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ــوان  ــص و ت ــر تخص ــه ب ــا تکی ــه ب ــت خاورمیان ــار صنع ــی معی ــرکت مهندس ش
مدیریتــی جمعــی از مدیــران بــا تجربــه بخــش معــدن و صنایــع معدنی کشــور، در 
تاریــخ 88/10/19 تأســیس شــد. ایــن شــرکت بــازوی مهندســی شــرکت هلدینــگ 
ــا  ــردد ت ــوب می گ ــو( محس ــه )میدک ــی خاورمیان ــع معدن ــادن و صنای ــعه مع توس
ــد  ــام ده ــرکت را انج ــن ش ــی ای ــی معدن ــای صنعت ــی پروژه ه ــات مهندس خدم
ــور را  ــای مزب ــرداری از پروژه ه ــرای دوران بهره ب ــاز ب ــورد نی ــی م ــش فن و دان

تأمیــن نمایــد. 
ــو  ــای میدک ــاوره پروژه ه ــی و مش ــل از مهندس ــارب حاص ــر تج ــوی دیگ از س
ــی و  ــات مهندس ــه خدم ــه ارائ ــرکت در عرص ــن ش ــه ای ــت ک ــده اس ــث ش باع
ــال  ــور فع ــز حض ــور نی ــی کش ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــای بخ ــرای پروژه ه اج

ــد. ــته باش داش

معرفی شرکت 
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ایـنترنــت اشیــــا و 
مدیریت دانش

ــا پدیــده ای جدیــدی  ــوژی افزایــش چشــم گیری داشــته اســت، ب در ســال های اخیــر کــه تکنول
روبــرو شــده ایم کــه بــه آن iot یــا اینترنــت اشــیا می گوینــد.

اینترنــت اشــیاء، بــه طــور چشــمگیری زندگــی مــا را در آینــده ای نزدیــک تغییــر خواهــد داد و 
بســیاری از ناممکن هــا را ممکــن خواهــد ســاخت. حجــم عظیــم داده ی تولیــد شــده یــا گرفتــه 
ــل اســتفاده  اســت.  ــت اشــیاء، حــاوی اطالعــات ارزشــمند و قاب ــزات اینترن شــده توســط تجهی
ــس  ــا فرکان ــوث، شناســایی ب ــاوری بی ســیم ماننــد بلوت ــا رواج دســتگاه های توســعه یافتــه فن ب
رادیویــیWi-Fi ،(RFID) و خدمــات داده بــرروی تلفــن و همچنیــن سنســور و محــرک و نودهــای 
تعبیــه شــده در وســایل، شــبکه های حســگر بی ســیم، اینترنــت اشــیاء مراحــل ابتدایــی خــود را 
پشــت ســر گذاشــته و در آســتانه تبدیــل اینترنــت ایســتای کنونــی، بــه اینترنــت کامــاًل یکپارچه 
در آینــده اســت. کشــف دانــش از طریــق داده کاوی و متــن کاوی نیــز بــدون شــک نقــش زیــادی 
در زمینــه هوشمندســازی سیســتم ها و در نتیجــه ارائــه خدمــات و محیــط مناســب بــرای ارائــه 
ــزات در  ــه بندی تجهی ــرای خوش ــای داده کاوی ب ــن از روش ه ــت. همچنی ــد داش ــات خواه خدم
ــه  ــن مقال ــود. در ای ــیاری می ش ــتفاده بس ــه اس ــن سرخوش ــیم و تعیی ــگر بی س ــبکه های حس ش
بــه معرفــی اینترنــت اشــیاء، معمــاری، کشــف دانــش، نقــش وکاربــرد داده کاوی و متــن کاوی در 

ایــن حــوزه پرداختــه شــده اســت.
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ــر  ــه در آن ه ــد ک ــاره مي کن ــبكه اي اش ــه ش ــیا ب ــت اش اینترن
شــيء فیزیكــي بــه وســیله برچســبي هویــت مي یابــد و بــا 
اشــیاي دیگــر شــبكه اي را شــكل مي دهــد. ایــن اشــیا بــه 
صــورت مســتقل مي تواننــد ضمــن برقــراري ارتبــاط بــا یكدیگــر، 
بــه تبــادل داده بپردازنــد. اینترنــت اشــیا شــامل اشــیاي فیزیكــي، 
همــراه بــا تعــدادي شناســة الكترونیكــي اســت. زمانــي کــه کاالهــا 
ــبكه  ــوند، ش ــل مي ش ــر متص ــتم هاي دیگ ــا سیس ــر ی ــه یكدیگ ب
ــور دارد  ــا حض ــه ج ــه هم ــد ک ــود مي آورن ــه وج ــري را ب فراگی
و انــواع مختلفــي از کاالهــا را در محــدوده وســیعي پوشــش 
مي دهــد. از جنبه هــاي دیگــر اینترنــت اشــیا مي تــوان بــه 
ــخیص  ــد تش ــگر )مانن ــایل حس ــق وس ــیا از طری ــایي اش شناس
اشــیا از طریــق عكســبرداري دیجیتــال و شناســایي بیومتریــك( 
ــیا  ــت اش ــتم هاي اینترن ــازي سیس ــت و شخصي س ــاد امنی در ایج
اشــاره کــرد. اینترنــت اشــیا از مزیت هــا و ضعف هایــي برخــوردار 
اســت. از مهمتریــن مزیت هــاي آن مي تــوان امــكان کنتــرل اشــیا 
ــاي  ــرد و از جنبه ه ــام ب ــره را ن ــي روزم ــاي زندگ ــت ارتق در جه
نامطلــوب آن نیــز مي تــوان بــه مســئلة بــه خطــر افتــادن حریــم 
ــتم ها و  ــن سیس ــط ای ــرل توس ــق کنت ــراد از طری ــي اف خصوص
دسترســي غیرقانونــي بــه داده هــاي تولیدشــدة آن هــا اشــاره کــرد 

ــز، 2009( ــر و جیم ) کوپ
ــراي  ــي )ب ــتگاه هاي ارتباط ــع آوري داده از دس ــي جم ــدف اصل ه
مثــال، حســگرها( و پــردازش آن هــا، آگاه شــدن از وضعیــت موجــود 
اســت. ایــن هــدف بــه برنامه هــاي کاربــردي، ماشــین آالت و 
ــر  ــود را بهت ــراف خ ــط اط ــد محی ــكان مي ده ــران انســاني ام کارب
ــوا، به صــورت  ــا محت ــت ی ــد. درك درســت از هــر وضعی درك کنن
بالقــوه بــه خدمــات و برنامه هــاي کاربــردي امــكان مي دهــد 
تصمیم هــاي هوشــمندانه اي اتخــاذ کننــد و بــه محرك هــاي 
ــدة حســگرها و  ــع آوري ش ــات جم ــد. اطالع ــخ دهن محیطــي پاس
دســتگاه هاي مختلــف، به طــور معمــول مرکــب و متنــوع  هســتند. 
پــردازش،  وظیفــة  فراگیــر،  حضــور  و  بي ثباتــي  تنــوع، 
ــه کاري  ــي را ب ــاي واقع ــاي دنی ــیر داده ه ــازي و تفس یكپارچه س
چالش انگیــز تبدیــل کــرده اســت. در حــال حاضــر حجــم 
داده هــاي اینترنــت و وب بســیار زیــاد اســت و همچنــان بــا 
ــود؛ در  ــزوده مي ش ــا اف ــم آن ه ــر حج ــده اي ب ــرعت خیره کنن س
ســال هاي اخیــر، توســعة اینترنــت همــراه بــا اشــیا و دســتگاه هاي 

