Product Designer
Customer Care Specialist
react.js Developer

اگــر هــم جایــگاه شــغلی مدنظرتــون تــو رونــاش نیســت، ولــی عالقــه بــه همــکاری داریــن،  
ــه ایمیــل زیــر ارســال کنیــد: لطفــا روزمه تــون رو ب

salam@ronash.co

بیا توی تیم ما و تسال کاالیی شو!
مــا تــوی فروشــگاه اینترنتــی تجهیــزات بــرق صنعتــی تســالکاال احتیــاج بــه چنــد تــا همــکار 

تــوی ردیــف هــای شــغلی زیــر داریــم:
مهندس برق

کارشناس توسعه بازار
دستیار اجرایی  مدیر عامل

مهندس فروش
ــکار  ــد و هم ــت کنی ــا فعالی ــغل ه ــن ش ــی ازی ــوی یک ــد ت ــت داری ــد دوس ــر می کنی ــر فک اگ
ــا شــرایط هــر ردیــف شــغلی رو ببینیــد و  ــر ت ماتــوی تســالکاال بشــید، بزنیــد روی لینــک زی

ــون بفرســتید: ــون رو برام ــه ت رزوم
 teslakala.com

مــا االن بــه یــک طــراح گرافیــک ارشــد نیــاز داریــم کــه چندســالی ســابقه ی کار حرفــه ای تــو 
ایــن زمینــه داشــته باشــه. 

دوست داریم این شخص مهمترین ویژگیش خالقیت و نوآوریش در طراحی باشه.
طراحی نباشی که یه طرح رو از free pick  عیناً کپی کنه و سر و ته قضیه رو هم بیاره!

ایــن طــراح قــرار نیســت بــرای برندهــا و مشــتری های کانــون ایــران نویــن بیلبــورد طراحــی 
ــری  ــوا بص ــد محت ــن تولی ــران نوی ــون ای ــود کان ــا خ ــال مدی ــرای سوش ــراره ب ــه ق ــه، بلک کن

انجــام بــده.
باســلیقه بــودن، توجــه بــه جزئیــات، روحیــه کار تیمــی، توانایــی نظــارت بــر کار تیــم طراحــی 
گرافیــک، خــوش فکــری، صبــوری و اعتمــاد بــه نفــس از ویژگی هــای شــخصیتی فــرد مــورد 

نظــر ماســت.
مــا یــه تیــم جــوون بــا روحیــه ی شــاد و جنگجوییــم کــه همــه ی کارهامــون رو تیمــی پیــش 

می بریــم و تــو همــه ی شــرایط کنــار همیــم.
ــه  ــد ی ــاال بای ــا احتم ــم م ــه تی ــدن ب ــرای اوم ــم samurais هســت و ب اســم تیممــون ه

ــی :(  ــامورایی باش س
ــل  ــال قاب ــای اون کام ــه توانایی ه ــه ب ــا توج ــم ب ــخص ه ــن ش ــا ای ــوق و #مزای ــتی #حق راس

مذاکره ســت.
برای ارسال رزومه، لطفا از طریق واتس اپ خط زیر با من در ارتباط باشید:

0۹30۹0002۶۴

 
شــرکت چــای میعــاد در اصفهــان )شــهرک صنعتــی ســروش بــادران( جهــت تکمیــل کادر خــود 

از افــراد واجــد شــرایط زیــر دعــوت بــه همــکاری می نمایــد:
کارشناس مهندس صنایع

جنسیت: آقا یا خانم
سن: حداکثر 2۸ سال

رشته تحصیلی: لیسانس مهندسی صنایع
تخصص: مسلط به زمان سنجی و حرفه  ای در کار با نرم افزار اکسل

ســابقه کار: حداقــل 2 ســال و مرتبــط بــا امــور زمــان ســنجی و گزارشــات مهندســی صنایــع در 
قالــب نــرم افــزار اکســل

تمام وقت
حقوق و مزایا توافقی، بیمه، سرویس ایاب و ذهاب

خواهشــمند اســت در صورتــی کــه در نــرم افــزار اکســل و امــور زمــان ســنجی تخصــص و ســابقه 
کار مفیــد نداریــد از ارســال رزومــه و تمــاس خــودداری فرمائیــد.

ــا  ــا ب ــه ایمیــل اعــالم شــده ارســال و ی متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد رزومــه خــود را ب
ــد. ــر تمــاس حاصــل نماین شــماره تلفــن زی

0313۸۵۵2121
sanaye1400@gmail.com

»آگهی های استخدامی«
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به ایده های خالقانه و مهارت ارتباطی فوق العاده شما احتیاج داریم!
ــا  ــین، حتم ــه ای باش ــات« حرف ــی و ارتباط ــبکه های اجتماع ــت ش ــک »سرپرس ــه ی ــرای اینک  ب
ــترهای  ــل بس ــناخت کام ــل ش ــین، مث ــته باش ــا رو داش ــا و مهارت ه ــه ای از ویژگی ه ــد مجموع بای
ــک و  ــه و پیام ــای درون برنام ــل کانال ه ــی مث ــترهای ارتباط ــناخت بس ــی، ش ــبکه های اجتماع ش

ــی.  ــبکه های اجتماع ــف در ش ــای مختل ــرای کمپین ه ــی و اج ــه طراح تجرب
امــا بــرای اینکــه یــک سرپرســت شــبکه های اجتماعــی بی نظیــر و عضــوی از تیــم تپســی باشــین، 

بایــد از ایده هــای خالقانــه و مهــارت ارتباطــی فوق العــاده خودتــون برامــون بگیــن.
 اگر دوست دارین به تیم تپسی بپیوندین:

ــغلی  ــت ش ــن موقعی ــرای ای ــن و ب ــر ببینی ــک زی ــغلی رو در لین ــوان ش ــن عن ــتر ای ــات بیش  جزیی
ــن: ــت بدی درخواس

careers.tapsi.ir
ــی و  ــبکه های اجتماع ــت ش ــغلی »سرپرس ــوان ش ــن عن ــا ای ــراه ب ــون رو هم ــه خودت ــا رزوم ی

ــتین: ــر بفرس ــل زی ــه آدرس ایمی ــات«، ب ارتباط
Jobs@tapsi.cab 

 ما در تپسی منتظرتونیم!

 
ــه کار  ــن تجرب ــد وهمچنی ــه داری ــی عالق ــرژی خانوم ــا و پران ــای پوی ــه کار در فض ــر ب اگ

ــد. ــوگل ادز رو داری ــا گ ــی ب تخصص
رزومتون رو برام بفرستید.

momeni.mohammad@khanoumi.com

مجموعه مهندسین مشاور در راستای تکمیل کادر  نظارت ساختمانی خود در تهران )منطقه 22 - 
گلستان غربی( از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید:

مهندس کنترل پروژه صنایع
جنسیت: آقا و خانم

 شنبه تا پنجشنبه 
با 10 سال سابقه کارگاهی

مقطع: کارشناسی و کارشناسی ارشد
بصورت حضوری و تمام وقت

متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های اعالم شده در بخش اطالعات تماس، ارتباط حاصل 
نمایند:

tsparscv@gmail.com

 

یــک شــرکت تولیــد کننــده تجهیــزات پزشــکی واقــع در تهــران )منطقــه ۶ - آرژانتیــن - ســاعی( 
بــا شــرایط زیــر دعــوت بــه همــکاری می نمایــد:

مهندس صنایع
آشنا با برنامه ریزی تولید، صدور گواهینامه ایزو و تضمین کیفیت

جنسیت: آقا/خانم
ساعت و روزکاری: شنبه تا چهارشنبه ۸ تا 1۷

حقوق از ۶ میلیون میباشد
مقطع تحصیلی: کارشناسی

متقاضیــان واجــد شــرایط مــی تواننــد از طریــق راه هــای اعــالم شــده در بخــش اطالعــات تمــاس، 
ــاط حاصــل نمایند: ارتب

sajjaddarani@gmail.com
0۹120۹۹۴۷23
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مترجم مقاله:ب

مقاله ی اول

“The Trillion-Dollar Opportunity in 
Supporting Female Entrepreneurs”

»فرصت های تریلیون دالری در حمایت از بانوان کارآفرین«
نویسندگان مقاله

“Shalini Unnikrishnan”
» عضو گروه مشاورین بوستون«

“Roy Hanna”
مدیر دفتر فیالدلفیا گروه مشاورین بوستون و متخصص تغییرات و تأثیرات اجتماعی در مقیاس بزرگ 

محّمد علیمرادی؛ دانشجوی دکتری مدیریت 
عالمه  دانشگاه  مدیریت  دانشکده  از  صنعتی 
مهندسی  التحصیل  فارغ  تهران،  طباطبائی 
تهران،  امیرکبیر  صنعتی  دانشگاه  از  صنایع 
کنترل  و  ریزی  برنامه  حوزه  متخصص 
پتروشیمی و  گاز  نفت،  صنعت  در  پروژه 

منبع:ل
 مجله علمی و کاربردی معروف و پرطرفدار

Harvard Business Review (HBR) 

خالصه مقاله:م

تحلیل های جدید انجام شده توسط گروه مشاورین بوستون نشان می دهد که 
اگر زنان و مردان در سراسر جهان به طور برابر به عنوان کارآفرین مشارکت داشته 
باشند،GDP جهانی را در نهایت می تواند تقریبا 3 تا ۶ درصد افزایش داده و 
اقتصاد جهانی را 2.۵ تا ۵ تریلیون دالر بهبود دهد. در حال حاضر، برخالف آنکه 
شواهد نشان دهنده آنست که استارتاپ هایی که توسط زنان رهبری می شوند، 
احتمال  از  آنان  کارهای  و  کسب  حال  این  با  می باشند.  موفق  بسیار  اغلب 
کمتری برای بقا برخوردار است. پس چگونه از بانوان کارآفرین حمایت نماییم؟ 

تمرکز اغلب بر بهبود دسترسی به اعتبار/بودجه یا فراهم نمودن آموزش برای 
کمک به زنان در ایجاد مهارت های جدید است )دو حوزه حیاتی برای بهبود موفقیت 
کسب وکارهای تحت رهبری زنان(. اگرچه یکی دیگر از عوامل کلیدی در موفقیت 
این قبیل کسب وکارها که نادیده گرفته می شود؛ دسترسی به شبکه هاست.

پرونده ویژه :
               بانوان کارآفرین
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شکاف جنسیتی در کارآفرینی 

متن مقاله

نتایج و یافته هایی حاصل شد که برخی از مهمترین آنها 
عبارتند از:

در سن  که  مردانی  تمام شش منطقه جهانی، درصد  در 
 ۴ تقریبا  می کنند،  شروع  را  جدید  وکار  کسب  یک  کار، 
کار  سن  در  که  است  زنانی  درصد  از  بیشتر  درصد   ۶ تا 
دست به این اقدام مشابه می زنند؛ چهار کشور )ویتنام، 
مکزیک، اندونزی و فیلیپین( توانستند نُرم جهانی را زیر پا 
بگذارند. در چهار کشور یاد شده، زنان بیش از مردان در 
سال 201۶ کسب و کارهای جدید را شروع نمودند؛ در 
۵0 کشور از 100 کشور مورد مطالعه، شکاف جنسیتی در 
تأسیس و ایجاد استارتاپ ها )درصد مردان در مقابل زنانی 
که یک کسب وکار جدید راه اندازی می کنند( از سال 201۴ 
تا 201۶ کاهش یافت و بیشترین دستاوردها در کشورهای 
این  با  است؛  اسلواکی حاصل شده  و  کره جنوبی  ترکیه، 
حال، در ۴0 کشور )بویژه در سوئیس، اروگوئه و آفریقای 
جنوبی( شکاف جنسیتی در راه اندازی استارتاپ ها در حال 

افزایش است.
اکثر  در  استارتاپ ها  فعالیت  در  جنسیتی  شکاف  اگرچه 
بلندمدت  موفقیت  در  است، شکاف  ثابت  نسبتا  کشورها 
در  است.  متفاوت  و  متنوع  ای  گسترده  بصورت  تجاری 
تحت  شرکت های  شمالی،  آمریکای  جز  به  مناطق  تمام 
رهبری زنان نسبت به شرکت هایی که توسط مردان رهبری 
می شوند، از سطح پایداری پایین تری برخوردارند. به عنوان 
مثال، در خاورمیانه و شمال آفریقا، کسب وکارهای زنانه 
که 3.۵ سال پس از تأسیس به فعالیت خود ادامه دهند، 
تقریبا ۵0 درصد کسب و کارهای مردانه است، در حالی 
افزایش  درصد   ۸2 به  میزان  این  التین،  امریکای  در  که 

می یابد.ت

بحث و بررسی های بسیاری در مورد چگونگی حمایت از 
برخالف  حال حاضر،  در  اما  دارد.  وجود  کارآفرین  بانوان 
استارتاپ هایی  که  آنست  دهنده  نشان  شواهد  آنکه 
موفق  بسیار  اغلب  می گردند،  رهبری  بانوان  توسط  که 
می باشند، کسب و کارهای آنان از شانس کمتری برای بقا 

و ماندگاری برخوردار است.
می دهد  نشان  بوستون   مشاورین  گروه  جدید  تحلیل 
که اگر زنان و مردان در سراسر جهان به طور مساوی به 
داخلی  ناخالص  تولید  نمایند،  مشارکت  کارآفرین  عنوان 
افزایش  درصد   ۶ تا   3 تقریبا  می تواند  نهایت  در  جهانی 
یافته و اقتصاد جهانی را 2.۵ تا ۵ تریلیون دالر ارتقا دهد.

