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میدکــو موفــق بــه دریافــت باالتریــن ســطح جایــزه 
ارایــه شــده در هفتمیــن دوره جایــزه بهــره وری معــادن 
و صنایــع معدنــی ایمیــدرو شــد.  ایــن مراســم بــا 
ــاد  ــری در اقتص ــت پذی ــان رقاب ــره وری بنی ــعار "به ش
مقاومتــی" در ۱۸ آبــان مــاه ۹۹  بــه صــورت ویدئــو 
کنفرانــس برگــزار شــد.  در ایــن جایــزه کــه بــا حضــور 
شــرکت هــای مرتبــط بــا معــدن و صنایــع معدنــی اعــم 
از دولتــی و خصوصــی، صنایــع فلــزی و همچنیــن 
شــرکت هــای تولیــد کننــده ســیمان برگــزار شــد، 
ــان  ــاز می ــن امتی ــب باالتری ــا کس ــو ب ــگ میدک هلدین
ــه  ــق ب ــی موف ــد ارزیاب ــر در فرآین ــای حاض ــرکت ه ش
کســب تندیــس برنزیــن در ایــن دوره شــد.  همچنیــن 
مجتمــع هــای فــوالد بوتیــای ایرانیــان، کک ســازی و 
پاالیــش قطــران زرنــد، مجتمــع بابــک مــس ایرانیــان 
ــد  ــر نامــه ســه ســتاره و مجتمــع کک ســازی زرن تقدی

ــد. ــت نمودن ــتاره را دریاف ــه دو س تقدیرنام
اقدامــات اثرگــذار میدکــو بــرای کســب تندیــس در 
هفتمیــن جایــزه بهــره وری معــدن و صنایــع معدنــی 

(گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو)
صنایــع  و  معــدن  توســعه  شــرکت  مدیرعامــل 
ــن  ــذار ای ــات اثرگ ــو) اقدام ــه ( میدک ــی خاورمیان معدن

شــرکت در دریافــت نشــان برنــز هفتمیــن جایــزه بهــره 
ــرد. ــریح ک ــی را تش ــع معدن ــدن و صنای وری مع

بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمیــدرو، علــی اصغــر 
پورمنــد افــزود: ایــن مجموعــه شــامل ۱۸ شــرکت  در 
حــوزه های مختلــف تولیدی، مهندســی، پشــتیبانی، 
خدماتــی، حمــل و نقــل و بازرگانــی هســتند کــه 

ــد. ــر عهــده دارن ــروژه را ب اجــرای ۳۵ پ
وی گفــت: شــیوه مدیریــت میدکــو بر شــرکت های 
زیرمجموعــه، از نــوع کنتــرل اســتراتژیک اســت و 
تمامــی فعالیت هــای عملیاتــی بــه شــرکت های تابعــه 

واگــذار شــده اســت. 
مدیرعامــل میدکــو افــزود: نــگاه و تفکــر جهانــی، 
بــه روز بــودن و آینــده نگــری، تیــم مدیریتــی مجــرب، 
ــا  ــده ت ــه از ای ــل و یکپارچ ــد کام ــازی فرآین ــاده س پی
محصــول و یکپارچگــی در مجموعــه شــرکت هــای 
زیرمجموعــه و همچنیــن تعییــن اولویــت هــا و فرصــت 
ــی از  ــع معدن ــدن و صنای ــرمایه گذاری در مع ــای س ه
جملــه اقدامــات ایــن مجموعــه در افزایــش بهــره وری 

ــت. ــوده اس ب
ــی و  ــوالدی و مس ــع ف ــد صنای ــر تولی ــز ب وی تمرک
ــط  ــات مرتب ــه خدم ــوع در ارای ــتی و تن ــع باالدس صنای

