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آنچه در این شماره می خوانید :



   بازدیــد جنــاب آقــای دکتــر پورمنــد مدیــر عامــل محتــرم شــرکت میدکــو و هیئــت همــراه از کارخانه فروســیلیس 
غــرب پــارس در روز پنــج شــنبه 14 اردیبهشــت مــاه 1396 انجــام پذیرفــت. در ایــن بازدیــد بــه همــراه جنــاب 
ــرم،  ــام محت ــم مق ــزدار قائ ــدس پالی ــای مهن ــاب آق ــرم شــرکت میدکــو، جن ــل محت ــد مدیرعام ــر پورمن ــای دکت آق
جنــاب آقــای مهنــدس ســرچمی مشــاورمحترم مدیرعامــل و جنــاب آقــای مهنــدس لبافــان مدیــر محتــرم حــوزه 

مدیرعامــل نیــز حضــور داشــتند.
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ــر  ــای دکت ــاب آق ــا ســخنرانی جن ــن مراســم کــه ب درای
پورمنــد و بــه صــورت نشســت صمیمانــه بــا پرســنل و 
کارکنــان شــرکت فروســیلیس غــرب پــارس برگزار شــد 
ــیلیس  ــرکت فروس ــد از ش ــر پورمن ــای دکت ــاب آق جن
ــا در  ــن مجموعه ه ــی از بهتری ــوان یک ــه عن ــرب ب غ
ــد  ــاد کردن ــو ی ــگ میدک ــای هلدین ــایر پلنت ه ــن س بی

ــن  ــان ای ــران و کارکن ــل، مدی ــت عام ــاش مدیری و ازت
ــدت  ــداف بلندم ــه اه ــیدن ب ــت رس ــه در جه مجموع
ــا تبریــک  ــان ب ــد. در پای ــر و تشــکر نمودن میدکــو تقدی
ــنل  ــه پرس ــر، ب ــی کار و کارگ ــبت روز جهان ــه مناس ب
ــده ای از دســت جنــاب  برگزیــده شــرکت هدایــای ارزن

ــدا شــد. ــد اه ــر پورمن ــای دکت آق
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IMQ ازشرکت HSE-MS دریافت گواهینامه معتبر

 HSE ــوزه ــو در ح ــتهای کان میدک ــتای سیاس در راس
ــو در  ــگ میدک ــای هلدین ــت ه ــایر پلن ــا س ــگام ب وهم
جهــت اســتقرار سیســتم HSE-MS شــرکت فروســیلیس 
ــو  ــت درمیدک ــن پلن ــوان دومی ــه عن ــارس ب ــرب پ غ
ــزی  ــد ممی ــه فراین ــام دومرحل ــس از انج ــت پ توانس
ــه  ــر ب ــرکتIMQ مفتخ ــزان ش ــط ممی ــی توس خارج

ــود. ــور ش ــه مزب ــت گواهینام دریاف
ممیــزی نهایــی سیســتم HSE-MS توســط ممیــزان 
شــرکت IMQ طــی 2روز و در مــورخ 20و21خردادمــاه 
ــت  ــام پذیرف ــارس انج ــرب پ ــیلیس غ ــرکت فروس درش
ــر از  ــه معتب ــه صــدور گواهینام ــت منجــر ب ــه در نهای ک

ــد.  ــرکت IMQ گردی ش



ایــن کاس هــا در جهــت تدریــس ســبک زندگی توســط 
ــای  ــرای کارگاهه ــی ب ــاون،کار و اموراجتماع وزارت تع
ــان،  ــارکت کارشناس ــا مش ــر و ب ــا 500 نف ــاالی 50 ت ب
متخصصــان و پزشــکان در راســتای مبــارزه بــا اعتیــاد و 
ــه کار و  ــوز در جمع ــای خانمان س ــن ب ــگیری ازای پیش

تولیــد خلــق گردیــده اســت. 
درمرحلــه نخســت ایــن طــرح کــه بــا دعــوت ازمدیــران 
ــه  ــنل ب ــک نفرازپرس ــت ی ارشــد شــرکت انجــام پذیرف
ــروژه  ــن پ ــه ای ــان )نگهداشــت بهداشــت( ب ــوان بهب عن
معرفــی گــردد وتحــت نظــارت اداره مذکورآموزش هــای 
ــه  ــاد فراگرفت ــوم اعتی ــده ش ــا پدی ــورد ب الزم را در برخ
ــبک  ــوزش س ــای آم ــزاری کاس ه ــه برگ ــروع ب و ش

زندگــی ســالم نمــوده اســت.

