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الســام علیــك یــا اباعبــدهللا: دیباچــه عشــق 
ــا  ــود، ب ــرواز ش ــاده پ ــه آم ــا هم ــود، دله ــاز ش ــقی ب و عاش
ــاز  ــه آغ ــزا و غص ــام ع ــین، ای ــو حس ــرام ت ــرم الح ــوی مح ب
شــود آغــاز محــرم حســینی را تســلیت عــرض می نمایــم.



ــه  ــا تکی ــه ب ــت خاورمیان ــار صنع ــی معی ــرکت مهندس ش
ــا  ــران ب ــی از مدی ــی جمع ــوان مدیریت ــص و ت ــر تخص ب
تجربــه بخــش معــدن و صنایــع معدنــی کشــور، در تاریــخ 
ــی  ــازوی مهندس ــرکت ب ــن ش ــد. ای ــیس ش 88/10/19 تأس
ــی  ــع معدن ــادن و صنای ــعه مع ــگ توس ــرکت هلدین ش
ــات  ــا خدم ــردد ت ــی گ ــوب م ــو( محس ــه )میدک خاورمیان
ــرکت را  ــن ش ــی ای ــی معدن ــای صنعت ــروژه ه ــی پ مهندس
انجــام دهــد و دانــش فنــی مــورد نیــاز بــرای دوران بهــره 
ــور را تأمیــن نمایــد. از ســوی  ــرداری از پــروژه هــای مزب ب
ــروژه  ــاوره پ ــی و مش ــل از مهندس ــارب حاص ــر تج دیگ
ــرکت در  ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش ــو باع ــای میدک ه
ــای  ــروژه ه ــرای پ ــی و اج ــات مهندس ــه خدم ــه ارائ عرص
 بخــش معــدن و صنایــع معدنــی کشــور نیــز حضــور فعــال

داشته باشد.

معرفی شرکت 
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روند برتر مدیریت دانش در سال 
2021 را بیاموزیم 5
ــق  ــود را طب ــب و کار خ ــرکت ها کس ــی از ش برخ
ــت  ــای مدیری ــد و راه حل ه ــام می دهن ــول انج معم
دانــش ســازمانی، رشــد آنهــا را تســریع کــرده و بــا 
شــتاب مناســب پیــش مــی رونــد. فنــاوری ابــری، 
ــی،  ــای گراف ــگاه داده ه ــی، پای ــل کار ترکیب مح
هــوش مصنوعــی و راه حــل هــای پــردازش زبــان، 
ــش  زمینــه ســاز یــک محیــط قــوی مدیریــت دان

هســتند.
ــه دلیــل همه گیــری  ــن فناوری هــا ب اســتفاده از ای
ــیاری  ــال ، بس ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــش یافت افزای
ــد 19،  ــری کووی ــل از هم گی ــی قب ــاغل حت از مش
ــی خــود برنامه ریــزی کــرده  ــرای تغییــر دیجیتال ب
ــی  ــکارات، راه حل های ــن ابت ــارکت در ای ــد. مش ان

ــه مــی دهــد. ــرای ســناریوی کار پیچیــده ارائ ب
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      محــل کار ترکیبی1

همــکاری هــای پشــتیبانی شــده از فنــاوری، افزایش چشــمگیری 
را تجربــه می کنــد و محیــط کار ترکیبــی احتمــاالً عــادی 
ــد. بســترهای  ــود حتــی اگــر همــه گیــری کاهــش یاب خواهــد ب
ــا  ــتند و کرون ــد هس ــال رش ــته در ح ــور پیوس ــه ط ــکاری ب هم
ــال ،  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــش می ده ــا را افزای ــرش آنه ــزان پذی می
ــا اکتبــر 2020 ، مایکروســافت حداقــل پنــج  از نوامبــر 2019 ت
ــرد.  ــزارش ک ــا را گ ــه تیم ه ــال روزان ــران فع ــش کارب ــر افزای براب
از آوریــل 2020 تــا اکتبــر 2020 ، حداقــل 50 درصــد اســتفاده 

