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)1386 تير 4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق و توسعه صنايع و معادن 
در واحدهاي صنعتي و اهميت و ضرورت تحقيق و توسعه در فرآيند جهاني شدن

معدني
�حسين صمديار

)باشگاه پژوهشگران جوان- كارشناس مهندسي شيمي (
��حسن صمديار

) آب و فاضالب(دانشجوي دكتراي مهندسي محيط زيست(
)اشگاه پژوهشگران جوان ب

چكيده
بخش تحقيق و توسعه ارگاني الزم و حياتي براي تمام سازمانهايي است كه قصد حضور فعال در 

بازارهاي داخلي و خارجي را دارند و جهت رقابت در سطح داخلي و بين المللي از اهميت غير قابل انكاري 

لزوم اعمال تغييرات همواره وجود دارند بخش تحقيق و  با توجه به اينكه نيازهاي جديد و .برخوردار است 

توسعه به عنوان ابزاري براي باز كردن سيكلهاي بسته عملياتي در جريان امور مختلف طراحي و سازماندهي شده 

. است و از توان تزريق فرهنگ توسعه در كل پيكره سازمان برخوردار است 

پارس            كارشناس گروه صنعتي بين المللي محصوالت �

محيط زيست شركت مهندسي مشاور مديريت پروژه رهيابارشد   كارشناس ��

از ضرورت هاي ارتقاي كيفيت و تنوع محصول و رقابت پذيري در سطح واحدهاي توليدي تحقيق و 

فزايش دانايي پژوهش است تا اقدامات و فعاليت جامعه و راهبردي تحقيقاتي در زمينه بازار ، فرآيند ، محصول ، ا

توليد و حتي مهارتهاي تخصصي و حرفه اي مديران و كاركنان بخشهاي گوناگون صنعت مدنظر و ارزيابي دقيق 

با توجه به اينكه  كسب توان رقابتي در عرصه جهاني ، در كاالهاي صنعتي اساساً بر پايه كسب . قرار گيرد 

در . مكان ماندن در صحنه رقابت را افزايش مي دهد تواناييهاي تكنولوژيكي صورت مي گيرد تكنولوژي برتر ا

 و به شدهواقع با كسب تواناييهاي تكنولوژيكي جديد مزيت هاي نسبي در بازارهاي جهاني دست خوش تغيير 

تدريج كشور را از توليد و صدور كاالهاي كاربر يا مبتني بر مواد اوليه محلي به سمت توليد و صدور كاالهاي 
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در عصر نوين عرضه توليدات ، تالش  واحدهاي توليدي به ارائه . ولوژي بر حركت مي دهد سرمايه بر و تكن

توليداتي با كيفيتي باالتر براي بدست آوردن مشتري جديد و حفظ مشتريهاي قبلي در رقابت با ساير توليد 

ت سريع و رشد فناوري در صنايع همگام  با حرك. كنندگان  فعاليت بيشتر آنها در زمينه تحقيقات را بدنبال دارد 

.بهره وري  و انعطاف را در مواجهه با دانش روز از خود نشان دهند جهان مي توانند با موفقيت بيشتري

 سازمانهاشدناهميت بخش تحقيق و توسعه در جهاني 
بخش تحقيق و توسعه ارگاني الزم و حياتي براي تمام سازمانهايي است كه قصد حضور فعال در 

بين المللي از اهميت  داخلي و خارجي را دارند و مجموعه اي است كه جهت رقابت در سطح داخلي وبازارهاي

ساختار اين بخش به گونه اي طراحي شده است كه با استفاده از مباني . غير قابل انكاري برخوردار است 

 با دقت خاصي شرايط خارج از سازمان( STRATEGIC MANAGEMENT )مديريت استراتژيك 

را در قياس با مديريت عمومي آن سنجيده و با تاكيد بر . . . مانند مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و 

پيوستگي موضوعات درون و بيرون سازماني ، اهداف مجموعه را با شرايط خارجي تطبيق داده و درصد موفقيت 

 CONTIGENCY )همچنين توانايي انجام مديريت اقتضايي. سازمان را بيشتر مي نمايد 

MANAGEMENT )  را با سهولت بيشتري نسبت به ساير بخشها دارا مي باشد     .