فیزیكــي متصــل بــه هــم و نمایــش مجــازي آن هــا، رونــدي رو بــه 
ــة وســیعي از  ــد، دامن ــن رون ــه موجــب ای رشــد داشــته اســت. ب
ــي  ــاي مختلف ــوه در حوزه ه ــد بالق ــات جدی ــوالت و خدم محص
چــون خانه هــاي هوشــمند، ســالمت الكترونیكــي، خودکارســازي، 
ــده  ــاد ش ــي و.... ایج ــارت محیط ــدارکات و نظ ــل و ت ــل و نق حم
اســت ) کراننبــرگ، و همــكاران 2011( مطالعــات در ایــن زمینــه 
ــترك  ــاي مش ــق تالش ه ــت و از طری ــه اس ــي اوج گرفت ــه تازگ ب
ــاي  ــتاندارد در حوزه ه ــه هاي اس ــا و مؤسس ــگاه ها، صنعت ه دانش
اطالع رســاني،  و  معنایــي  وب  مخابــرات،  از جملــه  مختلــف، 

پشــتیباني مي شــود. 
ــل  ــادی از قبی ــیار زی ــای بس ــیا در زمینه ه ــت اش ــروزه اینترن ام
آمــوزش و پــرورش، کشــاورزی، صنعــت، ورزش و ســایر زمینه هــا 
تحــول بســیار عظیمــی را ایجــاد کــرده اســت. پیش بینــی 
ــا 30 ســال آینــده حــدود 90 درصــد اشــیا و وســایل  می شــود ت
بــه اینترنــت متصــل شــده و شــیوه نوینــی از ســبك زندگــی را در 
جوامــع شــاهد باشــیم و بــا ســرعت بســیار بیشــتری بــه پیشــرفت 
ــیاء،  ــت اش ــی اینترن ــه دهیم.بعبارت ــون ادام ــای گوناگ در عرصه ه
بــه رشــته های مرتبــط بــا ســازماندهی و پــردازش اطالعــات روح 

تــازه ای بخشــیده اســت. 
بررســی نقــش اینترنــت اشــیاء در سیســتم های مدیریــت دانــش 
بــرای کســب و کارهایــی بســیار مهــم اســت کــه هــدف آنهــا ارائــه 
خدمــات نوآورانــه و ســریع بــه مشــتریان می باشــد. همانطــور کــه 
می بینیــد IoT در بــازار امــروز بــه ســرعت در حــال رشــد اســت، 
بنابرایــن شــرکت ها تــالش می کننــد از ابزارهــای هوشــمند 

بــرای پشــتیبانی از محصــوالت هوشــمند خــود اســتفاده کننــد.

سیستم مدیریت دانش:
سیســتم مدیریــت دانــش )KMS( یــك سیســتم اطالعاتــی اســت 
کــه بــه ویــژه بــرای کمــك بــه اشــتراك و ادغــام دانــش طراحــی 
شــده اســت. مدیریــت دانــش، دانــش موجــود در داخــل ســازمان 
ــرار  ــب ق ــی مخاط ــی و عملیات ــا اجرای ــتراتژیك ت ــطح اس را از س
می دهــد. بــه طــور خالصــه، یــك KMS تمــام ابزارهــای الزم را در 
اختیــار دارد تــا بــه نماینــدگان شــرکت در تبدیــل اطالعــات بــه 
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دانــش کمــك کنــد.
ــل از  ــتفاده کام ــدم اس ــورت ع ــرکت ها در ص ــی ش ــع تمام مناف
ــتم  ــع سیس ــت. در واق ــدود اس ــش، مح ــت دان ــتم مدیری سیس
مدیریــت دانشــی کــه بــه خوبــی ســازمان یافتــه باشــد می توانــد 
ــت  ــان، رضای ــرد کارکن ــش عملك ــرکت ها در افزای ــارت ش ــه تج ب
مشــتری و کیفیــت خدمــات کمــك کنــد. عــالوه بــر ایــن، در یــك 
ســازمان خــاص، دانــش هســته اصلــی عملكــرد و نــوآوری اســت. 
بنابرایــن یكــی از بــا ارزش تریــن دارایی هــای یــك شــرکت دانــش 

اســت. 

ارتباط اینترنت اشیاء و سیستم های 
مدیریت دانش

ــا در  ــا خصوص ــرنت اشیـ ــاوری  اینتـ ــعه ی فنـ ــا توس ــان ب همزم
ســال  های اخیـــر، ایجـــاد و توســعة سیســتم های مدیریــت دانــش 
مبتنــی بــر آن بیشــتر از همیشــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 
ــف  ــای مختل ــتم ها در حوزه ه ــن سیس ــش ای ــن نق ــر ای ــالوه ب ع
ــورد  ــا م ــان مرتب ــرد کارکن ــت عملك ــه مدیری ــازمانی، از جمل س
ــیاء و  ــت اش ــان اینترن ــاط می ــا ارتب ــرد. ام ــرار می گی ــی ق بررس

ــت؟ ــش چیس ــت دان ــتم های مدیری سیس
بــه کارگیــری اینترنــت اشــیاء در سیســتم مدیریــت دانــش یــك 
ــه   ــد داده هــای فرایندهــای دانشــی، ب ــد در تولی ســازمان، می توان
ویــژه کشــف دانــش در محیط هــای فیزیكــی و دیجیتــال، نقــش 
ــل  ــی قاب ــه  و اساس ــوان پای ــد و به عن ــته باش ــی داش ــل توجه قاب

اتــكا در نظــر گرفتــه شــود. 
اینترنــت اشــیا )IoT( شــامل الگــوی محاســباتی قدرتمنــدی 
ــا قابلیت هــای  ــی ســازمان ها را ب ــه موجــب آن توانای اســت کــه ب
افزایــش می دهــد.  ارتباطــی محاســباتی و بی ســیمی خــود 
ترکیــب  از طریــق  معمــوالً  اشــیاء  اینترنــت  آن  از  گذشــته 
ــت را  ــه اینترن ــال ب ــكان اتص ــه ام ــی ک ــگرها و محرك های حس
دارنــد به عنــوان راهــی بــرای توســعه محیط هــای هوشــمند 
دیــده می شــود. اکوسیســتم فعلــی اینترنــت اشــیا بســیاری از راه 
ــا ویژگی هــای عملكــردی متنــوع  حل هــای ارتباطــی جایگزیــن ب
را بــه ســازمان ها و کســب و کارهــا ارائــه می دهــد. البتــه ناگفتــه 
ــیا  ــت اش ــای اینترن ــب ترین راه حل ه ــایی مناس ــه شناس ــد ک نمان
بــرای یــك محیــط هوشــمند خــاص همــواره یــك چالش اساســی 

ــد. ــاد می کن ــازمان ها ایج ــران س ــرای مدی را ب
ــج در  ــه تدری ــی( ب ــیا صنعت ــت اش ــژه IIoT )اینترن ــه وی IoT و ب
ــدگان  ــرای توســعه دهن ــری ب ــی نظی حــال ایجــاد فرصت هــای ب
ایجــــادکنندگان  همینطــور  و  سخت افــــزار ها  پلتفـــرم ها، 
ــه  ــت. ب ــازمانی اس ــای س ــروع فعالیت ه ــرای ش ــتم هایی ب سیس
ــتم  های  ــیاء در سیس ــت اش ــی اینترن ــش اصل ــه نق ــور خالص ط
ــی اینترنــت اشــیاء  مدیریــت دانــش در واقــع از حســگرهای پایان
ــت آوردن  ــه دس ــان در ب ــی کارکن ــه توانای ــود ک ــل می ش حاص

ــا  ــد. ام ــش می ده ــادی افزای ــزان زی ــه می ــا را ب ــل داده ه و تحلی
ــا  ــی از داده ه ــم انبوه ــیا حج ــت اش ــه اینترن ــه اینك ــه ب ــا توج ب
ــتری را  ــاز بیش ــن نی ــد بنابرای ــد می کن ــا تولی ــكان ابزاره را از م
ــرای اســتفاده از شــاخص های بهتــری در نگهــداری و فرایندهــا  ب

می طلبــد.