ــرم همــکاری افزایــش یافتــه اســت. از پلــت ف
ــی  ــوان جایگزین ــه عن ــس ب ــو کنفران ــن اســتفاده از ویدئ همچنی
بــرای ماقات هــای حضــوری، تعامــات فــردی و جلســات 
ــج شــده اســت. اســتفاده از آن طــی  کســب و کاری، بســیار رای

ــت. ــه اس ــش یافت ــر افزای ــته 10 براب ــال گذش دو س
ابزارهــای همــکاری ماننــد شــبکه های داخلــی و اشــتراک فایــل، 
ــت  ــل و مدیری ــه و تحلی ــازمانی، تجزی ــی س ــبکه های اجتماع ش
ــاس  ــر اس ــتند. ب ــی هس ــل کار ترکیب ــی از مح ــز بخش ــروژه نی پ
اطاعــات مــوردو ، بــازار همــکاری بیــن شــرکت هــا بــه مــرز 36 
میلیــارد دالر رســید و در پنــج ســال آینــده، ســاالنه 10.7 درصــد 
رشــد خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر ، موسســه تحقیقــات بــازار 
آدرویــت2،  پیــش بینــی مــی کنــد کــه بــازار 20 میلیــارد دالری 

تــا ســال 2025  در ایــن حــوزه ایجــاد خواهــد شــد.

        فنــاوری ابــری3
ــد،  ــزل کار می کنن ــه در من ــی ک ــرای کارمندان ــری  ب ــاوری اب فن

ــد. ــم می کن ــل را فراه ــکان دسترســی کام ام
این فناوری از 3 مولفه اصلی تشــکیل شده است:

ــت  ــری اس ــزء اب ــک ج Software-as-a-Service (SaaS)  ی
ــد ــی ده ــه م ــن را ارائ ــای آنای ــه برنام ه ک

اســتقرار  و  توســعه  از    Platform-as-a-Service (PaaS)
ــد.  ــی کن ــتیبانی م ــه پش برنام

ســازی،  ذخیــره   Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
ســرورها و شــبکه در ابــر را فراهــم می کنــد.

ــد  ــال 16 درص ــرش SaaS امس ــه پذی ــزارش داد ک ــر گ گارتن

1. Hybrid Workplace
2. Adroit Market Research
3. Cloud Technology

2

در  می رســد،  دالر  میلیــارد   117.8 بــه  و  می یابــد  افزایــش 
حالــی کــه  IaaS و PaaS هــر کــدام 27 درصــد رشــد می کننــد. 
ــر  ــازار اب ــازون در ب ــال 2021، آم ــی در س ــه بررس ــه ب ــا توج ب
عمومــی پیشــرو بــوده و پــس از آن مایکروســافت، گــوگل و علــی 

ــد. ــا قــرار دارن باب
ــک  ــوان ی ــه عن ــوا را ب ــات محت ــر خدم ــال 2017 ، گارتن در س
خدمــت جدیــد تعریــف و آنهــا بــه ســوی خدمــات ابــری ســوق 
ــوع خدمــات نشــان دهنــده مدیریــت محتــوای  می دهــد. ایــن ن
ســازمانی، شــامل مجموعــه ای از قابلیت هــا ماننــد جســتجو 
و ابــر داده، مدیریــت ســوابق، ضبــط محتــوای هوشــمند و 
ــر، حــدود  ــات معتب ــر اســاس تحقیق ــد اســت. ب ــت فرآین مدیری
ــا  ــوا از 2021 ت ــات محت ــرای خدم ــاالنه ب ــد س ــد رش 24 درص

ــت. ــده اس ــی ش ــش بین 2026 پی

1
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           پایــگاه داده هــای گرافی45