بانوان  از  می توان  چگونه  که  است  این  سوال  حال 
کارآفرین حمایت نمود؟ 

مالی(  )سرمایه  اعتبار  به  دسترسی  بهبود  بر  اغلب  تمرکز 
ایجاد مهارت های  ارائه آموزش برای کمک به زنان در  یا 
جدید است )دو حوزه حیاتی برای بهبود موفقیت مشاغل 
تحت رهبری زنان(. هرچند که یکی دیگر از عوامل کلیدی 
در موفقیت این قبیل کسب و کارها که اغلب نادیده گرفته 

می شود، دسترسی به شبکه هاست. 
خصوصی  دولتی،  بخش های  مشتریان  با  کردن  کار  با 
مشاهده  مستقیم  طور  به  جهان،  سراسر  در  اجتماعی  و 
قدرتمند  می توانند  چقدر  شبکه هایی  چنین  که  کرده ایم 
با  حمایتی  مکانیسم های  این  که  دریافتیم  البته  و  باشند 
شکاف ها و کمبودهایی همراه هستند. اما خبر خوب این 
این  می تواند  مذکور  بخش های  تمام  در  اقدام  که  است 

شکاف و نقص را برطرف کند.ن

برای درک بهتر شکاف جنسیتی موجود در حوزه کارآفرینی، 
داده های مربوط به سال های 201۴ تا 201۶ میالدی را از 
مرجع پایش جهانی کارآفرینی مورد تجزیه و تحلیل قرار 
دادیم و همچنین در این قالب نرخ های پایداری کارآفرینی 
را بر اساس جنسیت در 100 کشور تحلیل  و کسب وکار 

نمودیم. 
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تحقیقات ما نشان می دهد که دالیل زیادی برای این کمبودها و شکاف ها وجود دارد، از جمله 
تفاوت در دسترسی به حمایت های مالی. بر اساس تحلیل گروه مشاورین بوستون روی داده های 
سال 201۸ میالدی  MassChallenge، یک شبکه جهانی شتاب دهنده مستقر در ایاالت متحده 
امریکا، سرمایه گذاری در شرکت هایی که توسط زنان یا با مشارکت آنان تأسیس شده  است، بطور 
متوسط ۹3۵،000 دالر بوده است که کمتر از نصف میانگین 2.1 میلیون دالری سرمایه گذاری در 

شرکت های تأسیس شده توسط کارآفرینان مرد می باشد. 
این اختالف در سرمایه گذاری در حالیست که استارتاپ هایی که توسط زنان و یا با مشارکت آنان 
و 10 درصد درآمد تجمعی  داده  بروز  از خود  بهتری  زمان عملکرد  تأسیس شده  است، در طول 
با  مقایسه  در  زنان  برای  دالر   ۷30،000 است:  نموده  ایجاد  ساله  پنج  دوره  یک  در  را  باالتری 

۶۶2،000 دالر برای مردان.
این چالش در حوزه تأمین مالی به خوبی بررسی و مستند شده است، اما تالش و تحقیقات ما 
چالش دیگری را نیز شناسایی نموده که مورد توجه قرار نگرفته است و آن دسترسی نسبتا محدود 

زنان به »سرمایه اجتماعی« در قالب شبکه های حمایتی قوی است.ت

بارها و بارها طی بررسی های مختلف دریافتیم که شبکه ها عاملی حیاتی برای موفقیت کسب وکارهای 
کوچک هستند. به عنوان مثال، در کشورهای با درآمد کم و متوسط، تحقیق و پژوهش نمودیم 
که چگونه شناخت حداقل یک کارآفرین دیگر )به عنوان یک نماینده بر شبکه های کارآفرینی( بر    
کسب وکارهای تحت رهبری زنان تأثیر می گذارد. ما دریافتیم که شبکه های قوی تر و گسترده تر با 
شکاف های جنسیتی کوچک تر در پایداری کسب وکار و دسترسی بهتر به منابع مالی متنوع مرتبط 
هستند. تحقیقات و بررسی های گروه ها و موسسات دیگر، از جمله بنیاد آسیا، نشان می دهد که 
شبکه ها چگونه زنان را تشویق می کنند تا آرزوهای بهتر و باالتری برای کسب وکار خود متصور شده، 

برای رشد خود برنامه ریزی نموده و از نوآوری استقبال نمایند.

محرک ها و عوامل شکاف جنسیتی 



کالج صنایعشو، اولین مرجع ترویج دانش مهندسی صنایع

کالــج صنایعشــو بانــک اطالعاتــی مهندســین صنایــع و به عنــوان مرجــع ترویــج دانــش مهندســی صنایــع در کنــار 
ــن. ــا بزنی ــه م ــون به وجــود اومــده یه ســری ب ــو کارت ــه هــر پیچ وخمــی ت شماســت. پــس فقــط کافی

ــا بــرای دانشــجوهای رشــته مهندســی صنایــع، افــرادی کــه تــو ایــن  صنایعشــو همــه تــالش خودشــو می کنــه ت
حــوزه فعالیــت می کنــن، مدیرهــا و در کل همــه افــرادی کــه یه طــوری بــه صنایــع مربــوط میشــن آموزش هــای 
خــوب و مــورد نیــاز در  رابطــه بــا بــازار کار رشــته مهندســی صنایع و شــغل های مربــوط بــه اون رو تــو ســایت کالــج 

صنایعشــو، اولیــن مرجــع ترویــج مهندســی صنایــع قــرار بــده تــا بخشــی از دغدغه هــای شــمارو کاهــش بــده.
ــه و دانشــنامه مهندســی صنایــع هســتن و می تونــن از خدمــات  ــج صنایعشــو، گنجین چــه کســایی مخاطــب کال

ــن؟ ــد بش اون بهره من
همــه ی بچه هــای صنایعــی از دانشــجو گرفتــه تــا فارغ التحصیــالن، از مهندســای صنایــع خــوب و توانمنــد گرفتــه 

تــا افــرادی کــه جویــای شــغل هســتن مخاطبــای اصلــی کالــج صنایعشــو هســتن.

همونطــور کــه تــو مقالــه مهندســی گالبــی گفتیــم، رشــته مهندســی صنایــع یــه رشــته میــان رشــته ای هســت کــه از 
رشــته مکانیــک گرفتــه شــده پــس افــرادی کــه تــو بقیــه رشــته های مهندســی تحصیــل می کنــن و مشــغول بــه 
ــو ســایت صنایعشــو  ــه ت ــی ک ــن برحســب نیازشــون از محتواهای ــا می خــوان شــاغل بشــن می تون کار هســتن ی

به عنــوان اولیــن مرجــع ترویــج دانــش مهندســی صنایــع درج میشــه اســتفاده کنــن.

درباره این مرجع خفن ترویج دانش مهندسی صنایع بیشتر بدونیم!
کالج صنایعشو مثله یه مدرسه آنالینه که همه جا میتونین بهش دسترسی داشته باشین،

می تونین اخبار مهندسی صنایع و رویدادهای مربوط به حوزه صنایع رو دنبال کنین،
راه های کسب درآمد و فرصت های نو درآمدزایی در مهندسی صنایع رو یادبگیرین،

ــتارتاپ ها در  ــان و اس ــق، کارآفرین ــا، مهندســای موف ــان کســب و کاره ــای صاحب ــن از تجربه ه ــن می تونی و همچنی
مســیر موفقیــت خودتــون اســتفاده کنیــن.

مزیت های کالج صنایعشو، برترین منبع برای ارتقا دانش مهندسی صنایع چیست؟
ــوش  ــه ت ــد کاری ک ــه و اون فیل ــورد عالق ــوزه م ــدن، ح ــوزش دی ــل از آم ــدم اول قب ــن در ق ــج می تونی ــه کال توی

ــی. ــدا کن ــو پی ــی و اســتعداد بیشــتری داری توانای
 تــو قــدم دوم می تونــی بــا هزینه هــای خیلــی کــم و اســتثنایی آموزش هــای مربــوط بــه اون حــوزه شــغلی و فیلــد 

کاری مــورد نظــرت رو ببینــی و قــدم بــه قــدم مســیر پیشــرفتو طــی کنــی.



کوچینگ کسب و کار
خدمات طراحی گرافیک

کوچینگ شغلی
مشاوره و کوچینگ سازمانی

خدمات طرح توجیهی واحدهای تامینی
کوچینگ کار آفرینی

خدمات عارضه یابی واحدهای تولیدی

خدمات دیجیتال مارکتینگ
طراحی سایت و اپلیکیشن

خدمات توانمندسازی استارتا پ ها و شرکت های دانش بنیان
خدمات تولید محتوا و تبلیغات

برگزاری دوره های تخصصی مهندسی صنایع
خدمات دانشجویی

کالج صنایعشو راه های مختلف درآمدزایی از رشته مهندسی صنایع رو به شما نشون می ده.
می تونین همه خبرها و آگهی های استخدامی، کارآموزی، مقاالت آموزشی پرمحتوا و بی نظیر رو ببینید.

و در آخر هم کالج صنایعشو به عنوان پل ارتباطی میان دانشجوها، کارآموزان و کارفرماها می باشد.
کالج صنایعشو، اولین مرجع ترویج دانش مهندسی صنایع در شبکه های اجتماعی

ــواالی  ــید و س ــاس باش ــع در تم ــایت مرج ــا اون س ــی ب ــه راحت ــن ب ــه بتونی ــه ک ــزا این ــن چی ــی از مهم تری یک
خودتونــو بپرســین. کالــج صنایعشــو همــه اطالعــات مثــل: آدرس ایمیــل، تلفــن و لینــک شــبکه های اجتماعــی 
خــودش نظیــر تلگــرام، یوتیــوب و اینســتاگرام رو بــرای راحتــی و ســرعت بخشــیدن دسترســی کاربــران بــا ســایت 

ــا کلیلــک روی هرکــدوم بــه صفحــه صنایعشــو در اون شــبکه اجتماعــی وارد می شــید. قــرار داده و شــما ب

بخشی از خدماتی که کالج صنایعشو به شما کابران عزیز ارائه می ده:

مشاوره های کالج صنایعشو، بهترین منبع دانش مهندسی صنایع به چه صورت هست؟
بچه هایــی کــه دنبــال کار هســتین می تونیــن از مشــاوره های صنایعشــو اســتفاده کنیــن. تــو جلســات مشــاوره 

اســاتید مجــرب بهتــون کمــک می کنــن:

 تا عالقه مندی های خودتونو پیدا کنین، چطوری؟
کالج صنایعشو یه طرحی داره به اسم تونل استعداد یابی که می تونین ازش استفاده کنین.

در ایــن قســمت ازتــون تســت هایی مربــوط بــه شــخصیت شناســی شــغلی گرفتــه میشــه تــا عالقه مندی هــا و 
اســتعداد هاتونــو بهتــر بشناســین و متناســب بــا همونــا آمــوزش هــای الزم رو ببیــن.

تو قدم دوم یاد می گیرین چطوری یه رزومه خفن بنویسین
ــو  ــدی هاتون ــا عالقه من ــط ب ــوزی مرتب ــن چطــوری فرصت هــای شــغلی کار و کارآم ــاد می گیری ــد ی ــه بع در مرحل

پیــدا کنیــن
تا اینجا شبکه سازی یا نتورکینگ رو آموزش می بینین

تو این مرحله نکات مربوط به مصاحبه رو بررسی می کنیم
ــم  ــه الگوریت ــن ی ــاب کردی ــه انتخ ــغلی ک ــوزه ش ــو ح ــا ت ــن ت ــک می کن ــون کم ــز بهت ــاوران عزی ــر مش و در آخ
درســتی داشــته باشــین و بدونیــن کــه بایــد چــه موانعــی رو پشــت ســر بزاریــد و از چــه مســیری عبــور کنیــد تــا 

ــد برســین. ــه می خوای ــزی ک ــه اون چی ب
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کارآموزی صنایعشو، گنجینه دانش مهندسی صنایع به چه صورته؟

دوره کارآمــوزی صنایعشــو یکــی از جذاب تریــن بخش هاســت، هــر مهنــدس صنایعــی بــا توجــه بــه 
ــه تــو هــر زمینــه ای کــه دوســت داره رزومشــو بفرســته، بعــد  عالقه مندی هــاش و توانایی هایــی کــه داره می تون

ــه. ــکاری کن ــن هم ــم خف ــن تی ــا ای ــن ب ــواد می تونی ــدا بخ ــه خ ــه و اگ ــی میش ــش بررس رزوم

ــه  ــه عالم ــه ی ــن بلک ــه پرداخــت نمی کنی ــچ هزین ــوزی هی ــن دوره کارآم ــو ای ــه شــما ت ــر اینک ــر جالب ت ــه خب ی
دوره هــای خفــن و پرکاربــرد کــه حتــی فکرشــو نمی کنیــن رو به طــور رایــگان آمــوزش می بینیــن و تــو فعالیتاتــون 

بــرای پیشــرفت خودتــون بــه کار می بریــن.

ــه  ــاه هم ــار م ــن چه ــام ای ــد اتم ــت، بع ــاه هس ــار م ــوزی چه ــن دوره کارآم ــم ای ــد بگ ــره بای ــه مهم ت و از هم
ــج  ــی داشــته باشــین می تونیــن اســتخدام کال ــره کــه اگــه وضعیــت خوب ــرار می گی ــون مــورد بررســی ق فعالیتات
ــج،  ــه ســایت کال ــه ســری ب ــن حــاال ی ــس همی ــن باشــه؟ پ ــر از ای ــه بهت صنایعشــو هــم بشــید، چــی می تون

ــن. ــوزی بزنی قســمت کارآم

کافه استخدام کالج صنایعشو
ــز  ــی و مراک ــازمان های دولت ــخدام س ــه اس ــوط ب ــار مرب ــه اخب ــن هم ــو می تونی ــتخدام صنایعش ــه اس ــه کاف توی
ــروژه کســری خدمــت رو  ــه و پ ــو سراســر کشــور، فرصت هــای کاری و کا رآمــوزی، ســربازی و امری خصوصــی ت

ــا توجــه بــه شــرایطون اســتفاده کنیــن. ــا ب ببینیــن و از اون

وبالگ صنایعشو، بانک اطالعات مهندسی صنایع
ــن  ــن جدیدتری ــگان( می تونی ــع )رای ــی صنای ــی مهندس ــاالت آموزش ــمت مق ــو قس ــالگ صنایعش ــوی وب ت
صنایــع  مهندســی  مختلــف  زمینه هــای  تــو  آموزشــی  مقاله هــای  و  مطالــب  محتــوا،  بروز تریــن  و 
نظیــر: مهندســی ارزش، مدیریــت فراینــد کســب و کار، مراحــل اخــذ گواهینامــه ایــزو، روش هــای کارســنجی و 
ــو  ــع خودتون ــی صنای ــش مهندس ــن و دان ــگان بخونی ــالااااا رای ــور کام ــت و…  رو به  ط ــنجی، JIT چیس زمان س

ارتقــا بدیــن.
کالــج صنایعشــو عــالوه بــر تولیــد محتــوا به صــورت مقالــه ای و ویدئویــی، پادکســت های آموزشــی تــو زمینه هــای 
مختلــف رو براتــون تــو ســایت و کانــال کســت باکــس)Castbox( خــودش قــرار داده و شــما هــر موقــع کــه 

دوســت داشــته باشــن بــه اونــا دسترســی داریــن و می تونیــن گــوش بدیــن.

تاالر گفتگو مهندسی صنایع ایران صنایعشو، مرجع ترویج دانش مهندسی صنایع
تــو باشــگاه مهندســان صنایــع ایــران یــه ســری از افــراد خفــن، درجــه یــک، متخصــص و حرفــه ای تــو حــوزه 
هــای مختلــف مهندســی صنایــع کنــار هــم جمــع شــدن تــا بــه پرســش های شــما صنایعشــوییا پاســخ بــدن 
و تجربه هــای خودشــونو در اختیــار شــما قــرار بــدن. ناگفتــه نباشــه کــه اســتفاده از خدمــات ایــن بخــش کامــال 
ــا بتونیــن در پرســش  و  ــج صنایعشــو بســازین ت ــو ســایت کال ــون ت ــرای خودت ــه اکانــت ب ــه ی ــه و کافی رایگان

ــه همیــن راحتــی!! پاســخ ها شــرکت کنیــن . ب
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دوره های آموزشی مهندسی صنایع کالج صنایعشو
ــا  ــن دوره ه ــه، ای ــرار داده میش ــع ق ــی صنای ــوزه مهندس ــا ح ــط ب ــی مرتب ــای آموزش ــمت دوره ه ــن قس ــو ای ت
دســته بندی شــده هســتن و دسترســی بــه اونــا خیلــی راحتــه. یــه ســری دوره هــا رایــگان هســتن و بهتــون بگــم 
اون دوره هایــی هــم کــه رایــگان نیســتن، شــما بــا پردخــت هزینــه خیلیییــی کمــی می تونیــن از اونــا اســتفاده 

کنیــن.
ــن  ــو کالس آنالی ــدارن ت ــه ن ــه حوصل ــی ک ــرا عزیزان ــا ب ــن دوره ه ــن هســتن، ای ــا آفالی ــن دوره ه بخشــی از ای
شــرکت کنــن یــا وقتشــو نــدارن خیلــی خوبــه، به طــوری کــه جــزوه و ویدئوهــای آموزشــی به طــور آفالیــن بــرای 

شــما قــرار داده میشــه.
ــرای دوســتانی کــه میخــوان در حیــن کالس سواالتشــونو  تعــدادی از آموزشــا آنالیــن هســتن، ایــن دوره هــا ب

ــاط باشــن پیشــنهاد میشــه. ــا اســاتید در ارتب بپرســن و ب
همچنیــن برخــی دوره هــا هــم حضــوری هســتن کــه متاســفانه در حــال حاضــر به خاطــر کرونــا امــکان برگــزاری 

چنیــن دوره هایــی نیســت و بعــد کرونــا در خدمــت شــماییم.
همچنین برای دسترسی به ویدئوهای بیشتر به یوتیوب صنایعشو یه سری بزنید.