ضرورت وجود بخش تحقيق و توسعه در سازمانها 
در اغلب مجموعه هاي سازماني ، فعاليتها در يك چرخه بسته انجام مي گيرند و اين موضوع باعث 

با توجه به .  مي گردد MANAGEMENT )( GENERALايجاد يك روند خاص بنام مديريت عمومي

اينكه نيازهاي جديد و لزوم اعمال تغييرات همواره وجود دارند بخش تحقيق و توسعه به عنوان ابزاري براي باز 

كردن سيكلهاي بسته عملياتي در جريان امور مختلف طراحي و سازماندهي شده است و از توان تزريق فرهنگ 

به دليل دارا بودن بنيان نسبتا مستقل ، بخش تحقيق و توسعه مي .  برخوردار است توسعه در كل پيكره سازمان

تواند در بسياري از موارد فارغ از قيد و بند روندهاي عمومي و با همكاري بخشهاي ديگر عامل رفع نقايص و يا 

.  ايجاد اصالحات و نوآوريها در حداقل زمان ممكن باشد 

تعريف دانايي
ذخيره انباشته اي از اطالعات و مهارتها كه از مصرف اطالعات توسط گيرنده « ت از دانايي عبارتس

دانايي مخلوط سيالي از تجربيات ، ارزشها ، اطالعات موجود و « ؛ به عبارت ديگر » اطالعات حاصل مي شود 

اطالعات جديد نگرشهاي كارشناسي نظام يافته است كه چهارچوبي براي ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات و 
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دانايي در سازمان نه تنها در . دانايي در ذهن فرد به وجود مي آيد و بكار        مي رود . » به دست مي دهد 

. مدارك و ذخاير دانايي بلكه در رويه هاي كاري ، فرآيندهاي سازماني ، اعمال و هنجارها مجسم مي شود 

 شكل مي گيرد و بنا به تعريف متفاوت از داده و اطالعات دانايي عاملي است كه بر اساس داده ها و اطالعات

داده نشانه اي است كه از سوي منبعي به گيرنده مي رسد و نشان دهنده واقعيتي عيني اما مجرد در مورد . است 

. يك رويداد است 

ديد عبارتست از داده هاي پردازش شده كه براي گيرنده قابل فهم و درك است و بينش و » اطالعات « 

اطالعات كمك مي كند شرايطي خاص درك ، تصميمي مناسب . دريافت كننده اطالعات را شكل مي دهد 

بطور كلي اطالعات مفهومي است كه تنها گيرنده آن مي تواند مشخص كند كه . اتخاذ يا مشكلي حل شود 

.اطالعات هست يا خير 

انواع دانايي 
:دانايي دو گونه است 

)دانايي دروني شده .1 Embodied  يا كاربردي شده يعني فناوري به طور كلي و ماشين آالت و (

.تجهيزات به صورت خاص 

)دانايي دروني نشده .2 Disembodied  يعني دانايي موجود در متون علمي و فني ، در نظر دانشمندان (

.، متخصصان و مشاوران و در نظامهاي دروني 

ستفاده مي كنند كه توسط دانايي ديگران در گذشته ايجاد شده صنايع از محصوالتي ا: دانايي دروني شده 

ماشين آالت و تجهيزات مورد مصرف صنايع ، نتيجه دانايي مصرف شده و تبديل شده به محصول در . است 

بايد دانايي استفاده از ) ماشين آالت و تجهيزات ( صنايع ديگر است ؛ البته صنعت دريافت كننده اين نوع دانايي 

.  در خود ايجاد كند آن را

فناوري اساسا حاصل دانايي ناشي از تحقيقات پيشرفته بوده كه شامل محدوده وسيعي : دانايي دروني نشده 

 توسعه يافته مي باشد كه به صنعت جريان مي – كه اغلب در دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي –از دانايي هاي 

دي رسيده است كه الزم است توسط زيربناي دانايي يعني تحقيق در بسياري از صنايع ، سطح فناوري به ح. يابند 

اينجاست كه تحقيق و توسعه و استفاده از . ، توليد دانايي نوشته شده ، نوآوري و جريان دانايي حمايت شود 

دانايي دروني نشده ، اهميت مي يابد و گسترش و تعميق آن به ويژه در فعاليتهايي كه براي رشد حياتي هستند ، 

.ضروري مي شود 

ايجاد جريان دانايي
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 چهار ( APEC )سازمان همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه  . دانايي عاملي است كه جريان مي يابد 

سازمان . دستيابي به دانايي ، ايجاد دانايي ، انتشار دانايي و مصرف دانايي : مرحله براي جريان دانايي قائل است 

بايد اشاره .  به مراحل توليد ، توزيع و مصرف دانايي اشاره مي كند ( OECD )همكاري و توسعه اقتصادي  

:كرد 

امروزه در جهان پيشرفته ، دانايي به عنوان يك محصول اهميت يافته و تجارت محصوالت دانايي مطرح �

.است 

.دانايي نوشته شده به عاملي براي تعيين و بنيان دانايي تبديل شده است �

 و ارتباطات عامل مهمي در دانايي است ؛ زيرا هم محدوديتهاي فيزيكي و هم هزينه فناوري اطالعات�

.هاي گردآوري و انتشار دانايي را كاهش داده است 

 درصد 15 ماه دو برابر مي شود ، اما تنها 18 تا 12 حجم داده هاي جهان هر IBMبر اساس برآوردهاي �

 اطالعات و دانايي بسيار فراوان شده ، اما آنچه OECDبه نظر  . آنها داده هاي سازمان يافته است 

.كمياب است ظرفيت استفاده از آنها به صورتي معني دار است 

مصرف دانايي
:دانايي به اشكال زير به مصرف مي رسد 

بهره برداري . بهره برداري از فناوريهاي موجود كه در واقع دانايي متبلور يا دانايي كاربردي شده است •

وريهاي موجود اين فرصت را به ويژه در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد كه در از فنا

شرايط مساوي و با سرمايه گذاري برابر در آموزش و تحقيق و توسعه ، مشروط به تامين سرمايه انساني 

.مناسب سريعتر از كشورهاي توسعه يافته رشد كند 

دايت سرمايه فكري و نيز استفاده مؤثر از جواز امتيازات سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه براي ه•

.علمي موجود يا سرعت بخشيدن به فرآيند بكارگيري جوازهاي مذكور 

. ورود در صنايعي كه در بازارهاي شديدا رقابتي بين المللي حضور دارند مانند محصوالت يا اتومبيل •

ترسي به دانايي موجود در صنعت و مصرف آن اينگونه صنايع دانش بر هستند و ورود به آنها موجب دس

.مي شود 

همكاري با بانكها و شركتها بيمه بزرگ كه از مديريت دانايي براي ارتقاي داده ها و اطالعات و مبادله •

آنها بين مديران و فعاليتها برخوردارند و از آن براي افزايش ارتباط بين مشتريان موجود و ايجاد 

. استفاده مي كنند فرصتهاي جديد براي آنها
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. همكاري با شركتهاي خدماتي حرفه اي مانند مشاوران مالي و مديريتي كه شبكه دانايي ايجاد مي كنند •

همكاري با شركتهاي خدماتي حرفه اي ، مشاركت در سرمايه دانايي مجموعه هاي عظيم و يافتن راه 

. حلهاي جديد را ممكن مي سازد 

محوري  تحقيق و توسعه اساس دانايي 
براي وارد شدن به فاز دانايي محوري به طور عام و براي رفع مصاديق ناپايداري و دستيابي به توسعه 

ثانيا از . پايدار به طور خاص بايد اوال به طور پيوسته وسعت و شدت دانايي را در حوزه هاي مختلف افزايش داد 

.آن به طور مؤثر بهره برداري كرد 

، تبديل دانش ) تحقيق ( حور بخش دانش است كه فعاليتهاي توليد دانش اساس سازمان دانايي م

. در آن سازمان مي يابد ) انتشارات و سخنرانيهاي علمي ( و ترويج دانش ) آموزش ( ، توزيع دانش ) توسعه ( 

مانند يك دانشگاه يك مدرسه يا يك مركز( اين فعاليت توسط سازمانهايي انجام مي شود كه بنگاه دانش 

اين بخش به واسطه بنگاههاي دانشي كه در اختيار دارد ، دانش را در كشور . ناميده مي شود ) تحقيق و توسعه 

.توسعه و بسط مي دهد ؛ اما وظيفه بهره برداري از دانش به عهده ساير بخشهاي جامعه است 

ايجاد جريانهاي دانايي از طريق تحقيق و توسعه
نايي و فناوري ارتباطات و اطالعات ابزار دانايي در ابعاد توليد ، انتشار و سرمايه انساني عامل ايجاد دا

به عبارت ديگر فعاليتي كه . آنچه موجب نوآوري مي شود بدون ترديد تحقيق و توسعه است . مصرف آن است 

ه ، سطح منجر به نوآوري مي شود فعاليت پژوهشي است كه در عمل دانايي هاي انساني و سازماني را بكار گرفت

تحقيق و توسعه نه تنها سطح دانايي . آنرا ارتقا بخشيده و نتيجه را وارد جريان توليد كاالها و خدمات     مي كند 

افراد ، بنگاهها و سازمانها و در مجموع صنايع را افزايش مي دهد ؛ بلكه كيفيت كاالها و خدمات را نيز افزايش 