ــعه  ــش توس ــه پی ــد ده ــه چن ــی، گرچ ــای گراف ــگاه داده ه پای
ــی  ــان اصل ــه جری ــته ب ــال گذش ــد س ــا در چن ــد، ام ــه ان یافت
ــه  ــه عنــوان یــک فنــاوری نوظهــور، آنهــا ب ــد. ب تبدیــل شــده ان
کاربــرد گســترده ای نرســیده انــد ، امــا حــدود 90 از ســازمان ها 
می گوینــد کــه از ایــن تکنیــک هــا در پنــج ســال آینــده 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواهن اس
توجــه می کننــد کــه  بازبین هــا  بررســی های،  از  برخــی  در 
ــی  ــی بوم ــل توانای ــه دلی ــراف ب ــای گ ــگاه داده ه ــاغل از پای مش
ــن  ــط بی ــره رواب ــده ، ذخی ــای پیچی ــره فرآینده ــود در ذخی خ
توانایــی داده هــا و افزایــش ســرعت پــردازش؛ اســتفاده می کننــد. 
ــک  ــن تکنی ــرداری از ای ــه کاهب ــخیص و توصی ــای تش موتوره
هــای نمــودار بــرای تشــخیص پیوندهــا بیــن موجودیت هــا 
اســتفاده می کننــد. شــفافیت زنجیــره تامیــن و رعایــت مقــررات 
ــی را  ــل توجه ــای قاب ــه مزای ــت ک ــتفاده اس ــورد اس ــوارد م از م

ــه مــی دهــد. ارائ

5.Graph Databases

           هــوش مصنوعــی34

بــر اســاس گــزارش IDC  ، از ســال 2019 تــا 2024 ، درآمدهای 
ــزار و  ــرم اف ــزار، ن ــخت اف ــامل س ــی، ش ــوش مصنوع ــازار ه ب
ــال 2024  ــا س ــته و ت ــاالنه 17 درصــد رشــد داش ــات ، س خدم
ــد  ــت 2020 ، درآم ــا آگوس ــد. ت ــارد دالر می رس ــه 300 میلی ب
مــورد انتظــار بــرای ســال گذشــته 156.5 میلیــارد دالر یــا 12.3 

ــود.  ــه ســال 2019 ب درصــد افزایــش نســبت ب
کاهــش ناچیــز مربــوط بــه همــه گیــری اســت ، امــا IDC نــرخ 
رشــد بیشــتری را پیــش بینــی می کنــد. مدیریــت ســوابق 
 (CRM) ــا مشــتری ــاط ب ــت ارتب الکترونیکــی (ERM)  و مدیری
ــات  ــندگان خدم ــه فروش ــتند ک ــا هس ــه ه ــن مقول ــیع تری وس
ــان و مشــتریان  ــات کارکن ــا مشــتری، تجربی ــاط ب ــت ارتب مدیری

ــد. ــی دهن ــه م ــی ارائ ــوش مصنوع ــتفاده از ه را در اس
  IBM ، Deloitte ، Cognizant ، Accenture ، 2020 در سال
و Infosys حــدود یــک ســوم بــازار خدمــات هــوش مصنوعــی را 

بــا 80 درصــد از درآمدهــا در اختیــار داشــتند.
کمپانــی مکنــزی مطالعــه بکارگیــری هــوش مصنوعــی را بــا 2400 
پاســخ دهنــده در چندیــن حــوزه تخصصــی انجــام داد. بخش هــای 
فنــاوری پیشــرفته، مونتــاژ و خــودرو بــه احتمــال زیاد درصــد باالیی 
ــودی و  ــد. موج ــزارش می دهن ــی را گ ــوش مصنوع ــرش ه از پذی
ــه مشــتریان  بهینــه ســازی قطعــات، تجزیــه و تحلیــل خدمــات ب
ــار،  ــد. اتوماســیون انب ــود می یاب ــز بهب ــه قیمــت گــذاری نی و تجرب
ــه دلیــل  ــه مدیریــت اســتعداد ب اتوماســیون مرکــز تمــاس و تجرب

پذیــرش هــوش مصنوعــی هزینه هــا را کاهــش مــی دهــد.