خبرنامه توسعه مدیریت شماره21 ....................................................................... اخبار شرکت فروسیلیس غرب پارس

طرح برگزاری کالس های بهبان 

5                                شرکت فروسیلیس غرب پارس                              



ــود  ــوابق کاری خ ــه و س ــه از رزوم ــک مقدم ــا ی لطف

ــد؟ ــان نمایی بی

اینجانــب مهــران اکبــری نســب فــارغ التحصیــل  

مهندســی مواد-متالــورژی از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان 

در ســال 75 می باشــم کــه دارای 15 ســال ســابقه کار در 

صنــا یــع فــرو آلیــاژ ایــران کــه 7 ســال آن بــه عنــوان 

ــوان  ــه عن ــال ب ــوره و 8 س ــناس-رئیس بخــش ک کارش

ــوده اســت. حــدود  ــور ب ــد در واحــد مذک ــر تولی مدی

ــرب  ــیلیس غ ــز در شــرکت فروس ــم نی ــال و نی ــه س س

پــارس بــه عنــوان مدیــر کارخانــه مشــغول بــه فعالیــت 

می باشــم.

مختصــری از فروآلیاژهــا وکاربــردآن درصنعــت فــوالد 

را برایمــان بیــان نماییــد؟

بــه  می بایســت  فــوالد  درتولیــد  عناصرآلیــاژی 

ــه از  ــود ک ــزوده ش ــذاب اف ــه م ــاژ ب ــورت فروآلی ص

ــرد . از  ــاره ک ــیلیس اش ــه فروس ــوان ب ــه می ت آن جمل

فروسیلیســیوم بــه عنــوان اکســیژن زدا در صنعــت  فوالد 

اســتفاده می گــردد. درصنایــع چــدن ریــزی عــاوه بــر 

ــه  ــیلیس ب ــرد فروس ــوان از کارب ــی می ت ــیژن زدای اکس

عنــوان جوانــه زا نیــز نــام بــرد. ازمهمتریــن فروآلیاژهــا 

می تــوان بــه فرومولیبدن-فــرو تنگســتن-فرونیکل-

فروکــروم وفرومنگنــز نــام بــرد.
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ه نظــر شــما مجموعــه میدکــو چه اهدافــی رادرســازمان 