مزایای اینترنت اشیاء برای سیستم 
های مدیریت دانش

سیسـتم های تولید هوشـمند اطالعـات می توانند تصمیمـات کاماًل 
آگاهانـه ای را بـرای سـازگاری و بهینه سـازی فرایندهـای سـازمان 
بـدون هیـچ گونـه تأخیـر در رونـد تولید اتخـاذ کنند. ایـن یكی از 
مزیت هـای مهمـی اسـت که گسـترش فناوری هـای اینترنت اشـیا 
در دنیـای تولیـد ایجاد کرده اسـت. هـدف از این تحـول دیجیتالی 
افزایـش شـفافیت داده هـا و فرآیندهـای تولید در سراسـر مرزهای 

سـازمانی یك شـرکت تولیدی اسـت.
دسترســی پیشــرفته بــه دانــش و داده هــا، از برنامه هــای تجــاری 
در هــر دســتگاه، هــر زمــان و در هــر مــكان پشــتیبانی می کنــد. 
بــه نوبــه خــود، ماهیــت فشــرده داده هــای سیســتم های هوشــمند 
مدیریــت دانــش، مســیرهای ورود بــه موقــع و دقیــق بــه سیســتم 
ــه در بســیاری  ــث می شــود ک ــد و در نتیجــه باع را ایجــاد می کن
ــه  ــكان مداخل ــی ام ــورت واقع ــه ص ــا ب ــتم ها و فعالیت ه از سیس

صحیــح، بــه روشــی کــه قبــاًل امكان پذیــر نبــود فراهــم گــردد.
ــه شــدت در هــم آمیختــه  امــروزه دنیــای دیجیتــال و فیزیــك ب
ــازی  ــرای بهینه س ــته ب ــم پیوس ــتم های به ــن سیس ــده اند. ای ش
ــخ  ــال و پاس ــداری فع ــر و نگه ــكان تعمی ــد، ام ــای تولی برنامه ه
ــه تغییــر مــداوم نیازهــای مشــتری، بــه ســرویس های  ســریع تر ب
ابــری بــرای نظــارت از راه دور و تجزیــه و تحلیــل داده هــا متصــل 

می شــوند.
ــای  ــع  و کارخانه ه ــك صنای ــده ای نزدی ــن در آین ــر ای ــالوه ب ع
هوشــمند از خدمــات دسترســی بــه داده و پــردازش داده موجــود 
در اینترنــت اشــیاء بــه منظــور تأمیــن نیــرو نیــز اســتفاده 

می کننــد.
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فرهنگ سازمانی
Organizational Culture

فرهنــگ ســازمانی مجموعــه ای از ارزش هــا، انتظــارات و اقداماتــی 
ــد.  ــت و آگاه می کن ــم را هدای ــای تی ــه اعض ــار هم ــه رفت ــت ک اس
ــه  ــد ک ــر کنی ــی فک ــه ای از ویژگی های ــوان مجموع ــه آن به عن ب
شــرکت شــما را بــه آن چیــزی کــه هســت تبدیــل می کنــد. یــک 
ــه ای از ویژگی هــای مثبــت اســت کــه منجــر  ــی نمون فرهنــگ عال
ــرکتی  ــگ ش ــه فرهن ــی ک ــود، در حال ــرد می ش ــود عملک ــه بهب ب
ــد  ــی می توان ــه حت ــد ک ــان می ده ــی را نش ــد ویژگی های ناکارآم

ــود. ــازمان ها ش ــن س ــع موفقیت تری مان
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فرهنگ سازمانی
)Organizational Culture(

در حالـی کـه فرهنـگ شـرکتی ناکارآمـد ویژگی هایـی را نشـان 
می دهـد کـه حتـی می توانـد مانـع موفقیت ترین سـازمان ها شـود. 
فرهنـگ را بـا اهـداف سـازمانی یـا بیانیـه ماموریت اشـتباه نگیرید، 
اگرچـه هـر دو می تواننـد بـه تعریـف آن کمـك کننـد. فرهنـگ از 
طریـق رفتارهـای منسـجم و معتبـر ایجـاد می شـود، نـه از طریـق 
بیانیه هـای مطبوعاتـی یـا اسـتناد به خط مشـی ها. وقتـی می بینید 
کـه چگونـه یك مدیـر عامل به یك بحـران واکنش نشـان می دهد، 
چگونـه یك تیم با خواسـته های مشـتریان جدید سـازگار می شـود 
یـا چگونـه یـك مدیـر کارمنـدی را کـه اشـتباه می کنـد راهنمایی 
می کنـد، می توانیـد فرهنـگ شـرکت را در عمـل مشـاهده کنیـد. 
فرهنـگ سـازمانی بـر تمـام جنبه هـای کسـب و کار شـما تأثیـر 
می گـذارد، از وقـت شناسـی و لحـن صدای شـما تا شـرایط قرارداد 
و مزایـای کارکنـان. وقتـی فرهنـگ محـل کار بـا کارمنـدان شـما 

همسـو می شـود، بـه احتمـال زیـاد احسـاس راحتـی، حمایـت و 
ارزش بیشـتری می کننـد. شـرکت هایی کـه فرهنـگ را در اولویـت 
قـرار می دهنـد، می تواننـد زمان هـای سـخت و تغییـرات محیـط 
کسـب وکار را نیـز پشـت سـر بگذارنـد و قوی تر ظاهر شـوند. هنگام 
جـذب اسـتعدادها و عملكـرد بهتـر از رقبـا، فرهنـگ یـك مزیـت 
کلیـدی اسـت. 77 درصـد از کارگـران قبـل از درخواسـت، فرهنگ 
یـك شـرکت را در نظر می گیرنـد و تقریباً نیمی از کارمندان شـغل 
فعلـی خـود را بـه خاطـر فرصتی با دسـتمزد کمتـر در سـازمانی با 
فرهنـگ بهتـر تـرك می کننـد. فرهنـگ یـك سـازمان نیـز یكی از 
شـاخص های اصلـی رضایت کارکنـان و یكی از دالیـل اصلی ماندن 
تقریباً دو سـوم )65%( کارکنان در شـغل خود اسـت. مایكروسـافت 
و Salesforce را در نظـر بگیریـد. هـر دو شـرکت مبتنی بر فناوری 
دارای عملكرد در سـطح جهانی و برندهای تحسـین شـده هسـتند 
و هـر دو تـا حدی ایـن را مدیـون اولویت دادن به فرهنگ هسـتند. 
مایكروسـافت کـه بـه خاطـر رقابـت بی نظیـر خـود در زمان اسـتیو 