4. Artificial Intelligence
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پــردازش زبــان طبیعــی (NLP6) و تجزیــه و تحلیــل متــن 
ــرای درک  ــی ب ــت و از تکنیک های ــی اس ــوش مصنوع ــامل ه ش
زبــان اســتفاده می کنــد. تجزیــه و تحلیــل متــن، فنــاوری 
ــادی  ــه و تحلیــل حجــم زی پشــت جســتجوی هوشــمند و تجزی
ــی از آن  ــرکت های داروی ــمندان و ش ــت. دانش ــات اس از اطاع
ــد 19 و  ــه کووی ــوط ب ــای مرب ــل داده ه ــه و تحلی ــرای تجزی ب
انــواع آن اســتفاده مــی کننــد. تجزیــه و تحلیــل متــن، یافته هــا 
ــد  ــی پیون ــافات بالین ــه اکتش ــاالت را ب ــد، مق ــه می کن را خاص

داده و الگوهــا را کشــف می کنــد.

ــوا،  ــه و تحلیــل محت ــه و تحلیــل متــن همچنیــن در تجزی تجزی
ــار  ــی رفت ــش بین ــرای پی ــی ب ــای اجتماع ــانه ه ــا و رس ایمیل ه
ــت  ــری رعای ــتری، پیگی ــات مش ــر احساس ــارت ب ــتری، نظ مش
 Azure ــناختی ــات ش ــت. خدم ــد اس ــب مفی ــخیص تقل و تش
ــن  ــه مت ــار ب ــات گفت ــن و خدم ــل مت ــه و تحلی ــامل تجزی ش
اســت کــه بــه شــرکت ها اجــازه مــی دهــد از ایــن فنــاوری هــا 

ــد. ــتفاده کنن اس
ابــری  فــرم  پلــت  خاصــه،  طــور  بــه  ازور  مایکروســافت 
ــات،  ــد از خدم ــه رش ــه رو ب ــک مجموع ــت: ی ــافت اس مایکروس
محاســبات، ذخیره ســازی، داده هــا، شــبکه ســازی و برنامــه کــه 
ــر حرکــت کنیــد، کار بیشــتری  ــه شــما کمــک کنــد ســریع ت ب

ــد. ــی نمایی ــه جوی ــا صرف ــه ه ــد و در هزین ــام دهی انج
پــردازش زبــان طبیعــی (NLP) قصــد زبــان نوشــتاری یــا 
گفتــاری از طریــق رایانــه را بــرای پاســخ مناســب تفســیر 
ــرا  ــد زی ــی کردن ــش بین ــازار را پی ــش ب ــان کاه ــد. محقق می کن
ــل و  ــل و نق ــع حم ــی و صنای ــای مصرف ــدگان کااله تولیدکنن
ــائل  ــا مشــتریان و مس ــات ب ــش تعام ــل کاه ــه دلی ــدارکات ب ت

ــدند. ــود ش ــار رک ــن دچ ــره تامی ــه زنجی ــوط ب مرب
ایجــاد  بــا  بات هــا  چــت  و  تعاملــی  مجــازی  دســتیاران 
ــا را پیــش  ــه، رشــد پوی ــی در هزین ــه جوی ــد صرف ــی مانن مزایای
ــه 11  ــد ک ــی کن ــی م ــش بین ــات پی ــد. تحقیق ــی می کنن بین
میلیــارد دالر صرفــه جویــی در بانکــداری، خــرده فروشــی 
 و مراقبــت هــای بهداشــتی تــا ســال 2023 انجــام شــود. 
ــه و تحلیــل متــن  ــی تجزی ــازار جهان ــرآورد شــده اســت کــه ب ب

6.Natural language processing

در ســال 2020 حــدود 5.5 میلیــارد دالر اســت کــه ســاالنه 17 
ــد. ــش می یاب ــده افزای ــج ســال آین درصــد در پن

NLP و تجزیه و تحلیل متن 5
جمع بندی نهایی

ایــن بیمــاری همــه گیری باعــث شــروع ابتــکارات کار در 
خانــه شــده، امــا برخــی از ســازمان ها طرح هــای تحــول 
ــای  ــد. فناوری ه ــزی کرده ان ــود را برنامه ری ــی خ دیجیتال
ــه  ــود ادام ــل خ ــرفت و تکام ــه پیش ــش ب ــت دان مدیری
ــور  ــه ط ــا ب ــن ابزاره ــتفاده از ای ــش اس ــد. افزای می دهن
ــی  پیوســته در حــال پیشــرفت اســت و فرصت هــای غن
تــری را بــرای ارتقــای مدیریــت دانــش فراهــم می کنــد.