را از دیگــر برنامــه ریــزی هــای میدکــو خوانــد و ادامــه 
ــک و  ــده، چاب ــی، یادگیرن ــازمان دانش ــو س داد: میدک
پیشــرو اســت و اســتقرار صنایــع معدنــی و متالــورژی 
در مجــاورت معــادن مرتبــط و کاهــش شــدید هزینــه 
ــوده اســت. حمــل و نقــل و ... مــورد توجــه شــرکت ب

انتخاب تکنولوژی• 
ســطح  مهمتریــن  انتخــاب  گفــت:  پورمنــد 
تکنولوژی هــا در صنعــت فــوالد، طراحی و پیاده ســازی 
ــرای  ــس ب ــت م ــوژی در صنع ــطح تکنول ــن س باالتری
نخســتین بــار، نــگاه ویــژه بــه ســرمایه انســانی و 
اســتفاده از نیروهــای جــوان و تحصیل کــرده در کنــار 
افــراد بــا تجربــه از اقدامــات اثرگــذار میدکــو در بهبــود 

ــت. ــوده اس ــو ب ــره روی در میدک به
ــات  ــر اقدام ــه داد: از دیگ ــو ادام ــل میدک مدیرعام
میدکــو در راســتای افزایــش شــاخص هــای بهــره 
ــع  ــکار جام ــتقرار راه ــعه و اس ــه توس ــوان ب ــی ت وری م
اطالعاتــی، توســعه و جــاری ســازی سیســتم های 
ــتقرار  ــی و اس ــن الملل ــتانداردهای بی ــی و اس مدیریت
سیســتم مدیریــت ایمنی، بهداشــت، زیســت محیطی 

ــرد. ــاره ک ــه اش و جامع

برگزارى هفتمین دوره جایزه بهره ورى 
معادن و صنایع معدنى (ایمیدرو)
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ـــه کک ســـازی شـــماره یـــک  ـــه انجـــام رســـید و کارخان ـــا موفقیـــت ب در تاریـــخ هـــای ۲۷ و ۲۸ مهرمـــاه ممیـــزی مراقبتـــی نوبـــت دوم سیســـتم مدیریـــت یکپارچـــه (IMS) ب
ـــه جـــاری ســـازی شـــده اســـت.  ـــن کارخان ـــن سیســـتم از ســـال ۱۳۸۸ در ای ـــد. الزم بذکـــر اســـت ای ـــار گواهینامـــه هـــای مذکـــور گردی ـــد اعتب ـــه تمدی موفـــق ب

اخبار مجتمع کک سازى در سال 1398-99
کارخانه کک سازى شماره 1

خودارزیابى بهره ورى شهریور 1399■

ارزیابى مدل بهره ورى معادن و صنایع معدنى ایران شهریور 1399■

ممیزى مراقبتى IMS مهر1399■
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کارخانه کک سازى شماره 2

پیاده سازى نظام آراستگى محیط کار :بهمن 1398■

پیاده سازى و شرکت در جایزه ملى سیستم مدیریت بهره ورى ■
ارزیابى جایزه بهره ورى معادن و صنایع معدنى ایران  -  شهریور 1399

آیین تکریم و معارفه مدیر جدید معدن خمرود برگزار شد■
طى مراسمى با حضور مهندس سهراب نژاد مدیرعامل زیسکو، جمعى از مدیران و پرسنل شرکت فوالد زرند ایرانیان از خدمات مهندس خدایى تجلیل 

و مهندس ضیائیان به عنوان مدیر جدید معدن خمرود معرفى شد.
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■ (KM4D) حضور شرکت فوالد زرند ایرانیان به عنوان حامى و کاندیداى جایزه سومین کنفرانس بین المللى مدیریت دانشى
انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم

دریافت تندیس درخت دانشى فتح سیمین ■
در سومین کنفرانس بین المللى مدیریت دانشى 
(KM4D)  با رویکرد رهبرى دانشگران توسط 

شرکت فوالد زرند ایرانیان
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خودارزیابى بهره ورى و تعریف پروژه هاى بهبود- مهر1399■

دریافت دانش خبرگان توسط مصاحبه و تکمیل فرم دانش و تجارب خبرگان (KA) - مهندسین اشرافى و شیبانى -  مهر 1399■