.داده و رفاه كلي جامعه را باال مي برد 

تحقيق و توسعه بستر خالقيت و نوآوري سازمانها
مسلماً .در دنياي پر رقابت امروزي ، بقاي سازمانها به نحوه واكنش مشتري در قبال خدمات آنها دارد 

براي ايجاد يك كيفيت مورد انتظار . عالوه بر قيمت كيفيت نيز نقش اساسي را در جذب مشتري بر عهده دارد 

يب بايد هنگام با حركت سريع و رشد فن آوري در جهان حركت برداشت و بيشترين بهره مشتري در بازار پررق

تخصصي شدن فعاليتها مستلزم بهره گيري از . وري و انعطاف را در مواجهه با دانش روز از خود نشان داد 

يد را به خالقيت و نوآوري صنعتي و تحقيقات كاربردي است كه تنوع بخشيدن به خدمات و كسب بازارهاي جد

.دنبال خواهد داشت 
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برخالف گذشته منبع اصلي ثروت ديگر منابع طبيعي يا كار فيزيكي نيست ، بلكه در عصر ما از 

.  ارتباطات و دانش سرچشمه مي گيرد 

در واقع دانش پاسخهايي است كه در . علم نظامي از كاوشگري و دانش است كه انفكاك ناپذيرند 

علم دانشي است كه در آن خالقيت و نوآوري وجود دارد، همراه .  داده شده است فرآيند كاوشگري به سؤاالت

.با يك روش علمي 

اقتصاد نوين به سرمايه فكري و . عصر صنعتي  به پايان  راه خود رسيده و اقتصادها جهاني شده اند 

.انسانهايي ارزش مي دهد كه اين سرمايه را توليد كنند 

ذيري در سطح واحدهاي توليديتحقيق و توسعه و رقابت پ
است و بقا و پيشرفت صنايع به نحوه واكنش مشتري در قبال » مشتري مداري « عصر كنوني عصر 

.محصوالت آنها بستگي دارد

در دنياي كنوني ديگر كميت تنها مؤلفه تعيين كننده شرايط بازار نيست و به ناچار بايد كيفيت محصول 

ي از نحوه انتظارات مشتري بايد دانش فني الزم را به كار برد تا بتوان اين پس از آگاه. را در نظر داشت 

آگاهي از نحوه رضايت مشتري نياز به تحقيق در اين زمينه دارد و همچنين به . انتظارات به مرحله عمل درآورد 

احدهاي وجود و. دست آوردن دانش فني نيازمند داشتن عزم راسخ در مقوله تحقيقات علمي و صنعتي است 

توليدي كهنه با دستگاههاي فرسوده و قديمي سبب شده است كه بخش قابل توجهي از صنعت كشور در فضاي 

.رقابتي رشد نكرده و در نتيجه ظرفيت و توان و قدرت اثربخش رقابت پذيري را ندارد 

 برسد و اگر عمليات بازسازي واحدهاي قديمي با هدف توليدات كيفي براي صادرات گسترده به نتيجه

راهكاري بر اساس چارچوب استراتژي خالق تدوين شود ، قطعاً با افزايش مهارتهاي عملي و توسعه تكنولوژي 

روز در واحدهاي بازسازي شده مزيت كاالهاي صادراتي پديد مي آيد و در يك كالم مبادالت محصوالت 

در اين زمينه شناسايي عوامل مؤثر و . ت كيفي صنعتي در آينده جاي مبادالت كاالهاي مواد اوليه را خواهد گرف

.نحوه تاثير آنها اهميتي در خور و ويژه دارد 

اين امر انجام تحقيقات و پژوهشهاي متعدد و تازه كاربردي را در حيطه نوع بكارگيري سرمايه در 

.انتخاب تكنولوژي نوين طلب مي كند 

، عدم نوآوري و نبود تنوع طح كيفيتدر حال حاضر يكي از شواهد غيررقابتي بودن صنايع كشور س

 در حاليكه در تعدادي از رشته هاي صنعتي ظرفيت توليد بيش از نياز بازار .الزم در محصوالت توليدي است 

اما از آنجا كه اين توليدات و فرآورده هاي گوناگون با فن آوري نوين و تكنولوژي روز جهان . داخلي است
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ب تطبيق ندارد حتي بخشي از تقاضاي داخلي نيز به سوي توليدات خارجي كه داراي تنوع و نوآوري است جذ

.مي شود 

از ضرورت هاي ارتقاي كيفيت و تنوع محصول و رقابت پذيري در سطح واحدهاي توليدي تحقيق و 