منبع:
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Baxter syndrome

ســندروم باکســتر در واقــع یــک اصطــاح 
مدیریتــی اســت کــه بیانگــر کــردار و 
ــه بســیار ســرگرم  ــرادی را ک سرنوشــت اف
کار و مســائل خودشــان مــی شــوند. افــراد 
ــوش  ــی فرام ــتر گاه ــندروم باکس دارای س
ســازمانی  زندگی شــان،  کل  می کننــد 
ــتند و...  ــه کار هس ــغول ب ــه در آن مش ک
ــدام ســمت وســو در حــال حرکــت  ــه ک ب

اســت.
بســیار  معمــوالً  افــراد  نــوع  ایــن 
ســخت کوش مــی باشــند. امــا بایــد توجــه 
کــرد کــه زندگــی اجتماعــی چیزی مــاوراء 
ــخت  ــه س ــت. در نتیج ــی اس ــت آدم فردی
ــی  ــد و بی توجه ــش از ح ــودن بی ــوش ب ک
ایــن افــراد بــه ســازمان اجتماعــی کــه در 
ــت  ــد و نحــوه مدیری ــی کنن ــی م آن زندگ

آن پیامدهــای جبران ناپذیــری را بــرای 
ــد آورد. ــراه خواه ــه هم ــان ب ایش

نمونــه ای از ســندرم باکســتردر کتــاب 
(اثــر مشــهور جــورج  قلعــه حیوانــات 
اورول)، باکســتر یکــی از شــخصیت های 
ــه  ایــن داســتان ســمبولیک اســت. او نمون
ای از طبقــه زحمتکــش جامعــه بــوده 
و زندگــی خویــش را بــر اســاس ایــن 
ــاس  ــم!« و احس ــن کار می کن ــعار » »م ش
بــه  را  خــود  کار  بایــد  کــه  می کنــد 
ــه  ــد و کاری ب ــام ده ــکل انج ــن ش بهتری
ــا  ــد!.« بن ــته باش ــری نداش ــز دیگ کار چی
کــرده اســت و بــه ســایر مســائل و اتفاقــات 
حیوانــات  اســت.  بی توجــه  جامعــه اش 
از او می خواهنــد کمکشــان کنــد تــا در 
مــورد شــرایط جدیــد تصمیــم بگیرنــد امــا 

سندروم باکستر
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باکســتر، ســخت مشــغول کار اســت و به اطرافــش توجــه ای ندارد. 
ایــن روش او تــا میانــه راه زندگــی اش جــواب هــم می دهــد. امــا 
بعــد  از آنکــه باکســتر از کار افتــاده شــده و تــوان کار کــردن خــود 
را بــه تدریــج از دســت می دهــد، بــه جــای اینکــه بــه وعده هــای 
قبلــی خــود در خصــوص بازنشســتگی و تأمیــن اجتماعــی او عمــل 
ــه  ــند ک ــر می فروش ــب های پی ــدار اس ــک خری ــه ی ــد، او را ب کنن
ــی  ــگ م ــوراک س ــوان خ ــه عن ــب ب ــت اس ــروش گوش کارش ف
ــه  ــتناکی ک ــاق وحش ــت از اتف ــتر می توانس ــه باکس ــد. گرچ باش
ــا  ــان ب ــد، چن ــری کن ــد جلوگی ــات رخ می ده ــه ی حیوان درقلع
ــط  ــه فق ــود ک ــرم ب ــه کارش گ وجــدان و شــرافتمندانه ســرش ب
هنگامــی از تغییــرات باخبــر شــد کــه خــوک حاکــم، او را بــه یــک 