بالمـر شـناخته می شـود، توسـط سـاتیا نـادال کـه در سـال 2014 
به عنـوان مدیـر عامل شـرکت انتخاب شـد، تغییر مثبتـی پیدا کرد. 
او برنامـه ای را بـرای اصـالح فرهنـگ شـرکت آغـاز کـرد، فرآیندی 
کـه رقابت پذیـری را بـه نفـع خـود ارتقـا داد. یادگیـری مسـتمر به 
جـای اینكـه خـود را ثابت کننـد، کارمندان تشـویق شـدند تا خود 
را بهبود بخشـند. امروز، ارزش بازار مایكروسـافت با 1 تریلیون دالر 
ارزش اسـت و بـا اپـل و آمـازون بـه عنـوان یكـی از بـا ارزش ترین 

شـرکت های جهـان رقابـت می کنـد.
Salesforce فرهنـگ سـازمانی را جلـو و در مرکـز قـرار می دهد و 

رشـد باورنكردنـی را در طـول تاریخ خـود تجربه کرده اسـت. مارك 
بنیـوف، بنیانگـذار و مدیرعامـل Salesforce، هنجارهـای فرهنگی 
بشردوسـتانه را ایجـاد کـرد کـه در دو دهـه گذشـته این شـرکت را 
هدایـت کرده اسـت. همـه کارمنـدان جدیـد Salesforce بخشـی 
از روز اول خـود را بـه صـورت داوطلبانـه می گذراننـد و 56 سـاعت 
زمـان پرداختـی بـرای داوطلـب شـدن در سـال دریافـت می کنند. 
ایـن تمرکـز بر معنا و مأموریـت، Salesforce را بـه یكی از بهترین 
مكان هـا بـرای کار در آمریـكا بـا توجـه بـه Fortune تبدیـل کرده 
اسـت، و سـود آن را نیـز بـه خطـر نینداختـه اسـت: قیمـت سـهام 
Salesforce سـال به سـال به طور میانگین سـاالنه بیش از 26% تا 

بـه امـروز افزایـش یافته اسـت. فرهنگ هر سـازمانی متفاوت اسـت 
و مهـم اسـت کـه آنچـه شـرکت شـما را منحصـر بـه فـرد می کند 
حفـظ کنیـد. بـا ایـن حـال، فرهنـگ سـازمان های بـا عملكـرد باال 
به طـور مـداوم ویژگی هـای خاصـی را منعكـس می کند کـه باید به 

دنبال پـرورش آن ها باشـید:
و  شـرکت  اهـداف  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  همسـویی1 
انگیزه هـای کارکنـان آن همـه در یك جهت باشـد. سـازمان های 
اسـتثنایی بـرای ایجاد همسـویی مسـتمر بـا چشـم انداز، هدف و 

اهـداف خـود تـالش می کننـد.
 قدردانـی2 می توانـد اشـكال مختلفـی داشـته باشـد: تجلیـل 
عمومی، یادداشـت تشـكر، یـا ترفیـع. فرهنگ قدردانـی فرهنگی 
اسـت کـه در آن همـه اعضـای تیـم به طـور مكـرر از کمك های 

دیگـران تقدیـر و تشـكر می کننـد.
اعتمـاد3 بـرای یـك سـازمان حیاتی اسـت. بـا فرهنـگ اعتماد، 
اعضـای تیـم می تواننـد خـود را ابـراز کنند و بـه دیگـران اعتماد 
کننـد تـا وقتـی چیـز جدیـدی را امتحـان می کننـد، از آن هـا 

کنند. حمایـت 

1. Alignment
2. Appreciation
3. Trus t
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عملکرد4 بسـیار کلیدی اسـت، زیرا شـرکت های بزرگ فرهنگی 
ایجـاد می کننـد کـه به معنـای تجارت اسـت. در این شـرکت ها، 
کارکنـان بـا اسـتعداد یكدیگـر را بـرای برتری)موفقیـت( انگیـزه 
می دهنـد و همانطـور کـه در بـاال نشـان داده شـد، سـودآوری و 

بهـره وری بیشـتر نتیجه آن اسـت.
انعطاف پذیـری5 یـك کیفیـت کلیـدی در محیط هـای بسـیار 
پویـا اسـت کـه در آن تغییـر پیوسـته اتفـاق می افتـد. فرهنـگ 
انعطاف پذیـر بـه رهبـران آمـوزش می دهـد کـه مراقـب تغییرات 

باشـند و بـه راحتـی بـه آن واکنـش نشـان دهند.
کار تیمـی6 شـامل همـكاری، ارتبـاط و احترام بیـن اعضای تیم 
اسـت. وقتـی همـه اعضـای تیـم از یكدیگـر حمایـت می کننـد، 
کارمنـدان کارهـای بیشـتری انجام می دهنـد و در حین انجام آن 

احسـاس خوشـحالی بیشـتری می کنند.
بـرای  وقتـی  تیم هـا  همـه  بـرای  اعتمـاد،  ماننـد  صداقـت7،   
تصمیم گیـری، تفسـیر نتایج و ایجاد مشـارکت بـه یكدیگر متكی 
هسـتند، حیاتـی اسـت. صداقـت و شـفافیت مؤلفه هـای مهـم از 

هسـتند. فرهنگ 
از  حداکثـری  اسـتفاده  سـمت  بـه  را  سـازمان ها  نـوآوری8 
فناوری هـا، منابـع و بازارهـای موجـود سـوق می دهـد. فرهنـگ 
نـوآوری بـه ایـن معنـی اسـت کـه شـما تفكـر خـالق را در تمام 
جنبه هـای کسـب و کار خـود، حتـی ابتـكارات فرهنگـی خود به 

می گیریـد. کار 
ایمنـی روانـی حمایتـی را کـه کارکنان برای ریسـك کـردن و 
ارائـه بازخـورد صادقانه نیـاز دارند، فراهـم می کند. به یاد داشـته 
باشـید کـه ایمنـی روانی در سـطح تیمی شـروع می شـود، نه در 
سـطح فـردی، بنابرایـن مدیـران بایـد در ایجـاد یـك محیط امن 

کـه در آن همـه احسـاس راحتـی کنند، پیش قدم شـوند.
شـرکت معیـار صنعـت خاورمیانه)ممسـكو(9 نیـز اهمیـت موضـوع 
فرهنـگ سـازمانی را بعنـوان یكـی از قلب هـای شـرکت میدکـو به 
خوبی درك کرده و با تدوین ارزش های سـازمانی و منشـور اخالقی 
خـود تـالش نمـوده تـا با ایجـاد و اشـاعه ایـن ارزش های مشـترك 
سـازمانی و توسعه فرهنگ پاسـخگویی در سطوح گوناگون، فرهنگ 
اعتمـاد و گشـودگی را در سرتاسـر زنجیـره ارزش شـرکت ایجـاد و 
تقویت نماید. در این راسـتا شـرکت ممسـكو مدل فرهنگ سازمانی 