تشکیل کمیته راهبرى مدیریت دانش در سطح مجتمع - مرداد 1398■

برگزارى انجمن هاى خبرگى داخلى و فراسازمانى- بهمن 1398■

انجام ممیزى داخلى سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)  -  تیر 1399■

تشکیل تیم هاى مدیریت دانش - تیر 1399■
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معدن خمرود

انجام ممیزى تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه در مجتمع معدنى خمرود■

تربیت ممیز داخلى سیستم مدیریت یکپارچه (IMSs) در مجتمع کنستانتره و گندله سازى زرند توسط مدرس داخلى و با اعطاى گواهینامه از ■
TUV Intercert (ایتالیا MITC)شرکت گواهى دهنده
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تربیت ممیز داخلى سیستم مدیریت یکپارچه (IMSs) در مجتمع کک سازى و پاالیشگاه زرند توسط مدرس داخلى و با ■
D.A.S انگلستان اعطاى گواهینامه از شرکت گواهى دهنده

مجتمع کنسانتره و گندله سازى سنگ آهن

انجام ممیزى مراقبتى به صورت آنالین با حضور مدیریت ■
مجتمع  کنسانتره و گندله سازى فوالد زرند ایرانیان نوبت اول 

در اردیبهشت 99

انجام ممیزى داخلى سیستم مدیریت کیفیت در بهمن 98- ■
در مجتمع  کنسانتره و گندله سازى فوالد زرند ایرانیان، توسط 

واحد توسعه مدیریت

حضور مجتمع کنسانتره و گندله سازى فوالد زرند ایرانیان در ارزیابى مدل مدیریت دانشى (KM4D) در شهریورماه 99■
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برگزارى   سمینارهاى آموزشى و نشستهاى تخصصى ■

رسیدگى به 5 دغدغه (مساله) مجتمع به روش شش سیگما و برگزارى نشستهاى متعدد در طى سال جارى■

استفاده از تکنیک «شش سیگما» در تحلیل مهندسى فرآیندهاى تولید مجتمع کنسانتره و 
گندله سازى شرکت فوالد زرند ایرانیان 
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خالصهاى از پروژه همکارى بین صنعت و دانشگاه 
با موضوع:  توسعه یک متدولوژى گام به گام براى مهندسى ارزش 

و انجام یک مطالعه موردى به صورت پایلوت در واحد تولید کنسانتره سنگ آهن
تدوین شده توسط امور مهندسى صنایع و توسعه مدیریت شرکت فوالد زرند ایرانیان تاریخ تهیه گزارش: تیر 1398

۱. مقدمه• 
مشکالت  با  مختلف  صنایع  کشور  در  امروزه 
پروژهها  مثال  عنوان  به  هستند؛  روبرو  گوناگونی 
طبق  که  دارد  وجود  زیادی  عمرانی  طرحهای  و 
یا  و  نرفتند  پیش  شده  تعیین  زمانبندی  برنامههای 
متحمل  را  شرکتها  موضوع  این  و  نرسیدند  پایان  به 
شناخت  طرفی  از  میکند؛  مالی  خسارتهای 
افزایش  به  منجر  که  عواملی  و  تولید  فرآیندهای 
تولید  هزینۀ  و  تولید  زمان  کاهش  محصول،  کیفیت 
میباشد.  شرکت ها  برای  ضروری  امری  نیز  میشود 
خرابیهای دستگاهها و ماشینآالت که منجر به توقف 
تعمیرات  و  خریداری  باالی  هزینۀ  و  میشود  تولید 
ماشینآالت صنایع را به دنبال یافتن عوامل خرابی و 
نگهداری ماشینآالت سوق میدهد. مخاطرات زیست 
محیطی از جمله آلودگی آب و هوا، از بین رفتن پوشش 
کشاورزی  زمینهای  به  خسارات  مناطق،  گیاهی 
نیز  کارخانهها  مجاور  مناطق  زندگی  شدن  تهدید  و 
احداث  و  صنایع  رشد  که  است  مشکالتی  جمله  از 
کارخانهها در پی داشته است. لذا نیاز به روشی که به 
صنایع و شرکتها در بهینه کردن هزینهها، تخصیص 
تولید،  انجام پروژه و فرآیند  منابع، بهینه کردن زمان 
کند،  کمک  عوامل  سایر  بهبود  و  آلودگی  کاهش 