خــود وســایر زیرمجموعــه هــا دنبــال می کنــد؟ 

مجموعــه هلدینــگ میدکــو در راســتای سیاســت های 

کان خــود در جهــت  جهانــی شــدن گام برمــی دارد 

بدیــن منظــور رتبــه یــک در منطقــه خاورمیانــه و بــا 

ــرلوحه  ــی را س ــا کاس جهان ــق ب ــردی منطب عملک

ــه  ــتا و ب ــن راس ــت. در همی ــرارداده اس ــود ق کار خ

ــت های  ــزرگ سیاس ــدف ب ــن ه ــه ای ــل ب ــور نی منظ

ــه زیرمجموعــه هــا وســایر پلنــت هــا  خــود رانیــز ب

ــا جایــی کــه ســایر پلنت هــای  تســری داده اســت. ت

ــداف  ــن اه ــه ای ــیدن ب ــت رس ــز در جه ــو نب میدک

کان اســتراتژیک تــاش وکوشــش وصــف ناپذیــری 

ــرب  ــیلیس غ ــرکت فروس ــت ش ــل موفقی دارند.دالی

ــوان  ــه عن ــه ب ــن مجموع ــت انتخــاب ای ــارس و عل پ

ــه  ــه گفت ــا ب ــن ســایر پلنت ه ــن مجموعــه در بی برتری

ــد؟ ــه می دانی ــد را درچ ــر پورمن ــاب دکت ــخص جن ش

ایــن کــه شــرکت فروســیلیس غــرب پــارس دربیــن 

ــاب  ــگ از طــرف شــخص جن ــای هلدین ــه ه مجموع

آقــای دکترپورمنــد بارهــا بــه عنــوان بهتریــن مجموعه 

بــه لحــاظ تولیــد و ســایرموارد شــناخته شــده اســت 

ــد  ــه خداون ــی ک ــف و عنایت ــدا لط ــوان درابت را می ت

ــت  ــته اس ــه داش ــن مجموع ــه ای ــبت ب ــال نس متع

ــون:  ــی چ ــه عوامل ــدی ب ــه  بع ــت و در مرحل دانس

انگیــزه بــاالی کارکنــان مجموعــه در جهــت اهــداف 

ــد  ــه مفی ــا تجرب ــای ب ــتفاده از نیروه ــرکت، اس ش

درایــن زمینــه، حمایت هــای بی دریــغ مدیریــت 

جغرافیایــی  موقعیــت  وهمچنیــن  مجموعــه  کان 

مناســب شــرکت در جهــت دسترســی بــه مــواد اولیــه 

ــت. ــب دانس ــت مناس ــا کیفی ب

بــه نظــر شــما دانــش چیســت و چــه نقشــی می توانــد 

در ارتقــای ســطح کیفــی یک ســازمان داشــته باشــد؟

دانــش همانــا کلیــه تجــارب، آمــوزه هــا و یادگیــری 

هایــی اســت کــه حیــن فرایندهــای کاری یــک 

مجموعــه بوجــود می آیــد و خلــق، ثبــت و بــه 

ــاد ارزش  ــازمان ایج ــرای س ــذاری آن ب ــتراک گ اش

ــش در  ــر دان ــه ام ــه ب ــد. توج ــی نمای ــزوده م اف

شــرکت فروســیلیس غــرب پــارس همزمــان بــا ســایر 

مجموعه هــای هلدینــگ میدکــو و در جهــت اهــداف 

اســتراتژی میدکــو امــری انــکار ناپذیــر اســت. 

ــد  ــود نیازمن ــداری خ ــاء پای ــت بق ــازمان ها درجه س

ــایر  ــا س ــذاری آن ب ــتراک گ ــه اش ــش و ب ــد دان تولی

ــرکت  ــک ش ــه ی ــرای اینک ــند. ب ــازمان ها می باش س

ــه  ــه خــود از ســازمان ب ــا تجرب ــای ب ــن نیروه از رفت

ــش  ــا دان ــت ت ــردد الزم اس ــرر نگ ــی متض هردلیل

ــار ســایرین  ــراد ثبــت و نگهــداری شــده و دراختی اف

ــرد.  قرارگی
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اخبار دانشی

بــا توجــه بــه برگــزاری جشــنواره مدیریــت دانــش هلدینــگ میدکــو در 20 تیــر 1396 شــرکت فروســیلیس غــرب 
پــارس اقــدام بــه ارائــه 3 دانــش از دانــش هــای برتــر مجموعــه جهــت شــرکت در جشــنواره نمــود. جنــاب آقــای 
مهنــدس گــودرزی بــه نمایندگــی از شــرکت  بــه عنــوان خبــره و همچنیــن جهــت بخــش داوری جشــنواره معرفــی 

. ید د گر
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: IMQ توسط نمایندگان شرکت HSE-MS برگزاری ممیزی مرحله اول استقرارسیستم

 HSE-MS ــک ســال از اســتقرار سیســتم ــا گذشــت ی ب
ــه  ــزی مرحل ــارس ممی در شــرکت فروســیلیس غــرب پ
اول ایــن سیســتم توســط نماینــدگان شــرکت گواهینامــه 
دهنــده شــرکت IMQ  برگــزار گردیــد. درجلســه 
ــل  ــور مدیرعام ــه در حض ــزی ک ــن ممی ــه ای اختتامی
جنــاب آقــای مهنــدس میــر ابوالفتحــی، مدیــران ارشــد 
شــرکت، ســرممیز و ممیــز شــرکت IMQ، مشــاور 