4. Performance
5. Resilience
6. Teamwork
7. Integrity
8. Psychological safety
9. MEMSECO 

مرکـز رهبـری خـالق- 10CCL را برگزیـده و اقدامـات مفیـدی در 
راسـتای پیاده سـازی آن بـه اجرا گذاشـته اسـت. رویكـرد این مدل 
در قالب 16 معیار اصلی و 110 سـوال و بصورت اسـتاندارد طراحی 
شـده است و شـرکت ممسكو نیز پس از تشـكیل کارگروه تخصصی 
در واحـد توسـعه مدیریـت و فنـاوری اطالعـات، اقـدام بـه بررسـی 

و بومی سـازی سـواالت کـرده اسـت. معیارهـای مـدل عبارتنـد از: 
رویارویـی بـا کارکنـان مسئله سـاز11، راهبـری کارکنـان12، مدیریت 
مشـارکتی13، مدیریـت تغییـر14، قاطعیـت15، تدبیـر16، زودآمـوز17، 
ایجـاد و اصـالح روابـط18، سـهل گیری19، خودآگاهـی20، مدیریـت 
شـغلی21، تعـادل بیـن زندگـی و شـغل22، حساسـیت و شـفقت23، 

صراحـت و متانـت24، اهمیـت تفاوت هـا25، اقدام26.
جامعیـت الگـوی انتخاب شـده و اعتبـار جهانی آن و مهـارت مرکز 
یـاد شـده در توسـعه مفاهیم و سـبك رهبـری بر اسـاس 16 معیار 
و بـا روش ارزیابـی 360 درجه بـر اعتبار آن افزوده اسـت. همچنین 
با توجه به اقدامات انجام شـده مشـخص شـد که رابطه مسـتقیمی 
بیـن سـبك رهبـری تحول گـرا و حمایـت از نـوآوری و خالقیت در 
شـرکت ممسـكو وجـود دارد و آن را بعنـوان یك مـدل برتر انتخاب 

کرده اسـت. 

10. Center for Creative Leadership
11. Confronting Problem Employees
12. Leading Employees
13. Participative Management
14. Change Management
15. Decisiveness
16. Resourcefulness
17. Being a Quick Study
18. Building and Mending Relationships
19. Putting People at Ease
20. Self-Awareness
21. Career Management
22. Balance Between Personal Life and Work
23. Compassion and Sensitivity
24. Straightforwardness and Composure
25. Differences Matter
26. Doing Whatever It Takes
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تجربه کارکنان
ــود در  ــفر خ ــورد س ــرد در م ــک ف ــد ادراکات ی ــه کارمن تجرب
ســازمان از طریــق تمــام نقــاط تمــاس اســت، از درخواســت شــغلی 
ــاوری  ــگ و فن ــی، فرهن ــای کاری فیزیک ــرکت فض ــروج از ش ــا خ ت
ــه  ــتند ک ــدان هس ــه کارمن ــم تجرب ــزای مه ــی اج ــرکت همگ ش
ــود. ــی ش ــده م ــار Employee Experience خوان ــه اختص ــب ب اغل
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تقویت تجربه کارکنان دارای مزایای متعددی است که همگی با رضایت 
شغلی کارکنان مرتبط است که منجر به سود بیشتر و موقعیت بهتر در 

بازار می شود. این موارد شامل موارد زیر است:

کارکنان متعهدتر و سازنده تر
و  بهره وری  کاهش  مانند  عواقبی  دلیل  به  غیرمتعهد  کارمندان   
برای  دالر  میلیاردها  ساالنه  می توانند  غیبت  افزایش  و  سودآوری 
بهره وری  باشند. در مقابل، کارکنان متعهد  شرکت ها هزینه داشته 
بیشتری دارند و مزایای دیگری مانند بهبود نرخ نگهداری و ایمنی 

محل کار را به همراه دارند.

میزان غیبت کمتر
کارکنان ناراضی به احتمال زیاد در محل کار غیبت می کنند و به 
می گذارد.  منفی  تأثیر  مالی  امور  و  بهره وری  روحیه،  بر  خود  نوبه 

میزان غیبت کارکنان شاد کمتر است.

افزایش کیفیت کار
بر اساس تحقیقات شاون آکور، روانشناس و متخصص شادی دانشگاه 
هاروارد، سطوح شادی بیش از ضریب هوشی یا مجموعه مهارت ها 
بر موفقیت شغلی تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، یك مغز "شاد" 

امكانات بیشتری را می بیند و خالق تر است.

بهبود روابط با مشتری
تجربه کارمند بر تمام حوزه های کسب و کار از جمله تجربه مشتری 
معتقدند  صنعت  کارشناسان  از  بسیاری  واقع،  در  می گذارد.  تاثیر 
تجربه مشتری نتیجه مستقیم تجربه کارکنان است. کارمندان شاد 
بهتری  احساسات  و  حاالت  مشتریان،  با  تعامل  هنگام  در  بیشتر 
درك  و  تعهد  که  دارند  تمایل  همچنین  آن ها  می کنند.  منتقل  را 
بیشتری از محصوالت و خدمات نشان دهند، که به نوبه خود آن ها را 

قادر می سازد تا از مشتریان پشتیبانی بهتری داشته باشند.
می کنند.  حفظ  و  را جذب  برتر  استعدادهای  سازمان ها  موفق ترین 
بسیار  برتر  استعدادهای  برای  رقابت  باشد،  خوب  اقتصاد  وقتی 
رقابتی است و نیاز به جذب و حفظ استعداد موثر افزایش می یابد. 
به  در زمان های سخت، مانند همه گیری کووید-19 و رکود، توجه 
تجربه کارکنان می تواند به شرکت ها کمك کند تا رقابتی تر شوند و 

از بدترین پیامدها جلوگیری کنند.
تجربه  و  کارمند  تجربه  بین  را  مستقیمی  ارتباط  متعدد  مطالعات 
هر جنبه  بر  کارکنان  تجربیات  و  ادراکات  دهد.  می  نشان  مشتری 
که  کارمندان شادی  می گذارد.  تأثیر  فرآیندهای شرکت  از  دیگری 
تجربه خود را خوب می دانند، درگیرتر هستند و وظایف را به طور 
که  کارکنانی  مثال،  عنوان  به  می دهند.  انجام  کارآمدتر  و  موثرتر 
تجربیات مثبت دارند، نسبت به کارمندانی که تجربیات منفی دارند، 
بیشتر به سازمان متعهد می شوند و در آن باقی می مانند. همچنین 
احتمال بیشتری دارد که شرکت را به عنوان مكانی عالی برای کار 

تبلیغ کنند. 