مشهود میباشد.
شهید  دانشگاه  اعضای  از  متشکل  پروژه  این  در 
مجتمع  و  ایرانیان  زرند  فوالد  شرکت  کرمان،  باهنر 
به  دنبال  به  زرند  سنگآهن  گندله سازی  و  کنسانتره 
شناسایی  منظور  به  ارزش  مهندسی  روش  کارگیری 
و  کنسانتره  مجتمع  در  شرکت  مشکالت  رفع  و 

گندلهسازی هستیم.

۲. مهندسی ارزش• 
مسئله  حل  مدیریتی  روش  یک  ارزش  مهندسی 
و  گروهی  کار  جمعی،  خرد  از  استفاده  با  که  است 
محصول،  کارکردهای  به  توجه  با  خالقانه  رویکردی 
عملکرد  تحلیل  و  تجزیه  به  تولید  فرآیند  و  پروژه 
به  منابع  و  خدمات  امکانات،  تجهیزات،  سیستمها، 
منظور دستیابی به عملکرد مورد نیاز با کمترین هزینه، 
قابلیت اطمینان و کیفیت مورد نیاز در کوتاهترین زمان 

ممکن میپردازد.
ارزش  مهندسی  کاربرد  اصلی  حوزه  اول  نگاه  در 
در پروژههای عمرانی (ساخت و ساز، حمل و نقل، راه 
امروزه مهندسی ارزش بطور  اما  و...) دیده میشود. 
گسترده ای در زمینههای مختلف نظیر کاهش هزینه 

در خرید، کاهش هزینه در کل فرآیند تولید محصوالت 
و همچنین در مراحل توسعه محصول مورد استفاده 

قرار میگیرد.
طی مطالعات انجام شده هر یک دالر برای انجام 
مطالعه مهندسی ارزش، بین سالهای ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۵

داشته  پیداشته  در  صرفهجویی  دالر   ۳۰ تا   ۱۵ بین 
۳۰ تا   ۵ بین  صرفهجویی  درصد  نیز  ایران  در  است. 

درصد و در مجموع بیش از ۲۳۰۰ میلیارد ریال گزارش 
شده است.

از مزایای استفاده از مهندسی ارزش میتوان به 
موارد زیر اشاره کرد:

- بهبود کیفیت پروژه و فرآیند؛
- استفاده از خرد جمعی در حل مسائل؛

دشواریهای  و  مسائل  برای  راهحل  ارائه   -
پیشآمده؛

- کاهش زمان انجام پروژه؛
- کاهش هزینههای سرمایهگذاری پروژه؛

- کاهش هزینههای دوره بهرهبرداری پروژهها.
وجه تمایز مهندسی ارزش با دیگر تکنیکها نیز به 

شرح زیر است:
- رویکرد کارکردگرای مهندسی ارزش؛

- سرعت باالی به نتیجه رسیدن آن؛
- ارائه راهحلهای اجرایی؛

- انجام کار تیمی.

۳. متدولوژی مهندسی ارزش• 
سه مرحله اصلی مطالعه ارزش بر اساس استاندارد 
انجمن بین المللی مهندسین ارزش به شرح زیر است:

(Pre-Study) پیشمطالعه -
(Value Study) مطالعه ارزش -

(Post-Study) مطالعه تکمیلی -

۳٫۱. مرحلۀ پیش مطالعه• 
در این مرحله اقداماتی را مورد توجه قرار میدهیم 
که پیش نیازها و ضرورتهای ما را به هنگام مطالعه 

اصلی، برآورده میسازد.