کتاب های صنایعشو، اولین مرجع ارتقا دانش صنایع
ــر از کتاب هــا  ــک پ ــه بان ــرار می ده.اونجــا ی ــدان ق ــرای عالقه من ــی رو هــم ب ــه ســری کتاب های ــج صنایشــو ی کال

و فایل هــای آموزشــی مفیــد بــرای شماســت.
بهتــون پیشــنهاد می کنــم بــرای دسترســی بــه تعــداد بیشــتری از ایــن کتاب هــا تــو کانــال تلگرامــی صنایعشــو، 

بهتریــن و جدیدتریــن کانــال تلگرامــی مهندســی صنایــع کشــور جویــن شــین.

باشگاه کارآفرینان صنایعشو، بهترین مرجع ارتقا دانش مهندسی صنایع
دانشــجوها تــو دانشــگاه ها یــه ســری مباحــث ر و آمــوزش می بینــن، بچه هایــی کــه یکــم پیگیرتــر و زرنگ تــرن 

در کنــار درســا یــه ســری نرم  افزار هــای کاربــردی رو هــم یــاد می گیــرن.
همــه مــا میدونیــم کــه تســلط داشــتن بــه مفاهیــم و نرم افــزار هــا لزومــا منجــر بــه ایــن نمیشــه کــه شــما بــه 
ــا مهارت هــای الزم  ــار این ــد در کن ــا بیزینس ومــن موفــق تبدیــل شــید و بای ــر، کارآفریــن، بیزنس مــن ی ــه مدی ی

و حرفــه ای رو بــرای ورود بــه بــازار کار آمــوزش ببینیــن.
مــا اینجــا تــو باشــگاه کارآفرینــان کالــج صنایعشــو کنــار هــم قــرار گرفتیــم تــا از تجربیــات کارآفرینانــی کــه ایــن 

مســیرو طــی کــردن و بــه موفقیــت رســیدن در جهــت بهتــر شــدن خودمــون اســتفاده کنیــم.

افتخارات ارزشمند کالج صنایعشو، اولین مرجع ترویج دانش مهندسی صنایع
برگزیده دومین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران

برتریــن ترویــج دهنــده حقیقــی مهندســی صنایــع از ســوی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، صفحه اینســتاگرامی 
)13۹۹ )سال 

برگزیده اولین دوره جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران
ــال  تندیــس برتریــن ترویــج دهنــده حقیقــی مهندســی صنایــع از ســوی انجمــن مهندســی صنایــع ایــران، کان

تلگــرام )ســال 13۹۸(
تمــام ســعی خودمونــو کردیــم کــه شــما رو بــا همــه گوشــه و کنــار کالــج صنایعشــو، اولیــن مرجــع ترویــج دانش 
مهندســی صنایــع آشــنا کنیــم، اگــر ابهامــی وجــود داره یــا ســوالی داریــد می تونیــد از طریــق راه هــای ارتباطــی 

از مــا بپرســید.

https://sanayeshocollege.ir/education-courses/
https://sanayeshocollege.ir/product-category/other-products/
https://sanayeshocollege.ir/entrepreneurs-club/


مصاحبه با خانم مهندس سیاح کوهستانی، فاندر مجموعه 
کالج صنایعشو 
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 “خانم کوهستانی” کوتاه و مختصر از زبان خودش؟ 
خانم کوهستانی یک مهندسی صنایع، عاشق یادگیری، چالش و کارآفرینی. موفقیت از نگاه من به عنوان 

یک مهندس صنایِع کارآفرین، کمک و رساندن انتفاع به دیگران است. 

چه زمانی فهمیدید که می خواهید کارآفرین شوید؟ 
زمانی که فهمیدم باید به خودم تکیه کنم و زندگی حرفه ای خودم رو بسازم، مسیر کارآفرینی من شروع 
شد. رنج از دست دادن و اینکه هیچ گزینه ای برای کسب درآمد نداری، در نهایت من رو به این فکر 

رساند که باید خودم رو از صفر بسازم. 
فکر میکنم که گاهی اوقات وجود مشکالت ما را به این نتیجه می رساند که به یک تغییر در زندگیت 
نیاز داری. این فکر باعث شد که من کارآفرینی را شروع کردم چون چون توی برهه ای بودم که هیچ 

آپشن و هیچ کمکی نداشتم و در نتیجه خواستم که برای خودم کاری انجام بدم.  
کارآفرینی، اینکه در تیم های مختلفی در کنار آدم های متفاوتی کار کنید؛ کسب درآمد برای خودم به 
همراه اشتغال زایی برای دیگران، برای من لذت بخش است. همش دوست دارم بیزینس های مختلفی 

راه بندازم که توی بیزینس های مختلف، آدم های مختلفی به انتفاع برسند. 
البته چالش های زیادی ممکن است بر سر راه یک کارآفرین قرار بگیرد که مهم ترین آن مشکالت مالی، 
باال و پایین شدن زندگی شخصی و کم شدن انگیزه و روحیه خالقانه هستند. به عنوان یک کارآفرین 

تالش کردم که  صبر و تاب آوری در مقابل سختی ها را در خودم پرورش دهم.  

همیشه چیزهای جدیدی برای یادگیری وجود دارد.
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موفقیت را به عنوان یک کارآفرین چگونه تعریف می کنید؟

کارآفرین از نظر من کسی است که بتواند یک فعالیت اقتصادی را به صورت مستمر انجام بدهد چراکه 
کارآفرینی یک سبک زندگی است. ذهنیت کارآفرینی همیشه باید همراه فرد باشد. حتی اگر یک روز 

تصمیم به ترک کسب وکارتان کردید، افراد تیم  بتوانند زنجیره کارآفرینی را ادامه دهند. 

مهمترین دستاورد شما چه بوده است؟

مهمترین رسالت آدم ها در این دنیا این است که در کنار رشد و تالش برای اهداف خودشان بتوانند 
حداقل در زندگی بخشی از آدم های اطرافشان، مفید و موثر باشند. از طریق مشاوره هایی که داشتم 
توانستم بخشی از رسالت خودم را انجام دهم. مهمترین دستاورد من این بوده که نتایج افرادی که در 
کنار من بودن و از من مشاوره گرفتن را ببینم و برای جامعه محدودی از مهندسین صنایع ایران که از 

من مشاوره شغلی یا سازمانی یا مشاوره های کارآفرینی گرفتن، تاثیرگذار باشم. 

هنوز برای دستیابی به چه اهدافی تالش می کنید؟

“اگر محتوا تولید نمی کنید، وجود خارجی ندارید”

این جمله از گری وی باعث شد که من از ابتدای کارم تولید محتوا را جدی بگیرم، کالج صنایعشو از یک 
کانال تلگرامی و با گذاشتن محتوای مفید و جذاب برای مهندسان صنایع شروع شد. استارت آپ کالج 
صنایعشو به واسطه تولید محتوای مستمر در یک کانال تلگرامی شکل گرفت. هنوز هم تولید محتوای 

مفید در پیج اینستاگرامی و سایت کالج صنایعشو یکی از فعالیت های اصلی محسوب می شود.   
بزرگترین هدفم اینکه هر روز حتی %1 نسبت به روز قبلِی خودم بهتر باشم. اینکه هر روز بدون توجه و 
مقایسه با دیگران، یک کار کوچک نسبت به روز قبل برای زندگیت انجام بدم. این خیلی میتونه باعث 
موفقیت فرد بشه و تبعا نتیجه اش به صورت سیستماتیک روی اون تیمی و بیزینسی که داره تاثیر 

خودش رو خواهد گذاشت. 



19

این مسیر  الهام بخش شما در  چه کسی 
است؟ 

مریم میرزاخانی؛ من در تیزهوشان تهران درس 
با  صورت شخصی  به  که  کسانی  از  و  خواندم 
بانو چقدر  این  که  فهمیدم  بودند،  آشنا  ایشان 
باهوش، تالشگر بودند و شخصیت قوی داشتند. 
این آدم همیشه الهام بخش من است. با وجود 
ما  بین  میرزاخانی  مریم  االن  متاسفانه  اینکه 
نیست. ولی این آدم به عنوان بانویی قوی که 
تا آخرین لحظه با مشکالت جنگیدند، برای من 

الهام بخش خواهد ماند.  

و با نهایت تشکر به عنوان آخرین خواهش، 
توصیه ای که یاد ما بماند؟ 

برای متخصص شدن همیشه باید آموزش دید 
و همیشه هم باید به متخصص اون حوزه رجوع 
برای  امروز،  روزگار  و  در عصر  انسانی  هر  کرد. 
بگیرد.  جدی  را  کوچینگ  نقش  باید  موفقیت 
همه  از  فارغ  می دهد؛  کوچ  شما  به  که  کسی 
را  شما  و  ریشه یابی  را  مشکالتتان  قضاوت ها 
راهنمایی می کند و می تواند مسیر شما را بهبود 

ببخشد. 
داشته  کنار خودمون  در  رو  بدهیم کسی  اجازه 
باشیم که از یک زاویه دیگه به زندگی کاری ما 

نگاه بکند. 



اپالی کاری با مهندسی صنایع 

اگــه قصدتــان اپــالی کاری بــه اروپــا بــا مــدرک مهندســی صنایــع اســت و بــه دنبــال شــرکت های فعــال در حــوزه مهندســی 
ــتید:  صنایع هس

ســایت engineeringness در یــک مقالــه مفصــل بهتریــن شــرکت های مهندســی صنایــع اروپایــی در ســال 2021 را 
معرفــی کــرده اســت. ایــن اســتارتاپ ها رویکردهــای مختلفــی را بــرای نــوآوری در مهندســی صنایــع در پیــش گرفتــن، کــه 
می توانیــد بــا مراجعــه بــه وبســایت، لینکدیــن، توییتــر و فیــس بــوک هــر کــدام از ایــن شــرکت ها و بــا ارســال رزومه تــان 

بــرای پوزیشــن های مختلــف شــغلی مــورد نیازشــان اقــدام کنیــد.

    لینک مقاله معرفی شرکت های برتر اروپایی 
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https://engineeringness.com/best-industrial-engineering-companies-in-europe-2021/


 

این کتاب در مقدمه به معرفی خانم لیلیان گیلبرت، شخصیت برجسته مهندسی صنایع می پردازد و در 
ادامه در 2۴ فصل به حوزه های مختلف مهندسی صنایع از جمله آنالیز داده، بهداشت و درمان، مدیریت 

محصول، بهینه سازی، ارگونومی، شبیه سازی و... می پردازد.
در تمام این بخش ها به عمق و تأثیر زنان در حوزه های مختلف و مشارکت های و سهم آنان پرداخته 
می شود. هر یک از این 2۴ فصل، توسط یک مهندس صنایع زن موفق، نگاشته شده و در بیوگرافی هر 
فصل، نویسنده از انگیزه های خود برای ورود به این رشته و اشتراک تجربیاتش با کسانی که در این رشته 

مشغول به تحصیل هستند، می پردازد. 

ٌ

معرفی کتاب

زنان در مهندسی صنایع و سیستم ها:
پیشرفت ها و دیدگاه های کلیدی در مورد 

موضوعات نوظهور

 لینک دانلود کتاب از سایت کالج صنایعشو
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https://sanayeshocollege.ir/wp-content/uploads/2022/01/Women-in-Industrial-and-Systems-Engineering.pdf


ایــران کشــور ماســت و خروجــی آن بــه فرآیندهــای مــا در داخل آن 
ــر می آیــد انجــام  مرتبــط اســت. هــر کــس هــر کاری از دســتش ب
دهــد، هــر چیــزی کــه نیــاز اســت را تولیــد کنــد؛ هــر خدماتــی کــه 
ــن کشــور  ــد. ای ــه نمای ــه و ارائ ــد اســت را تهی ــه آن نیازمن کشــور ب
ــده و  ــر عقی ــا ه ــی ب ــا همگ ــه م ــاد دارم ک ــا اعتق ــت و عمیق ماس
ــم و  ــرام بذاری ــم احت ــه ه ــد ب ــم و بای ــک آب و خاکی ــی از ی فرهنگ

زندگــی را بــرای هــم بهتــر کنیــم.
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اشتراک تجربیات خانم مهندس معصومه حسنی
خانم معصومه حســنی کوتاه و مختصر از زبان خودش؟

ــدم و ارشــد  ــی خون ــی صنعت ــع ایمن ــی و کارشناســیم رو مهندســی صنای ــد 13۷1 کاردان معصومــه حســنی هســتم متول
ــتم. ــتم های کالن هس ــع سیس ــی صنای مهندس

استارت آپ " خانه مهندسی صنایع " چطور به وجود آمد؟ از کجا شروع کردین؟
ــم، شــکل  ــت مشــاهده می کردی ــه در صنع ــازی ک ــک احســاس نی ــع از ی ــع در واق ــه مهندســی صنای ــده تاســیس خان ای
ــای  ــا زمینه ه ــوان مشــاور در خدمــت ســازمان ها ب ــه عن ــور از ســال 13۸۷ ب ــت ن ــروه مشــاوران مدیری ــا در گ ــت. م گرف
فعالیتــی مختلــف بودیــم، البتــه بنــده خــودم از ســال 13۹2 بــه گــروه نــور پیوســتم، بــه همیــن واســطه بــا تمامــی پرســنل 
ســازمان ها و چالش هایــی کــه در محیــط کارشــون داشــتن از نزدیــک در تعامــل بودیــم و متوجــه شــدیم پرســنل یکســری 

ــد.  ــاس می کنن ــود احس ــه خ ــه حرف ــوط ب ــای مرب ــا در مهارت ه ضعف ه
از ســوی دیگــه هــم بــا مدیــران عامــل در ارتبــاط بودیــم و مدیــران هــم یــک ســری انتظــارات از پرســنل داشــتن کــه بــه 
ــه مهندســی  ــم آموزشــگاه خان ــم گرفتی ــن اســاس تصمی ــر همی ــی پاســخ داده نمی شــد. ب ــدان مهارت هــای فن ــل فق دلی
ــی  ــس از مدت ــم. پ ــزار می کردی ــای آموزشــی را برگ ــور، کارگاه ه ــی ن ــا اســم آکادم ــدا ب ــم، در ابت ــع رو تاســیس کنی صنای
ــرای مشــاغل مختلــف مهندســی صنایــع برگــزار کنیــم و آن زمــان بایــد  تصمیــم گرفتیــم آموزش هــای مهارت محــور را ب