شــرکت در حــوزه اســتقرار سیســتم HSE-MS برگــزار 
گردیــد. ممیزیــن گزارشــی از بازدیــد اولیــه، شــرح عدم 
انطبــاق هــای ناشــی از ممیــزی و راهبــرد جهــت رفــع 
ــه  عــدم انطبــاق هــای صــورت گرفتــه بــه مدیــران ارائ
نمودنــد. مقــرر شــد  پــس از رفــع عــدم انطبــاق هــای 
اتفــاق افتــاده جهــت ممیــزی نهایــی و صــدور گواهینامه 

ــردد. ــدام گ ــرکت IMQ اق ــط ش HSE-MS توس

TUV NORD توسط نمایندگان شرکت IMS برگزاری ممیزی مراقبتی مرحله اول

شــرکت فروســیلیس غــرب پــارس در اســفند مــاه ســال 
94 مفتخــر بــه دریافــت گواهینامــه IMS مدیریــت 
کیفیت-ایمنــی و محیــط زیســت گردیــد کــه بــا گذشــت 
یــک ســال جهــت تمدیــد ســالیانه گواهینامه هــای 
ــزی  ــام ممی ــا انج ــد. ب ــل آم ــه عم ــدام ب ــور اق مذک

مراقبتــی توســط ممیــزان شــرکت TUV  ایــن شــرکت 
موفــق بــه تمدیــد مجــدد گواهــی نامــه هــا بــه مــدت 

ــک ســال دیگــر شــد. ی



ــای  ــاب آق ــط جن ــتگی توس ــین آراس ــت س دوره هف
ــا حضــور کارشناســان توســعه  دکتــر صادقــی فــرد و ب
ــع  ــخ 96/3/23 در مجتم ــات در تاری ــت کارخانج مدیری

ــد. ــزار گردی ــد برگ ــازی زرن کک س
اهداف این دوره:

1-  آشنایی با تعاریف و کاربرد اصول هفت گانه 
2-  آشنایی با اصول هفتگانه

ــد اســتقرار هفــت ســین آراســتگی در  3-  تشــریح رون
ســازمان

ــتقرار  ــرای اس ــا ب ــازمان ه ــم در س ــات مه 4-  ماحظ
ــتگی ــین آراس ــت س هف

سرفصل مهمترین عناوین دوره: 
1- آشــنایی بــا مفاهیــم هفــت ســین آراســتگی و 

آن؛  اجــرای  چگونگــی 
2- تشریح اصول هفتگانه و کاربرد آنها؛

ــتگی در  ــین آراس ــت س ــتقرار هف ــد اس ــریح رون 3- تش
ــازمان. س
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دوره هفت سین آراستگی 

داوری دانشهای منتخب جشنواره دانش میدکو

در راســتای برگــزاری جشــنواره دانشــی میدکــو، اولیــن 
ــخ  ــده در تاری ــال ش ــای ارس ــش ه ــه داوری دان جلس
96/3/28 در کرمــان بــا حضــور داوران از شــرکت 
هــای تابعــه و از ســتاد میدکــو برگــزار گردیــد. مطابــق 
مصوبــات جلســه تعــدادی از دانشــها بــه عنــوان منتخــب 

ــه در جلســه دوم داوری انتخــاب شــدند کــه  ــرای ارائ ب
مــورخ 96/4/10 در کرمــان برگــزار خواهــد شــد. 
ــق فرمــت ارســالی از میدکــو  دانشــکاران مربوطــه مطاب
بایــد نســبت بــه ارائــه دانش خــود و مســتندات پیوســت 