ــت! ــاخ فروخ س
در جریــان زندگــی هســتند افــرادی کــه چنــان سرشــان بــه کار 
ــن  ــد کل ای ــوش می کنن ــه فرام ــت ک ــرم اس ــود گ ــص خ و تخص
ــه نظــر  ــد! ب ــدام ســو حرکــت می کن ــه ک ــا ســازمان ب ــی ی زندگ
ــود  ــر وج ــک باکس ــا ی ــدام از م ــاد هرک ــد در درون و نه می رس
دارد کــه نســبت بــه محیــط پیرامــون بی تفــاوت و یــا کــم 
ــردی  ــداف ف ــه اه ــا ب ــا را تنه ــای م ــد و تاش ه ــه می باش توج
ــاری  ــوی رفت ــن الگ ــه ای ــد. اگرچ ــوف می نمای ــی معط و تخصص
باکســتر بــه معنــی انســان ســخت کوش و متکــی بــه خــود تمامــاً 

اشــتباه نیســت.
بســیاری از افــراد باهــوش و ســختکوش گرفتــار »ســندروم 
ــاد  ــع را از ی ــت و به موق ــری درس ــوند و جهت گی ــتر« می ش باکس
ــراط و  ــود دارد اف ــا وج ــه  در اینج ــأله ای ک ــا مس ــد. ام می برن
تفریطــی اســت کــه انســان در شــیوه های رفتــاری  خــود بــه آنهــا 
ــتر  ــندروم باکس ــار س ــار دچ ــت رفت ــن اس ــود. ممک ــار می ش دچ

ــم  ــتقبال ه ــد و از آن اس ــه باش ــی از جامع ــروه خاص ــوب گ مطل
بکننــد. بســیاری از افــراد باهــوش و ســختکوش در جامعــه وجــود 
ــا  ــوند. آنه ــتر« می ش ــندروم باکس ــن »س ــار ای ــه گرفت ــد ک دارن

ــد. ــی کنن ــوش م ــت را فرام ــری درس جهت گی
ــای  ــتر آدم ه ــندروم باکس ــه س ــا ب ــراد مبت ــت اف ــوان گف ــی ت م
ــز و  ــت تمرک ــای نادرس ــت ه ــر اولوی ــا ب ــتند. ام ــرافتی هس باش
تکیــه کــرده انــد. تمــام ایــن اتفاقــات همگــی ناشــی از بی توجهــی 
عمــوم کارکنــان بــه ایــن موضــوع اســت کــه سرنوشــت همــه مــا 
ــط کار خــودم را درســت  ــن فق ــر م ــوده و اگ ــم پیوســته ب ــه ه ب
ــز  ــه چی ــم، هم ــته باش ــران کاری نداش ــه دیگ ــم و ب ــام بده انج

ــود.  درســت و کامــل خواهــد ب
ــه فقــط دیگــران را، بلکــه  ــوار ن ــل  از اینکــه  پیامدهــای ناگ غاف
ــد داد و  ــرار خواه ــودش ق ــر خ ــت تأثی ــا را تح ــه م ــی هم زندگ
ــر  ــب وکار، صرف نظ ــی کس ــم اجرای ــک تی ــوی از ی ــوان عض به عن
ــه انجــام آن  ــه نحــو احســن قــادر ب از تخصــص و مهارتــی کــه ب
ــز  ــم نی ــی و مســیر حرکــت تی ــه عملکــرد کل هســتید، نســبت ب

ــتید.  ــئول هس مس
ــی –  ــا هارتل ــد ی ــام آن را باکســتر بگذران ــن ســندرم – چــه ن ای
مصــداق کامــل فردگرایــی اســت کــه در عملکــرد  فــرد نســبت بــه 
خانــواده، شــرکت و ســازمان، تیــم اجرایــی و یــا کشــور تاثیرگــذار 
اســت. تمرکــز بــر اولویت هــای خــوب در زمــان و مــکان نادرســت 
ــما  ــب وکار ش ــی کس ــت. وقت ــندروم اس ــن س ــل ای ــداق کام مص

محصــول خــوب و قابــل فروشــی نــدارد، 
ــت  ــا درس ــر ی ــک وقت گی ــک اینفوگرافی ــد ی ــرای تولی ــز ب تمرک
کــردن رابــط کاربــری زیباتــر گرفتــار شــدن در دام ایــن ســندروم 