۳٫۲. مرحلۀ مطالعه اصلی• 
پیادهسازی  عملیاتی  گامهای  شامل  مرحله  این 
این گامها عبارتند  ارزش است.  متدولوژی مهندسی 

از:
- اطالعات

- تحلیل کارکرد
- خالقیت

- ارزیابی
- توسعه

- ارائه

۳٫۳. مرحلۀ پس مطالعه• 
هدف از این مرحله اطمینان حاصل کردن از پیاده 
شدن و به کار بستن تغییراتی است که در پایان مطالعه 

ارزش توصیه شدهاند.

۴. نتایج مراحل انجام شده مهندسی ارزش • 
در پروژه

۴٫۱. مرحله پیشمطالعه• 
برنامه  از  و حمایت  ارشد  موافقت مدیریت  اخذ   -

کار، نقش ها و مسئولیت ها
و  عالی  مدیران  توسط  پروژه  اولیه  تأیید  از  پس 
مجتمع  ریاست  با  جلسات  برگزاری  و  شرکت  میانی 
کنسانتره و گندلهسازی سنگآهن زرند، اهداف پروژه 
و نیازهای تیم پروژه مطرح شد و مورد تأیید و پشتیبانی 

قرار گرفت.
- گردآوری داده ها و اطالعات و مستندات کلیدی 

حوزههای بالقوه مهندسی ارزش واحد پایلوت
اطالعات  واحد کنسانتره  با  اولیه  آشنایی  برای   -
اولیه شامل مأموریت شرکت، چشمانداز شرکت، شعار 
استراتژیک شرکت، چارت سازمانی مجتمع و محصول 
مجتمع  مدیریت  توسعۀ  دفتر  از  آن  ویژگیهای  و 

دریافت شد.
کارفرما،  خواستههای  و  نیازها  کردن  مشخص   -

کاربران و مشتریان واحد کنسانتره
- طی بازدیدی از خط تولید واحد کنسانترۀ آهن، 
تولید  فرآیند  با  کرمان  باهنر  شهید  دانشگاه  اعضای 
کنسانتره آشنا شدند؛ سپس جلسۀ آموزشی با هدف 
مجتمع  کارمندان  برای  ارزش  مهندسی  با  آشنایی 
برگزار  بودند،  پروژه  درگیر  غیرمستقیم  و  مستقیم  که 
کنسانتره  واحد  مشکالت  شناسایی  منظور  به  شد. 
گوناگون  بخشهای  در  کارشناس  افراد  با  مصاحبهای 
کارخانه انجام شد و مشکالت شناسایی و دستهبندی 
شدند و در قالب تصاویر غنی به نمایش درآمد (شکل 

.(۱

تعیین محدودۀ مطالعۀ ارزش• 
انتخاب  و  ارزش  مطالعه  محدودۀ  تعیین  برای 
و  شد  برگزار  شرکت  کارشناسان  با  جلساتی  پایلوت 

مهمترین مشکالت شناسایی شد.
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موضوعات انتخاب شدهشمارهموضوعات انتخاب شدهشماره
پروژه بهبود شارژ دستى گلوله4پروژهدیواترینگ۱
پروژه بهبود مشکالت سرند5پروژه کاهش گرد و غبار2

پروژه کاهش هزینههاى حمل 6پروژه کاهش رطوبت3
و نقل از معدن تا مجتمع

در نهایت با تعیین معیارها و نظر مدیران پروژه کاهش گرد و غبار به عنوان محدوده 
مطالعه ارزش انتخاب شد.

تعیین معیارهای ارزیابی• 
- معیارهای ارزیابی جهت تعیین وضعیت موجود بررسی و انتخاب میشود.

- تشکیل تیم مهندسی ارزش
باهنر کرمان و  از اعضای دانشگاه شهید  تیم مهندسی ارزش متشکل  - اعضای 
زرند  فوالد  و شرکت  پیشرفته کرمان   و فنآوری  تکمیلی صنعتی  دانشگاه تحصیالت 

ایرانیان و دیگر کارشناسان در حوزۀ گرد و غبار است.