ــد. ــدام نماین اق
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ــازمان  ــم اش، س ــودش، تی ــه خ ــبت ب ــری نس ــر مدی ه
و وظیفه هــای در دستان شــان مســئولیت دارد. بیشــتر 
مدیــران بــرای دســتیابی موثــر بــه اهدافشــان خودشــان 
ــه  ــد. ب ــتمر می بینن ــی و مس ــارهای دائم ــت فش را تح
دنبــال ایــن تــاش هــا بــرای دســتیابی بــه تقاضــا ، آنهــا 
ــا مســئول  ــر آنه ــه در برب ــی ک ــای مردم ــاز ه ــب نی اغل
هســتند را فرامــوش مــی کننــد . نتیجــه ی اینکارممکــن 
ــتن  ــرای داش ــم ب ــایند نباشــد . اعضــای تی اســت خوش
رفتــاری اثــر اثــر بخــش بــا مدیــران الزم اســت بداننــد 
ــی هســتند . ــا خواســتار چــه چیزهای ــران دقیق کــه مدی

ــن  ــدن قوانی ــرای فهمی ــروری ب ــای ض ــی از راه ه یک
ــده  ــام ش ــای انج ــت ه ــه فعالی ــت ک ــن اس ــران ای مدی
توســط آنهــارا بایــد امتحــان کــرد. ایــن یــک راه ســنتی 

ــت . ــی اس ــای مدیریت ــدن کاره ــت فهمی جه

وظایف اصلی مدیریت

ــا از واال  ــت ام ــه اس ــف چندگان ــامل وظای ــت ش مدیری
ــی باشــد : ــر م ــوارد زی ــامل م ــف ش ــن وظای ــن ای تری

برنامه ریزی :

برنامــه ریــزی یعنــی مشــخص کــردن اهــداف و 
ــداف .  ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــزی روش های طرحری
برنامــه ریــزی یعنــی از پــس آینــده برآمــدن کــه شــامل 
فهرســت کارهــا ، بودجــه بنــدی ، رونــد اجــرا و برپایــی 
ــا  ــه ه ــث در جلس ــورد بح ــوارد م ــازی م ــاده س و آم
ــه  ــم برنام ــای مه ــمت ه ــی از قس ــری یک ــم گی .تصمی

ریــزی اســت . در واقــع برنامــه ریــزی و تصمیــم گیــری 
ــتند. ــط هس ــر مرتب ــا یکدیگ ب

سازماندهی

ــای  ــه واحده ــیم کاری ب ــور تقس ــه منظ ــازماندهی ب س
مدیریتــی و متناســب ســاختن نتایــج مــی باشــد . 
ــامل  ــد و ش ــال می کن ــزی را دنب ــازماندهی ، برنامه ری س
کارهــای طراحــی، دســتورالعمل دادن بــه ســازمان هــا و 
آمــوزش دادن بــه کارکنــان اســت تــا کارهایشــان را بــه 

ــد . ــی انجــام دهن خوب

هدایت و رهبری

ــه  هدایــت بــر روی مــوارد دیگــر تاثیــر میگــذارد تــا ب
ــری  ــه رهب ــت ب ــد . هدای ــازمانی دســت یابن ــداف س اه
نیــز مربــوط می شــود. مدیــران فعالیــت هایــی در زمینــه 
هدایــت کارکنــان انجــام میدهنــد هنگامــی کــه بــه آنهــا 
انگیــزه مــی دهنــد ، بــا آنهــا مشــورت میکننــد و نظــم و 

انضبــاط را در محیــط کاری برقــرار مــی کننــد .

کنترل و نظارت

ــت  ــه جه ــت ک ــی اس ــی از وظایف ــردن یک ــرل ک کنت
اطمینــان از اجــرای عملیــات برنامــه ریزی شــده صورت 
مــی گیــرد . در صــورت رعایــت نشــدن اســتاندارد هــا 
کنتــرل کــردن شــامل ســنجش اجــرا و عملیــات اصــاح 
ســازی اســت . کنتــرل و نظــارت هــم توســط افــراد و 
هــم بــا اســتفاده از ابــزار و تجهیــزات قابــل اجــرا مــی 
باشــد . مدیــران هنگامــی کــه بررســی هــای دقیــق بــر 
ــرل و  ــد کنت ــد از فراین ــام میدهن ــان انج روی عملکردش