ــم.  ــزا می کردی ــاور مج ــرکت مش ــی رو از ش آکادم

تونســتیم  تــا  کشــید  طــول  دوســالی  یکــی 
ــع را  ــه صنای ــی خان ــرای آکادم ــای الزم ب مجوزه
از ســازمان فنــی و حرفــه ای کســب کنیــم، چــون 
مــا جــزء اولیــن شــرکت هایــی بودیــم کــه مجــوز 
برگــزاری دوره هــای مهــارت محــور در حــوزه 
مدیریــت صنایــع رو گرفتیــم زمــان زیــادی بــرد تــا 
یــک ســری مراحــل اداری طــی بشــه و درنهایــت 
ــع  ــه مهندســی صنای ســال 13۹۵ آموزشــگاه خان

ــرد.  ــاز ک ــش را آغ ــمی فعالیت ــورت رس ــه ص ب



ــن  ــاید مهمتری ــودن ش ــر ب ــتگی ناپذی ــری و خس ــی، رهب ــای کارافرین مهارت ه
مهارت هــای الزم باشــه. کار آموزشــگاه تنهــا بــه بحــث تدریــس ختــم 
ــارت و  ــتن مه ــدون داش ــه ب ــتند ک ــیاری هس ــراد بس ــفانه اف ــود. متاس نمی ش
دانــش کافــی فقــط بــه صــرف اینکــه تــا حــدودی بــا یــک مبحــث تخصصــی 

ــد.  ــوزش می کنن ــزاری ام ــه برگ ــدام ب ــتند، اق ــنا هس آش
ــوری  ــم نمی شــود و موضــوع تئ ــن نقطــه خت ــه ای ــا ب ــه آمــوزش تنه درحالیک
ــم در  ــا ســعی کردی ــه م ــزی ک ــاوت اســت. نقطــه تمای ــال متف ــی کام ــا عمل ب

ــم.  ــت کنی ــز رعای ــع نی ــه مهندســی صنای خان
ــرای  ــال اج ــه در ح ــور ک ــاور ن ــین مش ــرکت مهندس ــتوانه ش ــه پش ــا ب م
ــت  ــران اس ــت ای ــع در صنع ــی صنای ــی و مهندس ــتم های مدیریت ــواع سیس ان
ــی  ــای تخصص ــه کارگاه ه ــف ب ــازمان های مختل ــای س ــته ایم نیازمندی ه توانس

ــم.        ــل نمایی ــی تبدی آموزش
ــه دوســتایی کــه  ــه صــورت کلــی مــا در خانــه مهندســی صنایــع همیشــه ب ب
ــای  ــدا مهارت ه ــه ابت ــم ک ــنهاد می کنی ــتن پیش ــع هس ــدس صنای اول راه مهن
ــی  ــغلی مهندس ــای ش ــن حوزه ه ــد و از بی ــاد بگیرن ــته را ی ــن رش ــه ای اولی
صنایــع یــک حــوزه را انتخــاب کننــد، بــه صــورت همزمــان کارامــوزی در حــوزه 
ــای تخصصــی آن  ــری مهارت ه ــه یادگی ــت ب ــد و در نهای ــه کنن ــط را تجرب مرتب
حــوزه بپردازنــد. البتــه مــا از ابتــدای تاســیس خانــه صنایــع بــه صــورت کامــال 
ــازار کار مهندســی صنایــع " در خدمــت  ــا وبینارهــا و ســمینارهای " ب رایــگان ب

دوســتان هســتیم. 

چــه توصیــه ای داریــد بــرای افــرادی کــه میخــوان وارد حــوزه کاری شــما بشــن، داریــد؟ بــه 
ــرای  ــرم( ب ــا مهارت هــای ن ــی )اعــم از مهارت هــای فنــی ی نظرتــون کســب چــه مهارت های

ورودی بــه ایــن حــوزه خــاص ضروریــه؟ 

23

از تلخ و شیرینی های دنیای بانوان کارآفرین لطفا برایمان بگویید؟  
پیش تــر بانــوان کارافریــن بــا موانــع بیشــتری نســبت بــه آقایــان کارآفریــن داشــتند ولیکــن هم اکنــون بــه یــک ســطح 
ــی ســختی های خــاص خــودش را دارد: طــول کشــیدن  ــران رســیدیم. کارآفرین ــط اســتارت آپی ای ــری نســبی در محی براب
پروســه کارهــای اداری، هزینه هــای ناخواســته، ســرعت بســیار زیــاد تغییــرات اقتصــادی یــا علمــی، مدیریــت منابــع انســانی 
و ... . تمــام چالش هایــی کــه بــه آن اشــاره کــردم از ســاده ترین چالش هایــی هســت کــه هــر کارآفریــن ممکــن اســت 

بــا آن مواجــه شــود. 
ــم قطعــا  ــم انجــام بدی ــدون تلخــی نیســت، هــر کاری کــه بخواهی ــی هیــچ شــیرینی ب ــاد داشــتم ول ــخ زی تجربه هــای تل
ــه  ــپارم و ب ــی بس ــه فراموش ــش رو ب ــای تلخ ــم بخش ه ــعی میکن ــب س ــن اغل ــودش رو داره، م ــاص خ ــختی های خ س
اتفاقــات و خاطــرات شــیرینش فکــر کنــم. دیــدن پیشــرفت بچــه هایــی کــه هــم رشــته خــودم هســتن، اینــک بتونــم 

ــی کــه ــا مهارت ــم کــه حــال صنعتمــون ب ــم و در نهایــت ببین ــی ذره ای ســهل ترکن براشــون مســیر پیشــرفت رو حت
این بچه ها کسب کردن بهتر میشه برای من از شیرین ترین های این ماجراست.



محتویات دوره جامع تربیت مهندسان صنایع حرفه ای ))دوره جامع آنالین طراحی سیستم های یکپارچه کسب و کار، 
دوره جامع مشاور شو )کسب درآمد نامحدود از فریلنسری در مهندسی صنایع((، ترکیبیات استاندارد ها و الگوهای مدرن 

مدیریتی و تجربه پیاده سازی آنها در ایران است، به همراه چالش ها و مسائل پنهانی که در کتاب ها نوشته نمی شود.

این دوره طی 20 جلسه 3 ساعته )مجموعا ۶0 ساعت( برگزار می شود که از به صرفه ترین دوره های آنالین موجود است.
در طی این دوره و بعد از دوره، پشتیبانی انجام می شود و در صورتی که دوره برای یک صنف خاص یا یک گروه خاص 
برگزار شود قابلیت آن را دارد تا مطابق وضعیت دانشجویان طراحی شود. مثال کسانی که مهندسی کامپیوتر هستند و 
می خواهند با طراحی سیستم های سازمان ها در طراحی نرم افزار آشنا شوند، می توانند این دوره را به صورت سفارشی 

درخواست نماید.

کلیات دوره جامع سیستم های یکپارچه کسب و کار 

مهندس صنایع باید به انواع سازمان ها آشنا باشد متاسفانه این مطلب جایی گفته نمی شود و باید برای آن دست به 
تجربه بزنید. در این قسمت دوره جامع مشاور شو می توانید از این تجربیات واقعی استفاده کنید و زمان بلوغ کاری خود را 
کاهش دهید؛ عمر گرانبهای کاری را صرف تجربه های بدوی نکنید. این قسمت شامل آشنایی با بیزینس مدل، بیزینس 
پلن، تفکر سیستمی در طراحی سیستم های یکپارچه، سیستم های درونی و بیرونی، زیر سیستم ها، سیستم های متمرکز و 

غیرمتمرکز، سیستم های اقماری، هلدینگ ها، نهادها و شرکت های خصوصی و دولتی و … می شود.

مدیریت فرآیند
ما مدیریت فرآیند را به عنوان شاسی طراحی سیستم انتخاب کرده ایم و بر اساس آن، کل طراحی را انجام خواهیم داد 
و سیستم ها و زیر سیستم ها را طراحی و با رویکرد سیستمی و یکپارچه به هم متصل کنیم. به عنوان یک پیش نیاز ابتدا 

این مبحث را مرور می کنیم.

https://sanayeshocollege.ir/product/comprehensive-course-of-integrated-business-systems-design/


طراحی سیستم های برنامه ریزی
سیستم های برنامه ریزی، مغز کل سیستم هستند و مسئولیت هماهنگی تمام سیستم ها و آنالیز آنها را به عهده دارند. 
این هسته مسئولیت هماهنگی تمام سیستم ها را به عهده خواهد داشت. این بخش از دوره که تحت عنوان واحد برنامه 
ریزی، QA، تضمین کیفیت، سیستم ها و روش ها به طور کامل یا ناقص در شرکت ها پیاده سازی می شود؛ از زمینه های 
مهم کاری بچه های صنایع است. ولی این مورد نیز صرفاً با تجربه تئوری ها پیاده می شود و منبع ایرانیزه شده برای بچه ها 

وجود ندارد و ما به این خالء در این قسمت پاسخ می دهیم.

نحوه طراحی و پیاده سازی سیستم ها 
چطور سیستم ها را طراحی می کنیم؟

و چطور آن ها را مستقر کنیم؟
معموالً این تجربه بعد از چند سال کار کردن یا پیاده سازی چند سیستم اتفاق می افتد، در این قسمت نکات بازار کاری 

سیستم ها را یاد می گیرید و می توانید به راحتی وارد بازار کار شوید.

سیستم های مدیریت استراتژیک
یک مشکل عمده همه سازمان ها اجرایی نشدن و به ثمر نرسیدن استراتژی  هاست. سازمان  های کوچک توانایی طراحی 
استراتژی را ندارند و سازمان های بزرگ معموالً اینقدر به تئوری و مستندات می پردازند که برنامه استراتژیک صرفاً یک مجلد 

در کتابخانه آن هاست. راه واقعی پیاده سازی استراتژی های کارآمد چیست؟
با ما همراه باشید. در این قسمت با مدل های کالسیک و جدید و همچنین یک الگو از EFQM آشنا می شوید.

سیستم های مدیریت ریسک
مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان برای ورود مهندسی صنایع به خصوص در شرایط فعلی شرکت ها است. شرکت ها 
در شرایط بد بیشتر از اینکه فکر رشد و بهره وری باشند، بیشتر از آینده و اتفاقات می ترسند. در این قسمت یک سیستم 
جامع و منحصر به فرد ریسک را آموزش می دهیم تا به موتوری کارآمد جهت حرکت سازمان تبدیل شود: مدیریت ریسکی 

جامع از ریسک های استراتژی، فرایند، مالی و حتی HSE )در این قسمت شما با ایزو 31000 هم آشنا خواهید شد(

سیستم های منابع انسانی
منابع انسانی از حوزه هایی است که مهندسین صنایع می توانند به راحتی و با توجه به عالقه و گستردگی این حوزه وارد 
کار شوند. شناخت سیستم های منابع انسانی، انتخاب و پیشرفت را در این حوزه بیشتر می کند و از آنجا که جزء مهم 
و چالش برانگیز سیستم های کسب و کار منابع انسانی هستند، الزم است دقت الزم در طراحی انجام شود و تسلط بر 
این قسمت وجود داشته باشد. به جای اینکه سال ها تجربه کنید، می توانید در دوره آنالین طراحی سیستم های یکپارچه 

کسب و کار این تجربیات را بیاموزید.

سیستم های آموزش
واحدهای آموزش در شرکت های بزرگ می توانند واح های جذابی برای یک مهندس صنایع باشند. در شرکت های کوچکتر 
هم الزم است به آموزش یک نگاه دقیق وجود داشته باشد، مثل یک سرمایه گذاری که نباید شکست بخورد. ولی به دلیل 

نبود آگاهی این شرکت ها در این قسمت دچار چالش هستند.
از دست می دهند، یک سیستم آموزش مهندسی  را  یا سرمایه گذاری آموزش  به آموزش نمی پردازند  انواع شرکت ها 

طراحی شده الزمه رشد سیستم است. )در این قسمت استاندارد ایزو 1001۵ نیز گفته می شود(



سیستم های نظام پیشنهادات
رشد یک شرکت بدون مشارکت و سینرژی کارکنان امکان ندارد و منابع انسانی باید ورودی های اصالح و بهبود سیستم 
را تقویت کنند، ولی استقرار این سیستم کار راحتی نیست و با کپی کاری نمی تواند انجام شود. به همین خاطر پروژه های 
این حوزه شکست می خورند و سازمان فرصت این مشارکت را از دست می دهد. این مسئله به طور مستقل یک زمینه 
کاری مشاوره و مهندسی صنایع است، که یک دلیل شکست پروژه های آن، تمرکِز مشاورین بر این قسمت سیستم و 

عدم توانایی درک که کل سیستم است.

سیستم های مدیریت دانش
چگونه می تواند دانش پرسنل در شرکت ها به دانش شرکت تبدیل شود؟

ضعف شرکت ها در این مورد و اتکا به منابع انسانی خاص، آسیب پذیری آنها را زیاد می کند و هزینه های زیادی را به آنها 
تحمیل می کند و استقرار یک سیستم مدیریت دانش خوب می تواند دغدغه های زیادی را پاسخ بگوید و نیاز شرکت ها را 

اجابت کند. این مورد نیز به طور مستقل یک زمینه کاری مشاوره و مهندسی صنایع است.

سیستم های خرید و بازرگانی
از زمینه های مغفول و کارهای پردرآمد در بسیاری از شرکت ها که مهندسین صنایع به راحتی می توانند جذب بخش بازرگاني 
شوند و تقریباً همه جا وجود دارد. ولی این حوزه نیز بسیار تجربی اداره می شود و عدم شناخت مهندسین صنایع فرصت 
با مکانیسم این سیستم ها آشنا  افراد شرکت کننده در دوره مشاور شو  از آنها می گیرد. در این قسمت  را  های زیادی 

می شوند و می توانند به تحلیل آن بپردازند یا به عنوان یک کارشناس بازرگانی وارد بازار کار شوید.

سیستم های نت
هرجا تجهیز هست، نگهداری و تعمیرات هم هست: از تجهیزات صنعتی گرفته تا کامپیوتر و لپ تاپ. بخش زیادی از هزینه 
شرکت ها در این قسمت انجام می شود و عالقه مند به کاهش این هزینه ها هستند. با سیستم های نت می توان با مدیریت 
این مسئله با توجه به ابعاد شرکت این هزینه ها را مدیریت کرد و یا برای کار در مدیریت نت شرکت های بزرگ آماده شد.