تجربه کارکنان در مقابل اشتیاق کارکنان
و  تجربه  بین  تفاوت  اشتیاق کارکنان در  و  تجربه کارمند  بین  تفاوت 
اشتیاق نهفته است. به زبان ساده، تجربه کارمند کل نگر است و همه 
چیزهایی را که یك کارمند فكر می کند، احساس می کند و می بیند 
در بر می گیرد. در مقابل، اشتیاق کارکنان به این اشاره دارد که چگونه 
به آن کار است. اشتیاق  یا متعهد  کارمند به طور مثبت مشغول کار 
کارکنان یكی از نتایج تجربه کلی است و تمایل دارد به طور خاص با 
بهره وری مرتبط باشد. اشتیاق کارکنان - در مقابل تجربه کارمند - با 
تمرکز محدود بر ابزارهای فناوری، اندازه گیری یا مزایایی سازمانی قرار 
دارد. این نوع عوامل می توانند بخشی از استراتژی تجربه کارمند باشند، 
اما جایگزین یك رویكرد کل نگر و بلندمدت برای ایجاد کارکنان شاد، 

وفادار و مولد نمی شوند.
تجربه کارمندان به شدت از حوزه مدیریت تجربه مشتری )CX( که بر 
اساس آن است، وام گرفته است. به همین دلیل، ایجاد چارچوب EX به 
طور کلی از استراتژی های تفكر طراحی برای بهینه سازی محیط کار، 
استفاده می کند.  انسانی و رویدادهای شرکت  منابع  فرهنگ، خدمات 
نقاط تماس  برای درك کل تجربه مشتری در  بازاریابان  همانطور که 
در کل سفر مشتری کار کرده اند، رهبران کسب و کار و منابع انسانی 

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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می توانند نقشه سفر کارکنان را ایجاد کنند که نمایش گرافیكی مسیر 
همسو  کارمند  عمر  چرخه  با  احتماالً  که  است  کارمند  یك  سازمانی 
تمرکز  مهم«  »لحظه های  بر  معموالً  کارکنان  سفر  نقشه های  است. 
می کنند، برهه هایی که عمیق ترین تجربه را تحت تأثیر قرار می دهند. 
یا  کارمند  شخصیت  از  خاصی  نوع  روی  بر  می توانند  همچنین  آنها 
یك  ساختن  کلید  نقشه ها  این  کنند.  تمرکز  سفر  از  خاصی  قسمت 
چارچوب موفق هستند. سفر کارکنان اغلب با فرآیندهای استخدام و 
مصاحبه آغاز می شود، سپس به نقاط تماسی مانند نامه پیشنهاد برای 
حقوق و مزایا و ماه اول کارمندی آنان در شرکت می رسد. در نتیجه، 
یك فرآیند مثبت پذیرش و جذب آسان در محیط کار برای ایجاد یك 
چارچوب قوی تجربه کارمند ضروری است. سایر نقاط تماس اصلی که 
بر چارچوب تأثیر می گذارد عبارتند از بررسی سال اول، توسعه استعداد 
کارکنان و فرصت ها و ارتقاء حرفه ای. عالوه بر این، نحوه واکنش یك 
شرکت به نقاط عطف شخصی کارکنان، مانند ازدواج و زایمان، باید در 
هنگام طراحی چارچوب تجربه کارکنان در نظر گرفته شود. نه تنها باید 
برنامه ها و پیشنهادات مرخصی در نظر گرفته شود، بلكه فرآیندهایی 
باید  نیز  از مدت زمان دوری  کار پس  به محل  بازگشت  تسهیل  برای 
اجرا شود. نظرسنجی ها، تجزیه و تحلیل افراد و صحبت با کارمندان به 
صورت انفرادی یا در گروه های کوچك می تواند دقت و اثربخشی نقشه 
تجربه کارمندان یك شرکت را افزایش دهد. کارفرمایان نباید در مورد 
آنچه که کارکنانشان ممكن است بخواهند یا نیاز دارند فرضیاتی داشته 
از کارمندان بشنوند. تنها افرادی که به وضوح  باشند و باید مستقیماً 
می دانند چگونه تجربه کارمندان را ارتقا دهند، خود کارمندان هستند.
است.  کارکنان  تجربه  چارچوب  از  اساسی  عنصر  یك  رهبر  صدای 
رهبران، مانند مدیران، مسئول ایجاد فرهنگ شرکت و تأیید ارزش های 
برقرار  ارتباط  خود  رهبران  با  بتوانند  باید  کارمندان  هستند.  تجاری 
کنند. مدیران باید دستورالعمل های روشنی را در مورد آنچه از آن ها 
انتظار می رود به مدیران ارائه دهند و در عین حال مهارت ها و اطالعات 

الزم را برای انجام اقدامات مثبت و تقویت تجربه کارکنان ارائه دهند.
در ادامه برخی از مهمترین نقاط تماس در نقشه سفر کارکنان تشریح 

شده است:
استخدام

این شامل تمام مراحلی است که منجر به استخدام یك کارمند جدید 
می شود. مالحظات مربوط به مدت زمان استخدام، هزینه استخدام، 
میزان پذیرش پیشنهاد و کیفیت استخدام است. آیا آگهی های شغلی 
شما به اندازه کافی جذاب و واضح بود که توجه و برنامه های کاربردی 
بهترین کاندیداها را جلب کند؟ آیا فرآیند مصاحبه شما باعث درگیر 
به سرعت  آنها  تا  عالی شد  کاندیداهای  به  دادن  اطمینان  و  شدن 

پیشنهاد شغلی شما را پذیرفتند؟ کل تجربه نامزد چگونه بود؟
Onboarding

همسو  فرآیندها  و  ابزارها  سیستم ها،  با  جدید  شده  استخدام  یك 
شده و با انتظارات نقش خود کنار می آید. اکثر کارمندان جدید به 

" Ramp Time" نیاز دارند تا به سرعت باال بروند و در کار خود 
بهره وری داشته باشند. بدیهی است که هرچه سریعتر بتوانند این کار 
را انجام دهند، سود بیشتری برای سازمان شما خواهد داشت. یك 
فرآیند کارآمد درگیر شدن، اشتیاق اولیه یك فرد برای شغل جدید 
خود را به یك ارتباط معنادارتر و بلندمدت با برند و تعهد به انجام 

کارهای بزرگ در زمانی که در آنجا هستند، تبدیل می کند.
توسعه

با  توسعه کارکنان مرحله ای مداوم در سفر کارکنان است که افراد 
سرعت های متفاوتی در مهارت های مختلف توسعه می یابند. همانطور 
بهره وری،  میزان  باید  می کنند،  رشد  خود  نقش  در  کارمندان  که 
توانایی تیمی بودن و آرزوهای ارتقاء آنها را تعیین کنید. همچنین 
مهارت های  مجموعه  که  بدهید  را  فرصت  این  آن ها  به  می خواهید 
خود را گسترش دهند، که یك تمایز فزاینده مهم برای بسیاری از 
 "Portfolio Career  " یك  داشتن  دنبال  به  که  است  کارمندانی 

متشكل از تجربیات مختلف هستند.
حفظ و نگهداری

یك  با  شده اند.  ادغام  سازمان  در  کامل  طور  به  کارکنان  اکنون 
و  توسعه،  به عملكرد،  را  آنها  قوی، می توانید  افراد  استراتژی حفظ 
کمك به موفقیت شرکت ادامه دهید، و همچنین مطمئن شوید که 
متصل هستند.  آن  به  و  گرفته اند  الهام  اصلی شرکت  از چشم انداز 
منطقی است که یك شرکت تمام تالش خود را برای حفظ کارکنان 
موجود انجام دهد. جایگزینی آنها می تواند 50 تا 60 درصد از حقوق 

ساالنه یك کارمند هزینه داشته باشد.
خروج

کارمندان به دالیل زیادی می توانند ترك کنند: آن ها ممكن است 
بازنشسته شوند، به کارفرمای دیگری بروند یا زندگی خود را تغییر 
و  ترك خواهد کرد  را  در مقطعی شرکت شما  کارمندی  دهند. هر 
برای  کارمند  تجربه  توسعه  و  بهبود  برای  فرصتی  آن  دلیل  یافتن 
کارمندان فعلی و آینده است. افرادی که ترك می کنند ممكن است 
در مصاحبه های خروج صریح تر در مورد دلیل رفتنشان صحبت کنند، 