نظــارت بهــره مــی گیرنــد .
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ــازمانهای  ــدن در س ــق ش ــرای موف ــاب ب ــه ی ن تجرب
ــی دولت

در صورتــی کــه کارمنــد دولــت هســتید حتمــا از ایــن 
تجربیــات اســتفاده کنیــد:

ــودن  ــد » الل ب ــی؛ ســعی کنی 1 - در یــک سیســتم دولت
« را تمریــن کنیــد! ایــن تمریــن در میــزان عزیــز بــودن 

شــما بســیار موثــر اســت.

ــا  2 - در یــک سیســتم دولتــی؛ هیچــگاه کارمنــدان را ب
ــض  ــا شــاهد تبعی ــد؛ چــون قطع یکدیگــر مقایســه نکنی

ــود. ــد ب خواهی

ــا 4  ــان 3 ی ــر مدیرت ــی؛ اگ ــتم دولت ــک سیس 3 - در ی
ایــراد دارد انتظــار رفتنــش را نکشــید، چــون قطعــا نفــر 

ــراد دارد! ــدی او 43 ای بع

ــا کارهــای  ــد ب 4 - در یــک سیســتم دولتــی؛ مــی توانی
کــم و کوچــک، محبوبیــت فراوانــی بــه دســت آوریــد؛ 

فقــط کافــی اســت » زبــان « خــود را تقویــت کنیــد!

5 - در یــک سیســتم دولتــی؛ ممکــن اســت کــه هــر چــه 
بیشــتر کار کنیــد، بیشــتر خــوار و خفیف باشــید. 

ــا اشــکاالت ســازمانتان  ــی؛ ب ــک سیســتم دولت 6 - در ی
بســازید و هرگــز آنهــا را بــا مدیرتــان در میــان نگذارید؛ 

درغیــر ایــن صــورت

یــک مشــکل دیگــر بــه ســازمان اضافــه مــی شــود. آن 
مشــکل، شــما هســتید!

ــر را  7 - در یــک سیســتم دولتــی؛ اشــتباهات یــک مدی
ــر اینصــورت  ــد؛ در غی ــر دیگــر نگویی ــه مدی هیچــگاه ب

بجــای یــک مدیــر، دو

مدیر در مقابل شما موضع گیری خواهند کرد.

8 - در یــک سیســتم دولتــی؛ بــا انجــام کارهــای مختلف 
و فعالیتهــای بــه موقــع، نظــم شــما تشــخیص داده نمــی 

شــود؛ بلکــه بــرای

ایــن کار راههــای ســاده تــری هــم هســت. مثــا فقــط 
کافیســت همیشــه میــز کارتــان را منظــم نگــه داریــد!

9 - در یــک سیســتم دولتــی؛ اضافــه بــر کارهــای معمول 
کار اضافــه ای انجــام ندهیــد؛ در غیــر اینصــورت انتظــار 

ــتری پاداش بیش

نیز نداشته باشید.

11 - در یــک سیســتم دولتــی؛ همیشــه حرفهــا (
فرمایشــات) مدیرتــان را تاییــد کنیــد، حتــی اگــر از نظــر 

ــیاه ــت، س او » ماس

باشد! «

 11 - در یــک سیســتم دولتــی؛ تنهــا کاری کــه واجــب 
اســت ســریع انجــام دهیــد، کاری اســت کــه مدیــر شــما 

شــخصا از شــما

خواسته است.

12 - در یــک سیســتم دولتــی؛ تنهــا انگیــزه ای کــه مــی 
توانــد شــما را وادار بــه کار کنــد ” کســب روزی حــال 

” اســت.

ــا،  ــه بی ــرو، آس ــه ب ــی؛ آس ــتم دولت ــک سیس 13 - در ی
کــه گربــه شــاخت نزنــه؛ مگــر اینکــه بــا گربــه نســبتی 

داشــته باشــید!
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