سیستم های مدیریت مشتریان
مشتری جز مهم هر سیستم است نحوه ارتباط با مشتری، شکایت مشتری، رضایت مشتری، نیازهای مشتری و… باید 
در یک سیستم مناسب به طور سیستماتیک طراحی شود. برای ارتقاء فروش و سود، اطالعات مشتریان و نظم دهی به 
مشتریان و یا تشکیل باشگاه مشتریان به رشد سیستم کمک می کند. )در این قسمت استانداردهای 10001، 10002، 

10003، 1000۴ نیز گفته می شود.(

طراحی شاخص ها و سیستم های کنترل و پایش
برای پایش و آنالیز یک سیستم و توانایی کنترل سیستم به جهت رشد و بهبود و پایش، شاخص های متناسب و مناسب 
برای آن تعریف می شود، تا بتوان درک صحیحی را از سیستم برای ذی نفعان ایجاد کرد. تمام شرکت ها و مدیران عالقه مند 
هستند تا درک صحیحی از سیستم داشته باشند، الزمه این امر طراحی جز به جز سیستم با دقت مهندسی است و در 

حین این طراحی باید شاخص ها و سیستم پایش مناسب نیز تعریف شود.



سیستم های ارزیابی عملکرد
نحوه ارزیابی عملکرد افراد، فرایندها، پروژه ها و واحدها در این قسمت شرح داده می شود. طراحی سیستم ارزیابی عملکرد 

خود می تواند به عنوان یک زمینه مشاوره یا پروژه مطرح شود.

سیستم های مدیریت تغییر
نحوه ساماندهی تغییرات برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده سازمان درطی این فرآیند به دست می آید. پیاده سازی 

مدیریت تغییر نیازمند بلوغ سازمان و استقرار پیش نیاز های قبلی است.

ممیزی
شغل ممیزی از مشاغل مهم و پردرآمد در حوزه مهندسی صنایع می باشد.آموزش نحوه انجام ممیزی یا 
برگزاری یک ممیزی سیستم برای مهندسان صنایع الزم است. ممیزی یکی از راه های دریافت بازخورد در 
سیستم و یا از سیستم های مختلف مستقر شده می باشد که به صورت داخلی و یا از طرف ممیزین خارجی 

انجام می شود. )در این قسمت استاندارد ایزو 1۹011 نیز آموزش خواهید دید(

مدیریت قرارداد
قرارداد رابطه بین شما و سایر افراد را تعیین می کند. قراردادهای منابع انسانی، خرید، فروش، پروژه و … 
رابطه مالی شما در قالب قرارداد تعریف می شود؛ که از زمینه های مبهم برای مهندسی صنایع است و با این 

دانش می توانید صد قدم جلوتر باشید.

سیستم های مالی
تمام فرآیندها و عملیات ها باید انعکاس مالی داشته باشند. زبان مشترک صاحبین شرکت ها، سیستم های 
مالی است و با توجه به اینکه سازمان های قانونی نیز به این زبان با شما صحبت می کنند، الزم است سیستم 
شما ارتباط دقیق با سیستم مالی داشته باشد و از آنجا که سابقا فرآیندهای مالی در طراحی سیستم های 

مهندسی صنایع دیده نمی شود، از موارد ضعف طراحی سیستم ها است که باید با آن آشنا باشید.

سیستم های اطالعات مدیریت و علم داده
حتما این روزها شما هم در مورد علم داده زیاد شنیدید. همچنین در همه شرکت ها نرم افزارهای کامپیوتری 
وجود دارد. سیستم طراحی شده شما باید با هماهنگی کامل نرم افزار کار کند و اطالعات و دیتای سالم 

جهت تحلیل ذخیره شود. اطالعاتی که در تصمیم گیری بتوان به آن استناد کرد.

طراحی نرم افزار
شاید شما هم مهندس صنایعی باشید که بخواهید در پروژه های نرم افزاری شرکت کنید و درآمدهای عالی 
این حوزه را داشته باشید، در انتهای این دوره با دانستن موارد فوق می توانید در این حوزه بدون  یادگیری 
کد نویسی و برنامه نویسی درآمد داشته باشید و یا با دانستن برنامه نویسی به یک برنامه نویس بی نظیر 

تبدیل شوید.



مقاله دوم

رهبری  تحت  استارتاپ های  به  که  گذاری خطرپذیر  معامالت سرمایه  درصد 
زنان تعلق گرفته است، در سال 2020 کاهش یافته است. این موضوع در 
شرایطی در حال وقوع است که زنان در امریکا در حال ترک مشاغل به عنوان 
نیروی کار هستند. تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از وقایع مثبت زمانی 
رخ می دهد که شرکت های سرمایه-گذاری خطرپذیر، زنان کارآفرین را برای 
تامین مالی انتخاب می نمایند و البته سرمایه گذاران باید گام های آگاهانه ای 
برای افزایش بودجه برای این گروه از کارآفرینان کم جلوه داده شده بردارند.
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در طول همه گیری ویروس کرونا، تأثیر نامطلوب آن بر 
مشاغل زنان توجه زیادی را به خود جلب نمود. حوزه های 
شامل جمعیت زیاد زنان شاغل، اخراج  و بیکاری بیشتری 
را تجربه کرد، بطوریکه تحلیل مکنزی نشان می دهد که 
مشاغل زنان 1.۸ برابر آسیب پذیرتر از مشاغل مردان بوده 
است و نیاز بیشتر به مراقبت در کار، اغلب منجر به ترک 

بیشتر زنان به عنوان نیروی کار شده است.
اما تغییر بزرگ دیگری وجود دارد که اخیراً آشکار شده 
است، چراکه اعداد و ارقام مربوط به سال 2020 میالدی 
اخیرا مورد بررسی و انتشار واقع شده است: کاهش قابل 
تحت  استارتاپ های  برای  خطرپذیر  سرمایه  در  توجه 
سرمایه  کلی  کاهش  از  بخشی  فقط  این  زنان.  رهبری 
خطرپذیر نمی باشد. براساس آمار و اطالعات منتشر شده 
در Crunchbase در سال 201۹ میالدی 2.۸ درصد 
از بودجه به استارتاپ های تحت رهبری زنان اختصاص 
یافته، در حالی که در سال 2020 میالدی، این میزان به 

2.3 درصد کاهش یافته است.

این کاهش پس از سال ها روند افزایشی رخ داده است. 
رقم ناچیز 2.۸ درصد، تاکنون به نحوی باالترین میزان 

سرمایه گذاری محسوب می شود.
افت  این  دالیل  تا  انجامید  خواهد  به طول  مدتی  البته 
شدید مشخص و شفاف شود. اما برخی گمان می کنند 
سرمایه گذاران  شد  باعث  کرونا،  ویروس  همه گیری  که 
نسبت به ریسک ها محتاط تر شده و با احتمال بیشتری 
به شبکه های موجود خود بسنده نمایند، که معموال این 
شبکه ها در اختیار مردان بوده و نفوذ زنان به آن ها دشوار 
است و حتی زمانیکه از شبکه های خود خارج می شوند.

بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است به »عادات مطابق 
الگو« پایبند بوده و به دنبال همان شرکت ها و استارتاپ 
هایی باشند که در گذشته از آن ها حمایت می کردند که 
مردان  توسط  که  هستند  فناوری  شرکت های  نیز  اغلب 

رهبری می شوند.
از این گذشته، طبق تحلیل و بررسی که در سال گذشته 
انجام شده است، در شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر  

متن مقاله

25



از تصمیم گیرندگان، زن هستند  تنها حدود 12 درصد 
و اکثر شرکت ها هنوز حتی یک شریک زن هم ندارند. 
در میان تمام شرکای این شرکت ها، تنها 2.۴ درصد 
شرکای مؤسس زن هستند؛همانطور که نشریه ماهیانه 
می کند:  اشاره   ”Fast Company“ کار   و  کسب 
یک  گذاری  سرمایه  تصمیمات  از  بزرگی  »بخش 

شرکت را کنترل می کنند«
سرمایه گذار  زنان  وقتی  که  اینجاست  در  جالب  نکته 
تصمیم گیری می کنند، احتمال سرمایه گذاری در تیم های 

مؤسس زن دو برابر بیشتر خواهد بود.
وجود تبعیض جنسیتی در تامین مالی استارتاپ ها منجر 
به مشکالت بیشتر می شود. این امر تصویر کلی مشاغل 
زنان را تحت تأثیر خود قرار می دهد. همچنین احتماال 

بهبود و تالش برای مقابله با تبعیض را کند می نماید.
را  بیشتری  زنان  بانوان،  رهبری  تحت  استارتاپ های 
استخدام نموده و تمرکز متفاوتی از خود بروز می دهند

بودجه ای  زنان  رهبری  تحت  استارتاپ های  زمانیکه 
دریافت می کنند، به احتمال زیاد موفق خواهند شد.

که  داد  نشان  بوستون  گروه مشاورین  تحلیل  و  تجزیه 
آن ها

بیش  نمایند،  می  را محقق  باالتری  درآمد  نهایت  »در 
از دو برابر به ازای هر دالر سرمایه گذاری شده« یکی از 
دالیل احتمالی آنست که فشار شدیدتر سرمایه گذاران 
باید  مشاغل  این  که  باشد  معنی  این  به  است  ممکن 

برنامه های تجاری قوی تری داشته باشند. 
همچنین، این فرآیند می تواند به ایجاد انعطاف پذیری و 
سازگاری، دو مهارت مهم تجاری برای کارآفرینان کمک 

شایانی نماید.
اما این فقط ROI نیست که کسب  و کارهای بانوان را به 
یک مزیت مهم برای اقتصاد تبدیل می کند، این مشاغل 

همچنین سبب بکارگیری بیشتر زنان نیز می گردد.
 Kauffman Fellows بر اساس تحلیلی که توسط
موفقیت  تسریع  برای  که  )برنامه ای  است  شده  ارائه 
یک  با  استارتاپ هایی  است(،  شده  طراحی  کارآفرینان 
مؤسس زن، کارکنان خود را با 2.۵ برابر بیشتر از زنان 
یک  با  شرکت هایی  دیگر  سویی  از  می دهند.  تشکیل 
مؤسس زن و یک مدیر اجرایی زن، شش برابر بیشتر 

زنان را استخدام می نمایند.
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با توجه به شرایط ایجاد شده در خصوص شاغلین زن، 
این امر بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است. زنان 
خارج شده اند  کار  نیروی  از  دسته جمعی  به صورت 
را تشکیل می دهند که خواستار شغل  افرادی  اکثر  و 
به  بیکاری  ارقام  و  آمار  در  اما  می شوند،  محسوب 

حساب نمی آیند.
این موضوع تنها دلیلی نیست که مشاغل تحت رهبری 
زنان را برای بهبود امری ضروری می نماید. تحقیقات 
منتشر شده در مجله »کارآفرینی و مدیریت سازمان« 
بر  بیشتر  زنان  رهبری  تحت  مشاغل  که  داد  نشان 
با  مناسب  کاری  روابط  ایجاد  و  اجتماعی  مشارکت 

کارمندان تمرکز می کنند.
بصورت  که  است  امر  این  گویای  ارقام  و  آمار  البته 
از  حمایت  نفع  به  استدالل ها  همه  شفاف،  کامال 
مشاغل تحت رهبری بانوان برای تغییر مسیر در میان 

سرمایه گذاران کافی و مجاب کننده نبوده است.
می بایست کسب  سرمایه گذار خطرپذیر  شرکت های 
راه حل  نمایند.  پشتیبانی  را  محور  انسان  کارهای  و 
این نیست که شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر به 
طور ناگهانی شروع به حمایت از استارتاپ هایی کنند 

که توسط زنان ایجاد شده اند.

در حقیقت بایستی به دنبال از بین بردن الگوهای نهادی 
و فکری که مانع از تشخیص پتانسیل بزرگ ایده های ارائه 

شده توسط آنان است، بود.
ما شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر خود را ایجاد کردیم تا 
بخشی از این جنبش باشیم. در بررسی طرح ها، کامال به 
تجاری بودن کسب وکار پیشنهادی نگاه می کنیم و سؤاالت 
مدل  یک  دنبال  به  حال  عین  در  اما  می پرسیم.  سختی 
کسب و کار انسان محور نیز هستیم. ما به دنبال کسب 
و کارهایی هستیم که بر برآورده کردن یک نیاز اجتماعی، 
فزاینده شغل در طول زمان و فرهنگ کاری  ایجاد تعداد 
با عناصری مانند  تمرکز کند که در طول زمان کارکنان را 

امنیت روانی و توسعه شغلی توانمند نماید.
در حقیقت وقتی سرمایه گذاران از این مدل پیروی کنند، 
شرکت  چراکه  شوند.  انتخاب  این  برنده  می توانند  همه 
های بیشتری به رهبری زنان، تأمین مالی می شوند. نیروی 
چنین  در  ماندن  و  پیوستن  یک  درجه  و  استعداد  با  کار 
شرکت هایی را انتخاب می کنند و در نهایت ایده هایی که 
به نفع جامعه هستند، شانس بیشتری برای ظهور و بروز 

خواهند داشت.
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تامین مالی تازه آغاز کار است. این موضوع به شرکت 
های سرمایه گذاری خطرپذیر بستگی دارد که همچنان 
در توسعه این مشاغل مشارکت داشته باشند تا اطمینان 
حاصل کنند که آیا استارتاپ ها می توانند تعهدات خود را 
حفظ کنند یا خیر. در حالیکه برخی از کارآفرینان ممکن 
است شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیری را ترجیح 
دهند که به نوعی تنها به سرمایه گذاری منفعالنه  اکتفا 
می نمایند. تحقیقات نشان می دهد که رابطه مثبتی بین 
مشارکت شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر و موفقیت 
استارتاپ ها وجود دارد - بویژه زمانی که آن استارتاپ ها 
در حال ایجاد مدل های تجاری جدید هستند )بطوریکه 
رخ  استارتاپ ها  مورد  در  مشکالتی  و  شکست ها  بعضا 

داده است،

که بخشی از آن مربوط به سرمایه گذارانی بوده  است که 
در حال  که  بودند  نکرده  توجه  وکار  به آن کسب  واقعا 

انجام چه کار و در چه شرایطی است(.
خواهد  ریسک  با  همراه  گذاری  سرمایه  هر  قطعا  البته 
بود. در تصمیم گیری در مورد محل و شرایط بکارگیری 
سرمایه گذاری خطرپذیر، هیچ امر مطمئن و قطعی وجود 
این توصیفات، موضوعی که در سال  با همه  اما  ندارد. 
وکار  کسب  دنیای  به  درس  بزرگترین  عنوان  به  گذشته 
آموخته شده است، آنست که این دنیا نیاز به تغییرات 
شدید و چشمگیر دارد و شرکت ها/صندوق های سرمایه 
گذاری خطرپذیر بخشی از این راه حل برای بروز تغییرات 

مثبت و اثرگذار خواهند بود.
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آموزشگاه فنی وحرفه ای خانه مهندسی صنایع

3. رزومه خود را ارتقاء دهید ۲. هدفمند شبکه سازی کنید۱. در حرفه کاری خود متخصص شوید