۴٫۲. مطالعۀ اصلی• 
• اطالعات

و  ارزش  مهندسی  پایلوت  پروژه  موجود  وضعیت  تعریف  و  درک  گام  این  از  هدف 
محدودیت های اثرگذار بر نتایج پروژه و همچنین تعیین اهداف مطالعه است. در این گام 
اطالعات وضعیت موجود انتشار گرد و غبار و استانداردهای مربوطه و راهکارهای کاهش 

انتشار گردوغبار در مرور ادبیات علمی بررسی شده است. 
• تحلیل کارکرد

هدف از این گام درک پروژه از منظر کارکردی است یعنی پروژه باید چه کاری انجام 
دهد به جای اینکه پروژه در حال حاضر چگونه است. در این گام کارکردهای اصلی، 
پشتیبان، فرعی و همچنین میزان گرد و غبار تولید شده (به صورت کمی یا کیفی) در هر 

یک از قسمتهای فرآیند تولید کنسانتره شناسایی میشود.
• خالقیت

هدف از این گام تولید تعدادی ایده در ارتباط با سایر روش های تحقق کارکردها است. 
در این گام طی جلسه طوفان فکری با حضور اعضای تیم مهندسی ارزش ایدهها تولید 

میشود.
• ارزیابی

هدف از این گام کاهش تعداد ایده ها و ارایه فهرست کوتاهی از پرپتانسیل ترین ایده ها 
برای بهبود و تحقق کارکردهای پروژه با لحاظ الزامات کیفی و محدودیت منابع است. در 
این مرحله ایدههای تولید شده در گام قبلی ارزیابی شده و ایدههای ناکارآمد حذف شده 

و ایدههای مشابه ترکیب میشود و توسط معیارهای ارزیابی سنجیده میشود.
• توسعه

هدف از این گام بررسی بیشتر و توسعه فهرست کوتاهی از ایده ها و توسعه مناسب آنها 
به گزینه های جایگزین ارزش می باشد

• ارائه
یا  ذینفعان  سایر  و  مدیریت  تیم  به  ارزش  گزینه های  ارایه  گام  این  از  هدف 
تصمیم گیرندگان پروژه است و سناریوهای به دست آمده به همراه نتایج به مدیریت ارائه 

میشود.

۴٫۳. پسمطالعه• 
• اجرا

هدف از این گام حصول اطمینان از اجرایی شدن گزینه های ارزش پذیرفته شده و 
تحقق و تأیید مزایای برنامه ریزی شده مطالعه ارزش است.

• پیگیری فعالیتهای ارزش
هدف از این فعالیت ها پیگیری اجرای نتایج مطالعه ارزش و بهبود کاربرد روش شناسی 

ارزش برای مطالعات آتی می باشد.
الزم به ذکرست پس از مطالعات امکانسجی در حوزه مهندسی صنایع و تحلیل بهینه 
سازی سیستم های عملیاتی،  این پروژه در حوزه کاهش میزان گرد و غبار در مجتمع 

کنستانتره و گندله سازی شرکت فوالد زرند ایرانیان در حال پیگیری و  اجرا میباشد . 