زیرا ممكن است احساس کنند که چیزی برای ازدست دادن ندارند.
پیاده سازی  راستای  در  خاورمیانه  صنعت  معیار  مهندسی  شرکت 
کارکنان  تجربه  مدل  بومی سازی  به  اقدام  کارکنان  تجربه  مدیریت 
کرده است. شرکت ابتدا با مطالعه 14 مدل مطرح بین المللی از جمله 
... شاخص های  IBM، مدل مورگان و  مدل دیلویت )2018(، مدل 
اشتیاق  سازمان،  رهبری،  عامل  کرد.  شناسایی  را  مدل  در  اثرگذار 
کارکنان و ارزیابی عملكرد از عوامل مهم اثرگذار در مدل به شمار 
می آیند. سپس با تشكیل کارگروه تخصصی و جلسات متعدد اقدام 
به جمع آوری و پس از غربالگری سواالت مورد نیاز را بین پرسوناهای 

متعدد توزیع و جمع آوری نماید. 
شرکت در ادامه و پس از جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از 
نرم افزارهای مدل یابی همچون PLS اقدام به مدل سازی خواهد کرد.

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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مرکز یادگیری کسب و کار میدکو با مأموریت ایجاد فهم، قدرت تحلیل 
و تصمیم گیری بهینه در حل چالش های مهم » حوزه کسب و کار«، بر 
پایه »دانش عملیاتی و مهارت های علمی روزآمد و متناسب سازی شده 

با میدکو « تشكیل شده است.
این مرکز از ابتدا با رصد توانمندی ها و صالحیت  های مورد نیاز در حوزه 
کسب و کار میدکو و در راستای ارتقای این توانمندی ها، حرکت خود 

را آغاز نموده است.
با توجه به نو بودن موضوع و نبود مشابه داخلی در این حوزه، نهادهای 

متخصص و مطرح دنیا در حوزه یادگیری و انتقال دانش و همچنین 
سازمان های صنعتی بزرگ که تجارب خوب و قابل قبولی در زمینه 
فرایند  و  یادگیری کسب و کار داشته اند شناسایی  اجرای سفرهای 

الگوبرداری و بهنیه کاوی از آنها اجرا شد.
شناسایی 5 حوزه دانشی و توانمندی الزم سرمایه انسانی منطبق با 
روندهای روز در سال 2022 و طراحی سفرهای یادگیری منطبق با این 
5 حوزه و از طریق تعامل با بهترین مربیان و متخصصان در سال 1400 

و 1401 اجرایی شده است.

بــا توجــه بــه حوزه هــای مطــرح شــده، ســفرهای یادگیــری زیــر در 
ســال 1400 و 1401 منطبــق بــا مســیر بهینــه و اجــرای رویكــرد 

مربیگــری و بكارگیــری تكنیك هــا و روش هــای روز یادگیــری، 
طراحــی و در حــال اجــرا اســت:

مرکز یادگیری میدکو
حرکتی مستمر 
بر مدار دانایی
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با توجه به تغییر انتظارات ذی نفعان، دیو اولریش مدلی جدید برای 
استراتژیك  و  نقش های جدید  و  نموده  ارائه  انسانی  منابع  فعالیت 
برای آن قائل شده است. این دیدگاه با عنوان منابع انسانی شریك 
بسیاری  قبول  مورد   )HR Business Partner( کار  و  کسب 
در  نیز  ما  کشور  در  است.  گرفته  قرار  دنیا  موفق  سازمان  های  از 
سال  های اخیر استقبال زیادی برای ایجاد این شغل و استخدام افراد 

شایسته برای آن دیده می شود.
منابع  زمینه  در  زیادی  تجربه  و  تمرکز  که  است  حوزه ای   HRBP
عالی  مدیران  با  سازمانی  اهداف  از  حمایت  برای  و  داشته  انسانی 
HRBP مسئول همسویی  دارد.  نزدیك  در سطح شرکت همكاری 
اهداف کسب و کار با مدیریت و کارکنان و رابط بین منابع انسانی و 
کسب و کار است. این حوزه به مدیران در مورد مسائل استراتژیك 
شیوه های  اجرای  جهت  سازمان  به  و  داده  پشتیبانی  و  مشاوره 
منابع انسانی با عملكرد باال و یكپارچه کمك می نمایند. این سفر 

جذاب و کاربردی با نگاه دقیق به نیاز هلدینگ میدکو  شرکت های 
زیرمجموعه، طراحی شده است.

عملیاتی  به عنوان مدل  از شریك کسب وکار  از سازمان ها  بسیاری 
با رهبران  منابع انسانی خود استفاده می کنند. شرکای کسب وکار 
دهند.  افزایش  را  کار  نیروی  عملكرد  تا  هستند  همسو  کسب وکار 
موضوعات  همچون  سازمانی  استراتژیك  توانمندسازهای  آن ها 
توسعه  یادگیری و فرهنگ و همچنین  استعداد، رهبری،  مدیریت 
راه حل های کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان را بهبود و ارتقا 
می دهند. عالوه بر این در منابع علمی مختلف از منابع انسانی به 
عنوان شریك کسب وکار )HRBP( به عنوان نسل دوم منابع انسانی 

نام می برند.
بنام  متخصصان  و  مربیان  ساعتی،   120 یادگیری  سفر  این  در 
 ،HRBP بین المللی داخلی و خارجی و با تجربه در استقرار عملیاتی

همكاری داشته و 4 فاز و گام یادگیری طراحی شده است.

)HRPB( سفر یادگیری منابع انسانی شریک کسب و کار
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  در جهان مدرن شرکت ها و موسسات با تحوالت سریعی 
تحوالت  روند  و  هستند  روبرو  مختلف  حوزه های  در 
سازمان ها  که  است  کرده  پیدا  سرعت  آنقدر  پیش رو 
از جهان  گرفته اند  قرار  یادگیری  در یك چرخه سریع 

اقتصاد تا سرمایه گذاری و تامین مالی.
روند رشـد رمـز ارزها، تغییـر روش های سـرمایه گذاری 
و رویكردهـا در جهـان نیازمنـد درکی روشـمند مبتنی 
بر درك درسـت از نیاز سـازمانی و جهان اطراف اسـت.

با همراهی آکادمی  سفر مفاهیم مالی در کسب و کار 
تامین مالی و سرمایه گذاری دکتر مولوی و ویژه هلدینگ 

میدکو طراحی شده تا مدیران با استعداد و کلیدی خود 
را در یك روند باز آموزی مداوم قرار داده تا به قابلیت 
حل مسائل سازمانی شان را با یك رویكرد اقتصادی در 

هر واحدی که هستند انجام دهند.
ایـن سـفر منطبـق بـا 2 سـطح مقدماتـی و حرفـه ای 
طراحـی شـده و 100 سـاعت یادگیـری موثـر، مبتنـی 
بـر حـل مسـأله و ایجـاد توانمندی اجرایـی در مخاطب 
حـوزه  در  مالـی  دانـش  بكارگیـری  و  تحلیـل  جهـت 
تخصصـی خـود نظیر منابع انسـانی، فنـاوری اطالعات، 

فنـی، بازرگانـی و ... اجـرا شـده اسـت.