اســت.......
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یادگیری برای یک سازمان جهت سازگاری، بهبود و نوآوری به عنوان یک عنصر 
کلیدی مطرح است. بسیاری از سازمان ها، یادگیری را به عنوان راه حل جایگزین 
آموزش سنتی انتخاب کرده و با تکیه بر تکنولوژی روز و بکارگیری صحیح آن در 

فرایند یادگیری،  به نتایج تاثیرگذاری دست یافته اند.
مرکز یادگیری میدکو، با این هدف و متمرکز بر  یادگیری حوزه کسب و کار هلدینگ، 
طی چند سال اخیر توسعه یافته و در سال 1399 و 1400 بصورت رسمی خدمات 
یادگیری مبتنی بر نیاز شناسایی شده و رصد روندهای روز دنیا در  حوزه های مرتبط 

را برای تمامی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ، ارائه نموده است.

مرکز یادگیری میدکو
حرکتی مستمر بر مدار دانایی

مأموریت مرکز یادگیری میدکو
مرکــز یادگیــری میدکــو بــا مأموریــت ایجــاد فهــم، قــدرت تحلیــل و 
ــر  ــب و کار«، ب ــوزه کس ــم »ح ــای مه ــل چالش ه ــه در ح ــری بهین تصمیم گی
پایــه  »دانــش عملیاتــی و مهارت هــای علمــی روزآمــد و متناسب ســازی شــده 
بــا میدکــو «، بــا بکارگیــری روش هــای یادگیــری نویــن در ســطح هلدینــگ، 

ــدازی شــده اســت. راه ان

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

11خبرنامه توسعه مدیریت و تعالی سازمانی | شماره 62 - مرداد 1400



اخبار توسعه مدیریت 
شرکت معیارصنعت خاورمیانه

شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه« موفق به اخذ گواهینامۀ 
و  زیست«  محیط  مدیریت  »سیستم  کیفیت«،  مدیریت  »سیستم 

»سیستم ایمنی و بهداشت شغلی« شد. 
این ممیزی دی ماه به مدت 9 نفر روز برای تجدید گواهینامه سیستم 

زیست  مدیریت  سیستم  و   ISO 9001:2015 کیفیت  مدیریت 
سیستم  گواهینامه  دریافت  و   ISO 14001:2014 محیطی 
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 انجام شد و 
 در پایان، شرکت مهندسی معیارصنعت خاورمیانه، موفق به کسب

گواهینامه ها از شرکت SGS شد.

دریافت  تقدیرنامه 4 ستاره تعالی سازمانی
 بــا تــاش و تعهــد واالی مجموعــه مدیریــت و کارکنــان ، 
ــه دریافــت تقدیرنامــه  شــرکت مهندســی معیارصنعــت مفتخــر ب
چهارســتاره از پنجمیــن جشــنواره جایــزه تعالــی مدیریــت 

ــد.  ــران گردی ــی ای صنعت
ایــن موفقیــت را بــه کلیــه همــکاران عزیــز تبریــک عــرض نمــوده 
ــی  ــالهای آت ــرآمدی در س ــیر س ــه مس ــا ادام ــه ب ــم ک و امیدواری

شــاهد دســتیابی شــرکت بــه ســطوح باالتــر تعالــی باشــیم..

ISO 45001:2018 و  ISO 9001:2015، ISO 14001:2015 دریافت گواهینامه های

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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اخبار توسعه مدیریت 
میدکو

)IMS( دوره آشنایی با الزامات سیستم مدیریت یکپارچه
در تاریــخ  3 مــرداد مــاه دوره آشــنایی بــا الزامــات سیســتم مدیریــت یکپارچــه (IMS) بــا حضــور نماینــدگان مدیریــت هــای مربوطــه 

در ســتاد تهــران و کرمــان، توســط آقــای دکتــر معیــن زاده کارشــناس امــور توســعه مدیریــت ســتاد برگــزار شــد. 