شکل ۱: تصویر غنی 
نشان دهنده محدوده 

مشکالت



شماره 54 - آبان ماه 121399

مدیــران عالــی و یــا میانــی و یــا خــط مقــدم 
هــر کــدام بــه نوعــی زیــر دســتانی دارنــد و کــه هــر 
کــدام از آن زیــر دســت هــا خودشــان ســازمان و یــا 
مجموعــه ای را اداره مــی کننــد . از ایــن رو تمامــی 
یکدیگــر  بــه  هــا  مجموعــه  و  هــا  ســازمان  ایــن 
ــد  ــودی کن ــا س ــرری ی ــدام ض ــر ک ــد و ه ــل ان متص
خــود بــه خــود بــه دیگــری هــم ضــرر یــا ســودش را 
ــود  ــیر بهب ــد در مس ــت بای ــن جه ــاند . بدی ــی رس م
ــا  ــد ت و کیفیــت ســازمان خــود ســعی و تــالش کنن
ضــرری بــه مجموعــه نرســد . مدیــران ارشــد یــا 
ــی  ــران میان ــی و مدی ــران میان ــه مدی ــد ب ــی بای عال
بایــد بــه مدیــران خــط مقــدم و مدیــران خــط مقــدم 
ــم در  ــد و دائ ــاوره دهن ــا مش ــت ه ــه سرپرس ــد ب بای
ارتبــاط باشــند کــه کیفیــت ســازمان هــر روز بهتــر 
از روز قبــل شــود و خدمــت رســانی بــه جامعــه روز 
ــود  ــیر نش ــن مس ــی در ای ــر تالش ــود . اگ ــزون ش اف
مدیــران هــر بخــش چــه ارشــد باشــد و چــه میانــی 
و چــه سرپرســت بایــد دائــم مــورد ســرزنش مافــوق 
و رده باالتــر خــود قــرار بگیــرد کــه ایــن مــورد اصــال 
ــت  ــس در جه ــت. پ ــی نیس ــچ گروه ــود هی ــه س ب
راهــکار،  ارائــه  ســازمانی  میــان  روابــط  بهبــود 
عملــی  تــالش  مشــورت،  گفت وگــو،  پیشــنهاد، 
و گفتــاری بســیار الزم اســت.همانطور کــه گفتــه 
شــد امــام رضــا(ع) فرمــود : تدبیــر و برنامــه ریــزی 
ــی  ــات م ــیمانی نج ــان را از پش ــل، انس ــل از عم قب
دهــد (شــیخ صــدوق، ج ۲، ص ۱۳۵) همچنیــن 
در ســخنی دیگــر فرمــود : آنکــه خواهــان موفقیــت 
باشــد ولــی تــالش و کوشــش نکنــد خــود را مســخره 
تــوان  مــی  پــس  اســت(کراجکی،۱۵۲)  کــرده 
نتیجــه گرفــت بــرای خدمــت رســانی بهتــر و بهبــود 
بخشــیدن بــه ســازمان در جهــت اهــداف و راهبــرد 
ــد اوال تدبیــر کــرد، ثانیــا برنامــه ریــزی کــرد  هــا بای
ــه  ــت ب ــا در نهای ــود ت ــش نم ــالش و کوش ــا ت و ثالث
ــد . ــکیالتی برس ــه تش ــازمان و مجموع ــت س موفقی

ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــی بدی ــری کل ــه گی نتیج
مدیریــت اســالمی در ســازمان و مجموعــه بیــن 
ــاس  ــر اس ــران ب ــوع و مدی ــاب رج ــدان و ارب کارمن
میتوانــد  اســالم  و  توحیــد  و  معنویــت  و  اخــالق 
اداره  و  ســازمان  در  زودهنــگام  پیشــرفت  باعــث 
شــود کــه از جملــه مهمتریــن نتایــج عبــارت انــد از:

بــودن،  اخــالق  بــا  مدیریــت  شــرایط   -۱
محبــت،  خیرخواهــی،  تفکــر،  داشــتن،  علــم 
خداترســی،حلم و بردبــاری و ســکوت در مواقــع 
ضــروری اســت؛همچنین مدیــر وظیفــه شــناس 
باشــد،کار درســت را در هرشــرایطی انجــام دهــد،از 
مشــکالت  و  کنــد  اســتفاده  درســت  ســرمایه 

کنــد. برطــرف  را  دیگــران 

۲- مدیــر در برخــورد بــا اربــاب رجــوع بایــد 
ادب  بــا  و  محبــت  اخالق،بــا  خــوش  رو،  خنــده 

باشــد.