خدمات خانه مهندسی صنایع برای مهندسین  
شــغل یــک مهنــدس صنایــع مســتلزم داشــتن مجموعــه ای از مهارت هــای مختلــف اســت. 
صــرف نظــر از مــدارک تحصیلــی، فراگیــری مهارت هــای تخصصــی در حــوزه مربــوط فعالیــت 
ــه ای  ــه حرف ــتر در زمین ــت بیش ــب موفقی ــرای کس ــتان را ب ــد شانس ــما می توان ــغلی ش ش
ــای  ــا بنگاه ه ــدت ب ــی م ــکاری طوالن ــابقه هم ــتن س ــا داش ــع ب ــه صنای ــد. خان ــش ده افزای
اقتصــادی مختلــف ایرانــی و کشــف نیازمنــدی صنایــع بــه نیــروی کار آمــوزش دیــده، اقــدام 
بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی مختلــف مربــوط بــه مهندســی صنایــع، مدیریــت و .... بــرای 
ــردآوری تمــام  ــع همــواره گ ــه مهندســی صنای ــرده اســت. هــدف خان ــرم ک مهندســین محت
ــب  ــد، در قال ــاز داری ــه آن نی ــع ب ــه مهندســی صنای ــت در حرف ــک موفقی ــرای ی ــه ب آنچــه ک

ــروز می باشــد.  ــال ب ــن ح ــوای آموزشــی منســجم و در عی محت

دانش و مهارت خود ارتقا دهید :
ــع  ــین صنای ــت مهندس ــای فعالی ــوزه ه ــع و ح ــی صنای ــه مهندس ــوط ب ــای مرب آموزش ه
بســیار گســترده اســت. بــه جــرات می تــوان بــا شــرط داشــتن دانــش و مهــارت تخصصــی، 
ــوزش  ــه آم ــود دارد. هم ــازمان ها وج ــی س ــع در تمام ــین صنای ــت مهندس ــیِل فعالی پتانس
ــه ای شــدن در حوزه هــای مهندســی  ــرای شــروِع فعالیــت، پیشــرفت و حرف ــی را کــه ب های

ــد.  ــدا کنی ــع پی ــه مهندســی صنای ــد در ســایت خان ــد را می توانی ــاز داری ــه آن نی ــع ب صنای
برنامه هــای آموزشــی گســترده خانــه مهندســی صنایــع بــه همــراه صــدور گواهینامــه معتبــر 
و بین المللــی )از کنتــرل موجــودی و زنجیــره تامیــن گرفتــه تــا سیســتم تضمیــن کیفیــت 

و مــوارد دیگــر( بــرای ارتقــاء شــغلی ســریع شــما طراحــی
 شده اند. ما به شما کمک خواهیم کرد تا
 مهارت های حرفه خود را به سطح بعدی
 برسانید.  ما بازار کار مهندسی صنایع را 

به حوزه های ذیل تقسیم بندی 
نموده ایم.با انتخاب حوزه مورد نظر

 خود، با آموزش های مورد نیاز
 آن حوزه می توانید آشنا شوید و در 

صورت نیاز از کارشناسان ما مشاوره بگیرید. 

۴. یک تیم قوی تشکیل دهید 



با متخصصان دنیای مهندسی صنایع ارتباط برقرار کنید:
ــی  ــه آموزشــی بین الملل ــک جامع ــه ی ــع ب ــه مهندســی صنای ــان، خان ــش از 1۶200 عضــو در سرتاســر جه ــا بی ــون ب هــم اکن
تبدیــل شــده اســت. تمــام تــالش مــا بــه ایجــاد اعتمــاد بــه نفــس در بیــن مهندســین صنایــِع جــوان و ســاختن مســیری بــرای 

ــاص دارد. ــازمان ها اختص ــوآوری در س ن
شــرکت در وبینــار و کالس هــای آموزشــی مــا کمــک می کنــد تــا در دنیــای مهندســی صنایــع کــه بــه ســرعت در حــال تغییــر 
اســت بــروز بمانیــد، ارتباطــات ارزشــمند و معنــاداری را بــا متخصصــان و همینطــور ســازمان ها ایجــاد کنیــد. شــما می توانیــد 
رزومــه خــود را بــه اشــتراک بگذاریــد، فرصت هــای شــغلی جدیــدی را کشــف کنیــد و از مشــاوره کارشناســان خانــه مهندســی 

صنایــع بهــره منــد شــوید. 
ویژگی های دوره های آموزشی خانه صنایع 

امکان برگزاری دوره ها به دو صورت حضوری و آنالین 
آموزش صنعت محور

بیمه تضمین یادگیری 
ارائه گواهینامه بین المللی 

خدمات خانه مهندسی صنایع برای سازمان ها: 
امکان آموزش در محل سازمان 

ــت  ــک اولوی ــانی ی ــع انس ــعه مناب ــوزش و توس ــت، آم ــول اس ــر و تح ــال تغیی ــه در ح ــه همیش ــب  و کار ک ــای کس در دنی
محســوب می شــود. ســازماندهی جلســات آموزشــی و توســعه مناســب بــرای کارکنــان ارزش بســیار زیــادی دارد: آمــوزش بــه 
ــد، عملکــرد  ــد، مهارت هــای موجــود را تقویــت کنن ــدی را کســب کنن ــا مهارت هــای جدی ــن امــکان را می دهــد ت ــان ای کارکن

بهتــری داشــته باشــند، بهــره وری را افزایــش دهنــد و بتواننــد فرآیندهــای ســازمان را بهبــود ببخشــند. 
ــر رنگــی در افزایــش کارایــی و اثربخشــی پرســنل  ــازده آمــوزش پرســنل کــه نقــش بســیار پ یکــی از روش هــای بســیار پرب
ســازمان دارد برگــزاری دوره هــای اموزشــی درون ســازمانی و یــا INHOUSE COURSES می باشــد. در ایــن مــدل آموزشــی 
دوره مــورد نظــر در قالــب یــک کارگاه آموزشــی در محــل ســازمان یــا کارخانــه برگــزار شــده و پرســنل عالقه منــد و مــورد نظــِر 

ــد. مدیریــت ســازمان در آن شــرکت می نماین
خانــه مهندســی صنایــع مفتخــر اســت کــه در طــول مــدت زمــان فعالیــت خــود، توانســته بیــش از 1000 دوره آموزشــی در 
ســازمانهای مختلفــی چــون اداره اســتاندارد ایــران، شــرکت مپنــا، پــارس انالیــن، پــارس خــزر، وزارت کار و رفــاه اجتماعــی، 
ســازمان تربیــت مربــی ســازمان فنــی و حرفــه ای، گمــرک تهــران، انبارهــای مرکــزی و ... برگــزار کنــد. رســالت فرآینــد آمــوزش 
ســازمانی خانــه مهندســی صنایــع بــر ایــن اســت کــه بــا اعــزام مدرســهای مجــرب و کارآزمــوده بــه کارخانجــات و ســازمانهاي 
گوناگــون در اقصــی النقــاط کشــور پهناورمــان، متخصصیــن مختلــف را در همــان محــل کار خــود آمــوزش داده و نقشــی در 

بهبــود راندمــان فــرد و ســازمان داشــته باشــد.
ویژگی های دوره های آموزش درون سازمانی 

سفارش سازی دوره بر اساس نیاز سازمان  
امکان برگزاری دوره ها به دو صورت حضوری و آنالین 
پشتیبانی کامل دوره توسط تیم خانه مهندسی صنایع

ــد ســپس  ــل و ارســال نمایی ــل را تکمی ــرم ذی ــه دوره آموزشــی در ســازمان خــود، ف ــزاری هرگون ــه برگ ــل ب در صــورت تمای
ــد نمــود. ــا شــما تمــاس حاصــل خواهن کارشناســان مــا در اســرع وقــت ب



برنامه های پیش روی خانه مهندسی صنایع

»تقویم دوره های آموزشی بهمن و اسفند ۱۴۰۰« 

 
ثبــت نــام اینترنتــی هــر کــدام از دوره هــای آموزشــی خانــه مهندســی صنایــع بــه ســادگی از لینــک مشــخص شــده هــر 
دوره آموزشــی ممکــن مــی باشــد. همچنیــن میتوانیــد جهــت اخــذ اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن هــای خانــه مهندســی 

صنایــع تمــاس حاصــل فرماییــد:
021۸۸۷۶۴۸۶۷ – 021۸۸۷۶1۷۹۵

نام دوره

وبینار معرفی بازار کار مهندسی صنایع

بررسی بنیادین بالکچین و رمز ارزها

همایش مدیریت داده محور

تجهیزات پزشکی
ISO13485:2016 استاندارد

برنامه ریزی تولید

12 اسفند ماه 1۴00

2۴

۸

32

۴۸

۵ اسفند ماه 1۴00

1۵ اسفندماه 1۴00

3، ۴، ۵، ۶ اسفندماه 1۴00

حضوری و آنالین11، 12، 13، 1۸، 1۹، 20 اسفند ماه 1۴00

حضوری و آنالین

آنالین

آنالین

آنالین

مدت دورهزمان برگزاری
نوع دوره)ساعت(

iehouse.org/ahead_courses

http://iehouse.org/ahead_courses


اشتراک تجربیات خانم مهندس مهرین نظری
خانم مهرین نظری کوتاه و مختصر از زبان خودش؟ 

مهرین دختری ست که همیشه تالش کرده تا با پیاده سازی استراتژی درسِت روابط عمومی به کسب و کارهای نوپا یا استارتاپ ها کمک کند. 
استارت آپ اکوموتیو چطور به وجود آمد؟

در حال حاضر من مدیر بخش سالمت رسانه اکوموتیو، رسانه استارتاپی هستم. اولین کارم را در 1۸ سالگی و با کارآموزی در بخش روابط عمومی 
)PR( در یک NGO )سازمان مردم نهاد( شروع کردم. بعدها که از مهندسی نرم افزار وارد اکوسیستم استارتاپی شدم به جای خالِی روابط عمومی در 
استارت آپ ها پی بردم. بنابراین در ِسمت روابط عمومی در چند استارت آپ فعالیت کردم و حتی بخش روابط عمومی در چند شرکت را راه اندازی 

کردم. در نهایت هم به صورت تخصصی وارد حوزه رسانه، یکی از بخش های مهم روابط عمومی، شدم. 

از تلخ و شیرینی های دنیای کارآفرینی برامون بگید. 
از جمله تلخی ترین اتفاقاتی که در دنیای استارت آپ ها با آن زیاد مواجه می شویم این است 
که خیلی از ایده های خوب به هر دلیل شکست می خورند و در نتیجه کل زحمات تیم به هدر 
می رود. گاهی هم به خاطر گردش مالی پایین، برای بقاء کسب وکار، مدیران مجبور می شوند 

دست به تعدیل نیرو بزنند. 

چه توصیه ای برای افرادی که قصد ورود به دنیای کارآفرینی دارند، 
می کنید؟ 

قبول  گاهی  استارت آپ ها،  ریسک  از  پُر  دنیای  در 
واقعیِت شکست، یک موفقیت برای جلوگیری از  ضرر 

محسوب می شود. 

29

قبل از شروع فعالیت در حوزه کارآفرینی، روحیات خودتان را بشناسید و با عالقه و 
انگیزه کار کنید. مثل هر فعالیت اقتصادی دیگری، قرار نیست از همان اول رشد 
و ترقی در مسیر شغلی خودتان رو احساس کنید. همینطور برای کار در فضای 
استارت آپی نیازی نیست حتما درستان تمام شود؛ اتفاقا با کارآموزی یا کارهای 
)به  خود  نرم  مهارت های  همینطور  و  فنی  مهارت های  تا  کنید  تالش  داوطلبانه 

خصوص کار تیمی( خود را توسعه دهید. 



کسب وکارها به مثابه یک موجود زنده، از لحظه ایجاد تا لحظه مرگ با انبوهی از مسائل پیچیده در درون و بیرون 
خود مواجه هستند. بیمه و روابط کار، مالیات، مباحث مالی، حقوقی، بازاریابی و فروش، صادرات و واردات، مدیریت 
فرآیندها، مدیریت منابع انسانی، تامین مالی و... صرفا بخشی از مسائلی هستند که کسب وکارها در دنیای واقعی 

با آنها سر و کار دارند. 
هیچ مدیر کسب وکاری همه اطالعات و مهارت های الزم را برای رشد و توسعه درون خود ندارد و بنابراین از مشورت 
و مشاوره بی نیاز نیست. تصمیم گیری در همه زمینه ها نیازمند داشتن اطالعات صحیح است. به علت پیچیده شدن 
ماهیت کسب وکارها و درهم تنیدگی نکات و مباحث مختلف، نیاز به مشاوره کسب وکار امروزه دوچندان شده است. 
سرعت رشد فناوری بسیار زیاد است و اگر صاحبان کسب وکار نتوانند خود را با این سرعت تطبیق دهند به طور حتم 
با شکست  مواجه خواهند شد. عالوه بر آن پیچیدگی های فضای رقابتی، حساسیت بازارها و مشتریان به کیفیت 
محصوالت و خدمات و موارد قانونی مانند موضوعات بانکی، بیمه ای، مالیاتی، گمرکی و نظایر آن از ضرورت های 

بهره گیری از مشاورین کسب و کار است.

مقدمه 

الوبیزنس



چرا الوبیزنس؟

مشاوران چه کسانی هستند؟

مقدمه فوق، فلسفه اصلی شکل گیری الوبیزنس است. الوبیزنس شبکه مشاوران برتر کسب وکار است که امکان 
دسترسی به بهترین های کسب وکار ایران را در کوتاه ترین زمان فراهم  می کند. در این پلتفرم که شامل نسخه تحت 
وب است، انواع مشاوران در حوزه هایی نظیر توسعه کسب وکار، تامین مالی و سرمایه گذاری، بازاریابی و فروش، 
صادرات و واردات، مدیریت منابع انسانی، مالیات و امورمالی، بیمه و قانون کار، ثبت و امور حقوقی و ... به ارائه 

مشاوره می پردازند.
بر  را در  افراد  از  بهترین ها وصل کنیم. مشاوران ما طیف مختلفی  به  را  تا در هر حوزه، شما  ما تالش کرده ایم 
می گیرند که با توجه به سابقه، رزومه و عملکرد آنها در گذشته انتخاب شده اند. بنابراین فیلترهای متعددی برای 

انتخاب آنها وجود داشته و بعد از راستی آزمایی فعالیت خود را آغاز کرده اند.

این افراد ممکن است کسانی باشند که تحصیالت مرتبط در یک حوزه تخصصی دارند، دارای سابقه تحقیقاتی 
و پژوهشی هستند، سال ها فعالیت عملی و تخصصی در یک زمینه خاص دارند یا آنکه تمام این ویژگی ها را به 
صورت یکجا دارند. معموال در هر حوزه چندین مشاور وجود دارد که شما می توانید بعد از مشاهده رزومه و سوابق 

آنها، یکی را انتخاب کنید.
ما  به کمک شبکه ای از بهترین های کسب وکار ایران، بستری را فراهم آورده ایم تا مدیران و کارشناسان کسب وکارهای 
دانش بنیان، خالق و فناور  و افراد عادی، حتی در دورافتاده ترین نقاط کشور، با صرف هزینه بهینه و کمترین زمان، 

به راحتی از خدمات مشاوره تخصصی و نظرات متخصصان خبره بهره مند شوند.

هدف ما چیست؟
ما تالش داریم تا با تمام ظرفیت های داخلی و خارجی در حل مسائل کارآفرینان و فعاالن کسب وکار، در ابتدا 
نقش موثری در بهبود فضای کسب  وکار کشور خود داشته باشیم و در آینده نه چندان دور، امکان استفاده از توان 
مشاوران و متخصصان ایرانی را به سایر کشورهای منطقه و جهان ارائه دهیم. ما تالش داریم تا مشورت گرفتن در 
فضای کسب و کار ایران، اوال تبدیل به یک عادت مطلوب شود و ثانیا در دسترس تر، ارزان تر و حرفه ای تر از همیشه 

باشد.