جلسه آموزشی تدوین اظهارنامه 
در تاریــخ 5 مــرداد مــاه جلســه آموزشــی تدویــن اظهارنامــه بــا روش 94+ بــا حضــور اعضــای کمیتــه تخصصــی تعالــی ســازمانی میدکــو 

(ســتاد تهــران و کرمــان) برگــزار شــد. 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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جلسه کمیته توسعه مدیریت و تعالی سازمانی  
در تاریــخ 10 مــرداد مــاه جلســه کمیتــه توســعه مدیریــت و تعالــی ســازمانی در ســتاد تهــران و کرمــان بــا حضــور نماینــدگان محتــرم 

شــرکت هــای تابعــه هلدینــگ میدکــو (بــه صــورت آنایــن) برگــزار شــد. 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دانشی
در تاریــخ 12 مــرداد مــاه دوره آموزشــی آشــنایی بــا مدیریــت دانشــی و مفاهیــم آن بصــورت مجــازی بــا حضــور مدیــران و کارشناســان 

شــرکت GMI برگــزار شــد. 

دوره آموزشی آشنایی با مدیریت دانشی و مفاهیم آن 
در تاریــخ 17 مــرداد مــاه دوره آموزشــی آشــنایی بــا مدیریــت دانشــی و مفاهیــم آن بصــورت مجــازی بــا حضــور مدیــران و کارشناســان 

شــرکت بازرگانــی آفتــاب درخشــان خاومیانــه برگزار شــد. 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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 )IMS(  ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه
در تاریــخ هــای 17، 18 و 19 مــرداد مــاه ممیــزی داخلــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه (IMS) بــا حضــور نماینــدگان مدیریــت هــای 

مربوطــه در ســتاد تهــران و کرمــان میدکــو برگــزار شــد. 

دوره معرفی پروژه مدیریت یکپارچه فرآیندها
در تاریــخ 13 مــرداد مــاه دوره معرفــی پــروژه مدیریــت یکپارچــه فرآیندهــای میدکــو بــا حضــور نماینــدگان مدیریــت هــای مربوطــه 

در ســتاد تهــران و کرمــان، توســط آقــای دکتــر معیــن زاده کارشــناس امــور توســعه مدیریــت ســتاد برگــزار شــد. 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت دانشی
در تاریــخ 25 مــرداد مــاه دوره آموزشــی آشــنایی بــا الزامــات اســتاندارد مدیریــت دانشــی ISO 30401 بصــورت مجــازی بــا حضــور 
ــت هلدینــگ میدکــو  ــور توســعه مدیری ــن زاده از ام ــر معی ــای دکت ــان توســط آق ــد ایرانی ــوالد زرن ــران و کارشناســان شــرکت ف مدی

برگــزار شــد. 

جلسه مستندسازی درس آموخته های پروژه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان 
در تاریخ 11 مرداد ماه جلسه مستندسازی درس آموخته های پروژه کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان برگزار شد. 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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ارائه فعالیت های شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان )مانا(
در تاریــخ 12 مــرداد مــاه ارائــه فعالیــت هــای شــرکت ســاختمانی گســترش و نوســازی صنایــع ایرانیــان (مانــا) در حــوزه برنامــه ریــزی 

اســتراتژیک، مدیریــت فرآیندهــا و مدیریــت ریســک انجــام شــد. 

برگزاری دوره چهارم و پنجم آشنایی با مدیریت دانشی
در تاریــخ 14 مــرداد مــاه دوره چهــارم و پنجــم آشــنایی بــا مدیریــت دانشــی ویــژه همــکاران پــروژه شــرکت مهندســی معیارصنعــت 

خاورمیانــه برگــزار شــد. 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه

18خبرنامه توسعه مدیریت و تعالی سازمانی | شماره 62 - مرداد 1400



ارائه گزارش عملکرد انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی میدکو
در تاریــخ 16 مردادمــاه ارائــه گــزارش عملکــرد انجمــن خبرگــی فراســازمانی ســایش و خوردگــی میدکــو توســط آقــای مهنــدس مبیــن 

دبیــر محتــرم انجمــن بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر پورمنــد انجــام شــد. 

دوره ششم آشنایی با مدیریت دانشی 
در تاریخ 21 مرداد ماه دوره ششم آشنایی با مدیریت دانشی ویژه همکاران پروژه در شرکت معیار صنعت خاورمیانه برگزار شد. 
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با تشکر از توجه شما