۳- ســوء اســتفاده از بیــت المــال حــرام اســت و 
هرکســی بایــد بــه انــدازه زحمتــش حقــوق بگیــرد .

۴- مدیــر بایــد براســاس حقــوق خــود کار کنــد 
و دلســوز اربــاب رجــوع و امــور مربــوط بــه ســازمان 
ــور را  ــزی در ام ــه ری ــم و برنام ــن نظ ــد همچنی باش

ــد. فرامــوش نکن

ــش  ــی آالی ــاده و ب ــد س ــر بای ــل کار مدی ۵- مح
باشــد و دغدغــه مدیــر فقــط مــردم و اربــاب رجــوع 

ــط کار . ــردن محی ــا ک ــه زیب ــد ن ــتان باش و زیردس

۶- نحــوه رفتــار مدیــر بایــد همانگونــه باشــد کــه 
دوســت دارد بــا او رفتــار کننــد همچنیــن متواضــع 

و فروتــن و شــکرگذار خداونــد و مــردم باشــد.

۷- مدیــر بایــد بــه گونــه ای زیردســتش را تنبیــه 
کنــد کــه یــا از مســئولیتی کــه گرفتــه اســت کنــاره 
گیــری کنــد یــا آن مســئولیت را بــه بهتریــن نحــو بــا 
تمــام قــوا انجــام دهــد، درصورتــی کــه زیــر دســت 

درســت کار کنــد بایــد تشــویق شــود.

خفــا  در  بایــد  تنبیــه  و  نصیحــت  و  پنــد   -۸
ــود و  ــام ش ــت انج ــر دس ــر و زی ــن مدی ــوت بی و خل
همچنیــن اخــالق نیکــو در کارمنــدان بســیار مهــم 

ــت. اس

۹- کارمنــدان بایــد در حــد زحمتشــان از مدیــر 
انتظــار مســاعدت و همــکاری داشــته باشــند .

۱۰- بــی اعتنایــی بــه حقــوق دیگــران و ضایــع 
کــردن حــق دیگــران ناپســند اســت و حــق النــاس 
محســوب مــی شــود و برعکــس رفــع گرفتــاری 

ــت. ــد اس ــزد خداون ــوب در ن ــران کاری محب دیگ

۱۱- مدیــران و کارمنــدان قبــل از ارائــه کار بــه 
پیمانــکار و کارگــر بایــد حقــوق و دســتمزد را تعییــن 

کننــد.

ــی از  ــق و چاپلوس ــی و تمل ــت و بدگوی ۱۲- غیب
ــه  ــد ب ــر و کارمن ــن مدی ــت و بی ــی اس ــل اخالق رذائ
علــت روابــط ســازمانی نبایــد وجــود داشــته باشــد.

ــش  ــالش و کوش ــزی و ت ــه ری ــر، برنام ۱۳- تدبی
ــود .                          ــت ش ــث موفقی ــازمان باع ــد در س ــی توان م

ادامه مطلب ....

https://vista.ir/w/a/16/ynhnb

اخالق مدیریت در سیره امام رضا (علیه السالم)



13 شماره 54 - آبان ماه 1399

مجتمع معدنى سنگ آهن جالل آباد زرند■

مجتمع کنسانتره و گندله سازى شرکت فوالد زرند ایرانیان■

  آنچه توانسته ایم لطف خدا بوده است



شماره 54 - آبان ماه 141399

کارخانه گندله سازى شرکت فوالد زرند ایرانیان■

کارخانه کنسانتره شرکت فوالد زرند ایرانیان■



15 شماره 54 - آبان ماه 1399

مجتمع کک سازى و پاالیشگاه هاى شرکت فوالد زرند ایرانیان■

حاشیه فضاى سبز مجتمع فوالدسازى شرکت فوالد زرند ایرانیان■



شماره 54 - آبان ماه 161399

پروژه در حال انجام مجتمع فوالدسازى شرکت فوالد زرند ایرانیان - دى ماه 98■