  
 

امور حقوقی و مالکیت فکری
روابط کار و تأمین اجتماعی

مالیات و امور مالی
بازاریابی و فروش

کارآفرینی

الوبیزنس چگونه کار می کند؟
الوبیزنس از طریق استفاده بهینه از زمان مشاوران با فراهم کردن امکان رزرو مشاوره تلفنی و یا تعیین زمان های 
خاص برای مشاوره، حذف نیاز به جابجایی فیزیکی مشاور و متقاضی فراهم سازی امکان مشاوره تلفنی و آنالین، 
حذف هزینه های سربار فرآیند مشاوره و گسترش دسترسی به طیف وسیعی از مشاوران کسب وکار در صنعت 

مشاوره ارزش آفرینی کرده است. 
ایرانیان می باشد، تا این لحظه افتخار  در این پلتفرم که محصول دانش بنیان شرکت نقشه راه کسب و کار 
همراهی با بیش از 2۵0 مشاور در حوزه های مختلف کسب و کار را داشته ایم و ارائه خدمات مشاوره تلفنی به 
بیش از ۸000 کاربر با 3000 دقیقه تماس از جمله دستاوردهای الوبیزنس در 2 سال اخیر بوده است. دسته های 

اصلی که الوبیزنس در آنها خدمات مشاوره ارائه می دهد شامل موارد زیر است:

کوچینگ
سرمایه گذاری 

دانش بنیان و فناور
تجارت و بازرگانی
مدیریت سازمانی

 



دسترسی بدون محدودیت به مشاوران: در هر مکان و در هر کجا که هستید از مشاوران الوبیزنس بپرسید 
و پاسخ سوالتان را از بهترین ها بگیرید.

شناخت سریع بهترین مشاوران: با الوبیزنس تخصص و سابقه ی مشاورها را بررسی و با هم مقایسه کنید و 
مشاور مورد نظرتان را انتخاب کنید. 

مشورت در کوتاه ترین زمان: هر زمانی که فرصت کنید، حتی خارج از ساعات کاری می توانید از الوبیزنس 
مشاوره بگیرید.

مشاوره ی مختصر و مفید: در الوبیزنس هر چند دقیقه که بخواهید مشاوره می گیرید و دقیقه ای پرداخت می 
کنید. مختصر ، مفید، به صرفه.

انصراف از ادامه ی مکالمه حق کاربر است: قطع مکالمه زیر یک دقیقه به هر دلیل، به منزله انصراف از 
مشاوره است و هزینه ای از اعتبار شما کسر نخواهد شد.

ضمانت کیفیت با خیالی آسوده: اگر از کیفیت مشاوره راضی نبودید، با  بررسی تماس، هزینه ی کسر شده 
به اعتبار شما برگردانده می شود.

مزایای الوبیزنس

الوبیزنس شبکه قدرتمندی در ارائه خدمات مشاوره و توانمندسازی کسب وکارها ایجاد نموده و از این طریق به 
عنوان کارگزار معتمد معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز شناخته می شود. 
نوآوری و شکوفایی و  با صندوق  ایرانیان  کار  راه کسب و  قرارداد کارگزاری شرکت نقشه  تیر ماه سال ۹۸  از 
معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری منعقد شد که امکان ارائه خدمت بیش از پیش به شرکت های دانش 

بنیان و فناور را برای الوبیزنس فراهم کرد. 
طی تالش های انجام شده در این راستا در دو سال اخیر، بیش از 2000 جلسه مشاوره حضوری کسب و کار در 
استان های مختلف با همکاری پارک های علم و فناوری استانی و جهاد دانشگاهی  و دیگر بازیگران این عرصه، 

در پنج حوزه اصلی کسب وکار برگزار شد که این خدمات توانمندسازی در استان ها شامل موارد زیر می شود:

آیا فقط جلسات آنالین ؟

برگزاری جلسات مشاوره
برگزاری دوره های آموزشی آنالین 

و حضوری
عارضه یابی کسب وکار
ارزیابی توان صادراتی



بله؛ ما در الوبیزنس برگزار کننده دوره های مختلف کاربردی به صورت آنالین و حضوری هستیم. الوبیزنس با دارا 
بودن شبکه  ای گسترده از مشاوران و مدرسان برجسته در حوزه های متنوعی چون بازاریابی و فروش، منابع انسانی، 
مدیریت مالی، مالیات، بیمه و... آماده برگزاری دوره های آموزشی برای افراد، سازمان ها و شرکت های خصوصی، 

صنعتی و دانش بنیان، به صورت های مختلف آنالین، حضوری و درون سازمانی است. 
همچنین شرکت ها می توانند موضوعات پیشنهادی خود را در تعامل با مسئول آموزش مطرح کنند تا پس از 

بررسی، دوره موردنظر تعریف و اجرا شود. برای اطالعات بیشتر در زمینه آموزش کد باال را اسکن کنید.
همچنین بالگ الوبیزنس حاوی مقاالت و مطالب جذاب در زمینه موضوعات مختلف کسب وکار است و راهنمای 

خوبی برای عالقه مندان به این حوزه ها می باشد. برای مطالعه این مقاالت به لینک زیر مراجعه نمایید:

alobiz.com

الوبیزنس دوره آموزشی هم دارد؟

https://alobiz.com/blog/


مدرسه ی اشتغال شریف برگزار می کند 
مدرسه ی اشتغال شریف برگزار می کند. امروزه فضای کسب و کار، روز به روز رقابتی تر شده و کارفرمایان 
به دنبال یافتن افراد با استعداد و توانمندی هستند که بتوانند در رشد سازمانشان موثر و کارآمد باشند. 
از طرفی عالوه بر داشتن توانمندی های تخصصی،بهره مندی کارکنان از مهارت های نرم نیز حایز اهمیت 
است، چرا که بدون مهارت هایی چون کارتیمی و تعامل سازنده افراد با یکدیگر و فضای کاری مثبت، 

انجام کارها تقریبا امکان پذیر نیست؛
درفضای آکادمیک کنونی اگرچه مهارت ها و توانایی های تخصصی افراد پرورش می یابند ولی متاسفانه 
بستری برای یادگیری مهارت های نرم وجود ندارد و این گونه مهارت ها غالبا در فضاwی واقعی کسب  وکار 

به دست می آیند؛
بر اساس این نیاز، شرکت پاالیش نفت آفتاب با اشتغال شریف، مرکزی را شکل داده است،تا افراد تازه 
فارغ التحصیل و مستعد، شناسایی شده و طی فرایندی در فضای شبیه سازی شده با فضای واقعی کار، 
در بازه زمانی 2 الی 3 ماه، همکاری مدرسه برخورداری از آموزش های پروژه محور، بتوانند مهارت های 
سخت و نرم خویش را همزمان با هم پرورش دهند و برای ورود به سازمان ها و یافتن جایگاه شغلی 

مناسب خود آماده گردند.
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خانم فرزانه غالمپور کوتاه و مختصر از زبان خودش؟
 )MBA( ــب وکار ــت کس ــد، مدیری ــع دارم و در دوره کارشناســی ارش ــی صنای ــور هســتم، کارشناســی مهندس ــه غالمپ فرزان

ــدم.  خوان
مسیر کارآفرینی شما چطور بوجود اومد؟

بــه عنــوان جملــه اول خدمتتــون اعــالم می کنــم کــه مــن ادعــای کارآفرینــی نــدارم. تنهــا موضوعــی کــه موجــب افتخــار 
مــن هســت کســب  و کاری ســت کــه مــن افتخــار مدیریــت آن را دارم و در حــال حاضــر در زمینــه تدویــن انــواع طرح هــای 
توجیهــی و آمــوزش ایــن حــوزه فعــال هســتم. مــن از دوران کارآمــوزی دوره کارشناســی تــا قبــل از راه انــدازی کســب  و کار 

خــودم، در یــک شــرکت فعالیــت کــردم کــه در نهایــت بــا ِســَمت عضــو هیــات مدیــره از گــروه خــارج شــدم. 
ــرای  ــرای اســتارت آپ ب ــد. فکــر کــردن ب ــی می کنن ــد و آن را عمل ــم می گیرن ــران همــه اســتارت آپ ها یــک روز تصمی مدی
ــرون از شــرکت  ــه بی ــف ب ــرای انجــام یکســری وظای ــح ب ــد صب ــه بای ــی ک ــه روز برف ــه روز برفــی شــروع شــد. ی مــن از ی
ــه«  ــم »ن ــر خــالف همــه دفعــات پیــش جواب ــن دفعــه ب ــی؟ ای ــود کــه از خــودم پرســیدم می تون ــم. همــان روز ب می رفت

نبــود... 
تصمیــم مــن از همــون روز شــروع شــد، بعــد از اینکــه از شــرکت اســتعفا دادم دقیقــا می دونســتم چــه مســیری را بایــد 

طــی کنــم و فقــط انجامــش دادم، همیــن.
ــی  ــد؟ و چالش هــا و دغدغه های ــن برامــون بگی ــای کارآفری از تلــخ و شــیرینی های دنی

کــه االن در مســیرتان داریــن؟
قبــل از شــروع، ممکــن اســت فکــر کنیــد کــه در دنیــای کارآفرینــی، فرآیندهــا شــفاف و بســیار راحــت اســت، امــا کار کــردن 
روی یــک اســتارت آپ خیلــی بیشــتر از تایــم اداری معمــول طــول می کشــد، مخصوصــا اگــر قصــد ارائــه باالتریــن کیفیــت 

از محصول تــان را داشــته باشــید. 
ــرای  ــود دارد. ب ــردرگمی وج ــکان س ــان و ام ــده خودت ــر عه ــئولیت های کاری ب ــیاری از مس ــام بس ــروع راه، انج ــازه در ش ت
ــک  ــا در زمــان مشــخص، روی ی ــک تمامــی مســائل را داشــته باشــید ت ــی تفکی ــدرت و توانای ــد ق ــن مشــکل بای حــل ای
موضــوع متمرکــز شــوید. از طرفــی یکــی از مهم تریــن دغدغــه کارآفرینــان، تامیــن منابــع انســانی و مدیریــت آن محســوب 

می شــود. 
چــه توصیــه ای بــرای افــرادی کــه قصــد ورود بــه دنیــای 

کارآفرینــی دارنــد، می کنیــد؟
تمــام تالشــتان را بکنیــد تا پروژه هــا را با کمــک نرم افزارهای مرتبــط، در کمترین 
زمــان ممکــن و بــا دقــت باالیــی انجام دهیــد. به نظرم توصیه »در مســیر رشــد 
قــرار بگیــر« کامــل نیســت؛ بــرای موفقیــت ابتــدا بایــد ســر رشــته زندگــی خود 
را پیــدا کنیــد و بعــد بــرای بهتریــن شــدن در حــوزه کاری بــا قــدرت رشــد کنیــد. 

ــختی های راه  ــه س ــی ب ــن بش ــتی کارآفری ــر خواس اگ
فکــر کــن، ولــی حاضــر بــاش مســیر ســخت رو انتخاب 

کنــی.

اشتراک تجربیات خانم مهندس فرزانه غالمپور
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دایرةالمعارف رشته مهندسی صنایع
 

 Industrial Engineering Knowledge یکــی از مشــهورترین وبالگ هــای جامــع در حــوزه مهندســی صنایــع، بــالگ
ــه طــور مــداوم فعالیــت داشــته و هــر روز مطالــب جدیــدی رو در حــوزه مهندســی  ــا االن ب Center هســت کــه از ســال 2012 ت
ــوردی،  ــات م ــا، مطالع ــی، کتاب ه ــاالت پژوهش ــه مق ــون صفح ــامل 1.۵ میلی ــالگ ش ــن ب ــون ای ــت. هم اکن ــرار داده اس ــع ق صنای

ــد.  ــع می باش ــی صنای ــوزه مهندس ــی در ح ــن و ویدیوی ــی آنالی ــای آموزش ــا و دوره ه ــخنرانی ها، جزوه ه س

بخش های ُپر طرفدار بالگ:

 

مطالب این بالگ زیاد و کامل هست که توصیه میشه خودتون از طریق لینک زیر مراجعه کنید و از بقیه محتوای این بالگ هم استفاده 
کنید: 

چیزهایی که یک مهندس صنایع باید بداند

سایت Analyticsinsight در جدیدترین مقاله اش به »چیزهایی که یک مهندس صنایع باید بداند« پرداخته و »نقش ها و 
مسئولیت ها«، »میانگین حقوق یک مهندس صنایع در سال«، »برترین دانشگاه ها در رشته صنایع« و... را بررسی کرده است.

 در این مقاله، 3 دوره آنالین پیشنهادی به مهندسان صنایع هم ذکر شده که در پایین هم آورده شده:  

 3 دوره برتر آنالین پیشنهادی: 

 لینک مقاله »چیزهایی که یک مهندس صنایع باید بداند«  

Introduction to Engineering Simulations 

Supply Chain Management Specialization 

Introduction to Industrial Engineering 

Industrial Engineering ONLINE Course

A to Z of Industrial Engineering

Online Handbook of IE

 لینک دسترسی به بالگ   
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https://www.edx.org/course/a-hands-on-introduction-to-engineering-simulations
https://alison.com/course/introduction-to-industrial-engineering
https://www.analyticsinsight.net/aspiring-to-become-an-industrial-engineer-here-you-go/
https://www.edx.org/course/a-hands-on-introduction-to-engineering-simulations
https://www.edx.org/course/a-hands-on-introduction-to-engineering-simulations
https://www.edx.org/course/a-hands-on-introduction-to-engineering-simulations
https://www.coursera.org/specializations/supply-chain-management
https://alison.com/course/introduction-to-industrial-engineering
https://www.coursera.org/specializations/supply-chain-management
https://www.coursera.org/specializations/supply-chain-management
https://alison.com/course/introduction-to-industrial-engineering
https://www.edx.org/course/a-hands-on-introduction-to-engineering-simulations
https://alison.com/course/introduction-to-industrial-engineering
https://alison.com/course/introduction-to-industrial-engineering
https://nraoiekc.blogspot.com/2020/05/industrial-engineering-online-course.html
http://nraoiekc.blogspot.com/2018/06/a-to-z-of-industrial-engineering.html
https://nraoiekc.blogspot.com/2019/05/knol-handbook-of-industrial-engineering.html
https://nraoiekc.blogspot.com/


 Y-combinator
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یکی از موفق ترین شتابدهنده های دنیا اقدام به برگذاری دوره ۶ هفته رایگان راه اندازی کسب  و کار نموده، برای ثبت 
نام و شرکت در این دوره می توانید از طریق آیدی زیر اقدام کنید: 

www.startupschool.org

https://www.startupschool.org/aspiring-founders


فراخوان پذیرش شرکت های کوچک و متوسط در برنامه شتابدهی تجاری 

مرکز دائم صادرات و سرمایه گذاری با همکاری مرکز جهانی تجارت دوره شتابدهی صادرات برای تولید کنندگان ایرانی 
برگزار می کند:

»ارتقاء مهارت فنی و دانش تجارت بین الملل به منظور ورود به فضای تجارت بین الملل با استفاده از یک برنامه سفارشی 
سازی شده برای هر شرکت«

الزم به ذکر است این دوره صرفا جهت تولیدکنندگان و شرکت های کوچک و متوسط می باشد. چنانچه شرکتی در این 
دوره شتابدهی پذیرفته شود، هزینه دوره بصورت کامل توسط اتحادیه اروپا و مرکز  بین المللی تجارت که نهاد وابسته به 

سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی است تامین می گردد 
عالقمندان می توانند جهت ثبت نام به سایت زیر مراجعه نمایند:

www.sheralbusiness.com
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https://sheralbusiness.com/ITC/


خانم جواهر لطیفی کوتاه و مختصر از زبان خودش؟
جواهــر لطیفــی هســتم متولــد ســال ۶۶ در روســتای گبیــر یــک شــهر اهــواز. در دوران کارشناســی مهندســی صنایــع خوانــدم و  کارشــناس ارشــد 

اقتصــاد انــرژی دارم. رویــا پــرداز هســتم و آرامــش و خوشــبختی را در تــالش و پویایــی می دانــم.
مسیر کارآفرینی شما چطور به وجود آمد؟

دغدغــه همیشــگی مــن ایــن بــوده کــه بانــوان روســتایی یــا حاشــیه نشــین بــه دلیــل محرومیــت هــا، خــود را بــاور ندارنــد و ایــن عــدم بــاور را 
بــه نســل های بعــدی انتقــال داده و موجــب می شــود ایــن تفکــر پایــدار بمانــد؛ درصورتــی کــه اســتعدادهای نهفتــه ای در کــودکان وجــود دارد 

ــه دلیــل ایــن تفکــر و ســایر محرومیت هــا داســتان های غــم انگیــزی را در جامعــه می آفرینــد. کــه ب
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــودم ک ــیس نم ــر را تاس ــوان جواه ــگران ج ــام پویش ــین بن ــیه نش ــران حاش ــازی دخت ــه توانمندس ــتا موسس ــن راس در ای
ــروری در  ــه پ ــر کوتول ــن تفک ــا ای ــرد ت ــورت گی ــای الزم ص ــوزش و حمایت ه ــر آم ــن قش ــازی ای ــه توانمندس ــی در زمین ــای اجتماع همکاری ه

ــود. ــل ش ــت تبدی ــخصیتی و موفقی ــازی ش ــی و برندس ــای زندگ ــاوری، مهارت ه ــه خودب ــگ و ب ــم رن ــل ها ک نس
ــد  ــوزه تولی ــه ح ــعه را در س ــا توس ــش پای ــی جواهراندی ــی فراگیرمل ــتغال، تعاون ــوزه اش ــردم در ح ــارکت های م ــج مش ــت تروی ــن جه همچنی
و بســته بنــدی و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی، بومگــردی و گردشــگری کشــاورزی، تولیــد انــواع پوشــاک تاســیس نمــوده تــا اشــخاص بــا 

ــند. ــته باش ــاعی داش ــریک مس ــت و تش ــه فعالی ــن زمین ــود درای ــای خ ــا و توانمندی ه ــتفاده از ظرفیت ه اس

ــد  ــب رش ــود و موج ــوب می ش ــیرحرکت آن محس ــی از مس ــن جزی ــک کارآفری ــای ی تلخی ه
ــیم و  ــد باش ــداف متعه ــتیابی اه ــه دس ــه ب ــه در صورتی ک ــد. البت ــد ش ــردی خواه ــای ف مهارت ه
تمــام لحظــات زندگــی بــا هــدف همســو می شــود. پیــش آمــده کــه مســیر رســیدن بــه هــدف را 
تغییــر داده ولــی هــدف را نمی شــود تغییــر یــا حــذف کــرد. هــرکاری ســختی خــود را دارد و هیــچ 
کاری بــی دردســر نیســت لــذا مهم تریــن امــر در ایــن راه توجــه نکــردن بــه حــرف مــردم و ادامــه 

دادن راه در نظــر گرفتــه اســت.

اشتراک تجربیات خانم مهندس جواهر لطیفی

در میان این همه غوغا و شر// عشق یعنی کاهش رنج بشر
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از شــیرین ترین روزهــای کاری بــرای مــن زمانــی اســت کــه باالخــره تالش هایــم نتیجــه دادنــد: راه انــدازی چنــد 
کارگاه مشــاغل خــرد ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار و ثبــت برنــد بــرای محصــوالت تولیــدی آنهــا، توانمندســازی 
بانــوان جهــت شــروع کســب وکار خــود پــس از آمــوزش و پشــتیبانی از آنهــا، ثبــت طــرح بومگــردی روســتایی، 

تاســیس گلخانــه گیاهــان دارویــی و ... 

ــیرتان  ــه االن در مس ــی ک ــا و دغدغه های ــد؟ و چالش ه ــون بگی ــن برام ــای کارآفری ــیرینی های دنی ــخ و ش از تل
داریــن؟



ــا کــم حوصلگــی، سســتی در اراده،  ــارزه ب ــرد و مب ــرد می بینــم. نب ــه زندگــی را یــک میــدان نب ــوان یــک کارآفریــن صحن ــه عن مــن ب
ــج از ریســک ها. ــته منت ــت بصــورت ناخواس ــف حرک توق

ــه نظرتــون  ــد؟ ب ــرای افــرادی کــه میخــوان وارد حــوزه کاری شــما بشــن، داری ــد ب ــه ای داری چــه توصی
ــن  ــه ای ــرای ورودی ب ــرم( ب ــای ن ــارت ه ــا مه ــی ی ــای فن ــارت ه ــم از مه ــی )اع ــه مهارت های ــب چ کس

ــه؟  حــوزه خــاص ضروری
ــا رشــته تحصیلــی، مباحــث روز  یــک مهنــدس صنایــع زمانــی می توانــد موفــق باشــد کــه مهارت هــا و توانمندی هــای فنــی مرتبــط ب
ــان هراســی  ــرژی منفــی اطرافی ــد و از شکســت و ان ــز کن ــه هــدف متمرک و ویژگی هــای شــخصیتی و ارتباطــات خــود را در رســیدن ب

نداشــته باشــد چــون شکســت الزمــه قــدم و گام بعــدی اســت.
اهــداف و برنامه هــای رســیدن را زمــان بنــدی کنیــد و همیشــه چرخــه PDCA را در تمــام فعالیت هــای خــود بایــد ببینیــم. از نقــاط 
ــای  ــت مولفه ه ــه تقوی ــکار ب ــرای این ــد؛ ب ــتفاده کنی ــه اس ــارج از برنام ــک های خ ــکالت و ریس ــا، مش ــر تهدیده ــود در براب ــوت خ ق
شــخصیتی و بازنگــری و بهبــود مســتمر رفتارهــای موثــر بــر زندگــی خــود نیــاز دارید.برنامــه روزانــه، هفتگــی، ماهانــه، ســاالنه و ... بــرای 
خــود ترســیم کنیــد و همیشــه در مســیر برنامه هایتــان گام برداریــد و دایــرۀ شایســتگی خویــش و محصــول خــود را توســعه دهیــد تــا 

بتوانیــد در جامعــه بــازار هــدف رشــد کنیــد. 
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»آقــای علــی گــودرزی« کوتــاه و مختصــر از زبــان 
خــودش؟ 

ــراز  ــان ف ــش بنی ــرکت دان ــل ش ــتم مدیرعام ــودرزی هس ــی گ ــده عل بن

علــم توســعه بــا نــام تجــاری فــراز صنعــت. حــوزه فعالیــت مــا در زمینــه 

ــی باشــد. ــزاری م ــرم اف ــی و ن الکترونیک

ــمند  ــای هوش ــده محافظ ه ــا تولیدکنن ــرکت م ــک، ش ــه الکترونی در زمین

الکترونیکــی لــوازم خانگــی و صنعتــی و همچنیــن تولیــد کننــده سیســتم 

ــودرو  ــور خ ــن موت ــی روغ ــم و کثیف ــض تســمه تای ــده تعوی هشــدار دهن

ــد. ــور می باش ــار در کش ــن ب ــرای اولی ب

در زمینــه نــرم افــزاری هــم در زمینــه ســاخت اســتارتاپ های ملــی ماننــد 

سیســتم جامــع ملــی ســنا، الیــف دانــا، اســتارتاپ جامــع آمــوزش ســنا، 

پروژه هــای بــزرگ هوشــمند ســازی آزاد راه هــای کشــور مربــوط بــه وزارت 

راه و شهرســازی و پیــاده ســازی صدهــا ســایت از لحــاظ ســئو تکنیــکال و 

ــم.  ــوا فعالیــت می کنی محت

استارت آپ شما چطور به وجود آمد؟
ــوزه  ــا در ح ــب  و کاره ــی کس ــازی تمام ــا از روز اول هوشمندس ــدف م ه

مجــازی بــوده و بــه لطــف خداونــد توانســتیم گام کوچکــی در ایــن زمینــه 

ــب  ــه کس ــا هم ــیل را دارد ت ــا پتانس ــور م ــن کش ــر م ــه نظ ــم. ب برداری

ــه  ــا توجــه ب ــد. ب ــدا کنن ــه مجــازی ســوق پی ــت ســنتی ب ــا از حال  و کاره

ــت اقتصــادی  ــر فعالی ــردم اکث ــا م ــه در طــول شــیوع کرون ــه ک ــن نکت ای

خودشــان را در بســتر فضــای مجــازی انجــام می دهنــد، افزایــش درصــد 

ــق شــدن کســب وکارها کمــک  ــه موف ــاً ب ــن هوشــمند ســازی، مطمئن ای

خواهــد کــرد. 

از تلــخ و شــیرینی های دنیــای کارآفریــن برامــون بگیــد؟ 
مســیرتان  در  االن  کــه  دغدغه هایــی  و  چالش هــا  و 

ــن؟ داری
فعالیــت بــه عنــوان کارآفریــن بــا روال منظــِم کارِ کارمنــدی و خیلــی فــرق 

دارد. لــذت اصلــی کارآفرینــی بــرای مــن بحــث اشــتغال زایــی آن اســت. 

ــاوت  ــل متف ــا روز قب ــت ب ــن اس ــتارت آپ، ممک ــت در اس ــر روزِ فعالی ه

ــد، شــاهد رشــد کارت  ــه بدی ــه ادام ــا روحی ــر ب ــن حــال اگ ــا ای باشــد. ب

و موفقیــت خواهیــد بــود. هــر چقــدر از زمــان فعالیــت شــما در کســب 

ــان  ــت شــما در حرفه ت ــانس موفقی ــه ش ــه و در نتیج ــذرد، تجرب  و کار بگ

افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 

فرآیندهــای اداری طوالنــی بــرای دریافــت مجــوز و همینطــور ناامیدی های 

زیــادی کــه ممکــن اســت در راه بــه وجــود بیایــد. تنهــا راه حــل هــم صبــور 

ــه معمــوال در  ــم حوصل ــراد ک ــل، اف ــن دلی ــه همی ــودن در کار اســت. ب ب

ــه نتیجــه نمی رســند.  ــی ب کارآفرین

ناامیــدی از کاری کــه در حــال انجــام آن هســتید، بدتریــن اتفــاق در دنیای 

کارآفرینــی اســت. اگــر ناامیــد شــوید نــه تنهــا تــو بحــث کارآفرینــی، بلکــه 

در هــر کار دیگــر شکســت و حســرت هایــی میشــه کــه میتونســتی بهــش 

ــی  ــی ول ــته باش ــری داش ــی بهت ــتی زندگ ــتی میتونس ــا نتونس ــی ام برس

ــد  ــرس و قدرتمن ــرای کارت. نت ــگ ب ــن بجن ــت م ــس دوس ــتی پ نتونس

اســتارت بــزن و قدرتمنــد بــرو جلــو هــر کســی و هــر چیــزی کــه باعــث 

نامیدیــت  توقفــت میشــه بــزار کنــار و هدفــت رو ببــر جلــو.

نقشــه راه یــا مســیری کــه تــوی ایــن حــوزه ای کــه طــی 
ــرای  ــه صــورت خالصــه برامــون میگیــد؟ ب ــن رو ب کردی

کســانی کــه میخــوان مســیر شــما رو شــروع کننــد.
ــت و  ــه درس ــت. اگ ــم اس ــیار مه ــتن اراده بس ــروع کار، داش ــرای ش ب

هدفمنــد و بــا نقشــه راه، کارآفرینــی را ادامــه بدهیــد، مطمئنــا بــه نتیجــه 

ــد رســید.  هــم خواهی

اگــر می خواهیــد کار بــزرگ انجــام بدیــد، بایــد بــزرگ فکــر کنیــد و آینــده 

ــی همــه در  ــن ول ــی را شــروع کن ــد کارآفرین نگــر باشــید. همــه می توانن

ایــن راه موفــق نمی شــوند. انتخــاب هــدف مناســب، یادگیــری مــداوم و 

مشــورت گرفتــن از دیگــران اجــزاء جــدا ناپذیــر کارآفرینــی اســت. گاهــی 

اوقــات امــکان شکســت هــم هســت، بــه عنــوان کارآفریــن خیلــی تجربــه 

کســب کــردم و گاهــی در ازای ایــن تجربــه، هــم زمــان و هــم ســرمایه ام 

را از دســت دادم. تمــام ایــن شکســت هــا تنهــا باعــث شــدند کــه مــن 

بــا قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس بیشــتر ادامــه بدهــم.

مهــم تریــن دســتاورد و تجربــه مــن در طــول ایــن 
چنــد ســال فعالیــت در اســتارت آپ، داشــتِن صبــر، 
ــار  ــن چه ــت. ای ــتکار اس ــالش و پش ــوی، ت اراده ق

ــت.  ــدن هس ــن ش ــن ارکان کارآفری ــورد مهمتری م

اشتراک تجربیات آقای مهندس گودرزی 
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دوره پیشرفته اصول مهندسی صنایع
سایت Alison دوره آنالین رایگانی برای تشریح اصول، ابزارها و همچنین تکنیک های مختلف مرتبط با مهندسی 
صنایع، منتشر کرده که در زمینه اصول مهندسی صنایع، راهنمای جامعی برای ابزارها و تکنیک های مرتبط با رشته 

مهندسی صنایع ارائه می دهد.
این دوره حدودا 30 ساعته، شامل 1۴ فصل و ۸۵ قسمت آموزش ویدیویی می شود که اکثر سرفصل های اصلی 
مهندسی صنایع مانند طرح ریزی، کنترل موجودی، برنامه ریزی تولید، کنترل کیفیت، حمل و نقل، مدیریت پروژه 

و ... را پوشش می دهد.
برای شروع یادگیری این دوره کامال رایگان می تونید از لینک های زیر استفاده کنید:

 لینک دسترسی به دوره پیشرفته اصول مهندسی صنایع
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https://alison.com/courses/advanced-diploma-in-principles-of-industrial-engineering/content


رویدادهای ایده های  نوآورانه
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https://sunich-college.com/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%DB%8C%DA%86/
https://sunich-college.com/%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%A7/


همراه همیشگی شما، کالج صنایعشو