 سفر یادگیری مفاهیم مالی 
در کسب و کار
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امـروزه اسـتفاده سـازمان از علـم داده و کسـب بینـش 
تجزیـه و تحلیـل کسـب و کار بـرای اطـالع از تبعـات 
امـری  عملیاتـی؛  و  اسـتراتژیك  مدیریتـی،  تصمیمـات 
اجتنـاب ناپذیـر اسـت. در سـال های اخیـر، تمرکز اصلی 
روی  داده  متخصـص  شـرکت های  و  داده  متخصصـان 
مدیریـت  بـرای  راه حل هایـی  و  چارچوب هـا  سـاختن 
و  تحلیـل  تـا  ذخیره سـازی  و  اسـتخراج  )از  داده هـا 

اسـت. بـوده  داده محـور(  اسـتراتژی های 
و  اتصال  حلقه  حقیقت  در   )Data Science( داده   علم 

هدایت گر ذخیره سازی و استفاده بهینه از داده ها می باشد. 
سـفر یادگیـری علـم داده با همـكاری تیم مربیـان مجرب 
از دانشـگاه صنعتی شـریف، دانشـگاه تهران و متخصصان و 
راهبـران طرح های بزرگ علم داده در سـطح کشـور و ویژه 

هلدینگ میدکو طراحی شـده اسـت.
ایـن سـفر ترکیبـی از ایجـاد توانمنـدی فراینـدی و ابزاری 
در حـوزه علـم داده و مدیریـت داده بـوده و مخاطبـان در 
انتهـای سـفر، بـا تغییـر رویكـرد جـدی نسـبت بـه داده و 
درك اهمیـت آن در راهبـری کسـب و کار و بهبـود حـوزه 

تخصصـی خـود مواجـه خواهند شـد.

 سفر یادگیری علم داده؛ 
ویژه مدیران و کارشناسان فعال 

در حوزه داده های سازمانی
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در این سفر یادگیری طراحی شده که با همكاری مشترك 
و  بین الملل  روابط  و  عمومی  روابط  امور  مدیریت  بین 
مدیریت امور توسعه مدیریت هلدینگ میدکو انجام گرفت، 
روابط  بخش  در  هلدینگ  همكاران  که  سفر  مخاطبان 

عمومی شرکت ها هستند، با مفاهیم و روندهای روز دنیا 
در حوزه رسانه، روابط عمومی و ... آشنا شده و توانمندی 
حضور در فرایند ارزیابی، عارضه یابی و ترسیم مسیر بهبود 

حوزه روابط عمومی شرکت خود را کسب نمودند.

یادگیری فرایند ارزیابی روابط عمومی
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اخبار توسعه مدیریت 
شرکت معیارصنعت خاورمیانه

ــذ  ــه اخ ــق ب ــه« موف ــت خاورمیان ــی معیارصنع ــرکت مهندس ش
ــت  ــتم مدیری ــت«، »سیس ــت کیفی ــتم مدیری ــة »سیس گواهینام
ــد.  ــغلی« ش ــت ش ــی و بهداش ــتم ایمن ــت« و »سیس محیط زیس
ایــن ممیــزی دی مــاه بــه مــدت 9 روز بــرای تجدیــد گواهینامــه 
سیســتم  و   ISO 9001:2015 کیفیــت  مدیریــت   سیســتم 

دریافــت  و   ISO 14001:2014 محیطــی  زیســت  مدیریــت 
شــغلی بهداشــت  و  ایمنــی  مدیریــت  سیســتم   گواهینامــه 

ــی  ــرکت مهندس ــان، ش ــد و در پای ــام ش ISO 45001:2018 انج
 معیارصنعــت خاورمیانــه، موفــق بــه کســب گواهینامه هــا از 

شرکت SGS شد.

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه همزمان با حضور اکثریت 
کنفرانس  و  جایزه  دوره  پنجمین  در  میدکو،  هلدینگ  شرکت های 
بین المللی مدیریت دانشی )با رویكرد حاکمیت نوآوری( حضور یافت. 
بر این اساس، فرایند ثبت نام و تكمیل اظهارنامه در مرداد و نیمه 
تاریخ  در  محترم  ارزیابان  حضور  و  انجام   1401 ماه  شهریور  اول 

1401/06/23 برنامه ریزی شد.
طبق هماهنگی انجام گرفته، برنامه سایت ویزیت با حضور و مشارکت 

عالی مدیران و دانشكاران شرکت ممسكو و ارزیابی دقیق تیم حاضر 
منطبق با ابعاد و شاخص های مدل انجام گرفت. در این ارزیابی یك 
توسعه  و  مهندسی  امور  مختلف  حوزه های  در  ما  همكاران  روزه، 
 ،ICT فناوری، امور پروژه ها، توسعه کسب و کار، توسعه مدیریت و
بازرگانی، HSE، سرمایه انسانی و آموزش و ...  مخاطب قرار گرفته و 
اقدامات دانشی و مدیریت دانشی حوزه تخصصی خود را به ارزیابان 

محترم ارائه نمودند.

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

حضور در پنجمین دوره جایزه و کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی )با رویکرد حاکمیت نوآوری(
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اخبار توسعه مدیریت 
میدکو

ارایه گزارش  پیشرفت برنامه های تولید و توسعه مدیریت
یكصــد و هشــتاد و ششــمین جلســه تولیــد بــا حضــور مدیرعامــل محتــرم میدکــو درتهــران، مدیــران و مشــاوران در تهــران، کرمــان و 
اصفهــان، مدیــران عامــل و مدیــران مجتمع هــای تولیــدی از محــل مجتمع هــا روز سه شــنبه 15 شــهریورماه 1401 بصــورت همزمــان 

در دفترهــا و کارخانه هــای واقــع در تهــران، کرمــان، اصفهــان و همــدان بــا برقــراری ارتبــاط تصویــری برگــزار شــد.
در این جلسه گزارش های تولید و توسعه مدیریت شرکت های زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دوهفته یكبار برگزار می گردد.

شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه
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 )IMS( ممیــزی مراقبتــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه
شــرکت بابــک مــس ایرانیــان  

در تاریخ هــای 29 و 30 مــرداد مــاه ممیــزی مراقبتــی سیســتم مدیریــت 
ــن  ــد و ای ــزار گردی ــان برگ ــس ایرانی ــك م ــرکت باب ــه )IMS( ش یكپارچ

ــار گواهینامه هــای مذکــور شــد. ــد اعتب ــه تمدی شــرکت موفــق ب

ــه 5 میلیــون  ــن مجموعــه درس آموخته هــای کارخان تدوی
تنــی کنســانتره ســنگ آهــن ســنگان 

ــه منظــور شناســایی، نگهداشــت و انتشــار درس آموخته هــای  ایــن مســتند ب
ــن  ــنگ آه ــانتره س ــی کنس ــون تن ــه 5 میلی ــداث کارخان ــروژه »اح ــم پ مه
ســنگان« تهیــه شــده اســت؛ نــگاه همزمــان بــه تجــارب مدیریتــی از یك ســو و 
تجــارب فنــی ایجــاد شــده در تیم هــای مختلــف شــرکت های همــكار در ایــن 
طــرح از ســوی دیگــر و اتــكاء بــه متدولــوژی توســعه یافتــه داخلــی و بومــی 

ــند. ــا می باش ــه درس آموخته ه ــن مجموع ــای ای ــم خروجی ه ــو، اه میدک
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با تشکر از توجه شما