پژوهش است تا اقدامات و فعاليت جامعه و راهبردي تحقيقاتي در زمينه بازار ، فرآيند ، محصول ، افزايش دانايي 

ي گوناگون صنعت مدنظر و ارزيابي دقيق توليد و حتي مهارتهاي تخصصي و حرفه اي مديران و كاركنان بخشها

.قرار گيرد تا هر ريال سرمايه گذاري در بازسازي صنايع كهنه و فرسوده جوابي در خور توجه داشته باشد 

تحقيق و توسعه و افزايش توان تكنولوژيكي واحدهاي توليدي
مسلماً . ر دنياي پررقابت امروزي بقاي صنايع به نحوه واكنش مشتري در قبال محصوالت بستگي دارد د

عالوه بر قيمت كيفيت نيز نقش اساسي را در جذب مشتري بر عهده دارد براي ايجاد يك كيفيت مرد انتظار 

 برداشت و بيشترين بهره مشتري در بازار پررقيب بايد هنگام با حركت سريع و رشد فن آوري در جهان حركت

تخصصي شدن فعاليت هاي واحدهاي صنعتي كه . وري و انعطاف را در مواجهه با دانش روز از خود نشان داد 

مستلزم بهره گيري از خالقيت و نوآوري صنعتي و تحقيقات كاربردي است تنوع بخشيدن به توليدات و كسب 

.بازارهاي جديد را به دنبال خواهد داشت 

يد دنياي تكنولوژي است و تكنولوژي به عنوان عامل ارتقا مداوم فرآيندها ، بهبود كيفيت و جهان جد

كاهش قيمت تمام شده محصوالت توليدي، اساسي ترين عامل در رقابت پذيري يعني مهمترين ركن پايداري در 

.بازارهاي پيچيده امروز است 

 و تكنولوژي تنها راه توسعه  است و براي توسعه از جنس تكنولوژي و توسعه تكنولوژي ابزار توسعه

.رسيدن به توسعه بايد به سراغ تكنولوژيهاي برتر و جديد رفت 

.                                                                تكنولوژي مي تواند به عنوان يك امر ملي و زيربنايي در برنامه هاي توسعه كشور مورد توجه قرار گيرد 

 با توجه به اينكه  كسب توان رقابتي در عرصه جهاني ، در كاالهاي صنعتي اساساً بر پايه كسب توانايي 

در واقع با . هاي تكنولوژيكي صورت مي گيرد تكنولوژي برتر امكان ماندن در صحنه رقابت را افزايش مي دهد 

ي جهاني دست خوش تغيير مي شود و به كسب توانايي هاي تكنولوژيكي جديد مزيت هاي نسبي در بازارها

تدريج كشور را از توليد و صدور كاالهاي كاربر يا مبتني بر مواد اوليه محلي به سمت توليد و صدور كاالهاي 

. سرمايه بر و تكنولوژي بر حركت مي دهد 

ي سياست واحدهاي توليدي  كهنه و فرسوده را مي توان با تكيه بر علم و تكنولوژي و تدوين راهكارها

براي . ، ساخت و مسير آتي آنرا در فضاي مشهود رقابتي قرار داد گذاري و استراتژي خالق و ابتكاري مدرن
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تدوين استراتژي مورد نياز بر اساس علم و تكنولوژي نخست بايد تكنولوژي و فن آوري هاي مورد نياز را با 

.دقت مورد ارزشيابي قرار داد 

 كه ارزشيابي تكنولوژي فرآيندي است براي تجزيه و تحليل منظم ، پيش بعضي متخصصان اعتقاد دارند

.                              بيني و ارزيابي محدوده وسيعي از تاثيرهاي مربوط به تغيير و گزينش فن آوري و پديده تكنولوژي بر جامعه 

آوري مورد نياز براي بازسازي با اين اوصاف به منظور تعيين راه حل هاي سياست عمومي ارزشيابي فن 

فن آوريهاي صنعتي متحول . صنايع كهنه و فرسوده به انطباق توسعه تكنولوژيك به اهداف ملي كمك مي كند 

.مي تواند واحدهاي توليدي را به رقابت بيشتر با يكديگر وادار نمايد 

تحقيق و توسعه و افزايش توان  عملياتي  واحدهاي توليدي 
عرضه توليدات ، تالش  واحدهاي توليدي به ارائه توليداتي با كيفيتي باالتر براي بدست در عصر نوين 

آوردن مشتري جديد و حفظ مشتريهاي قبلي در رقابت با ساير توليد كنندگان  فعاليت بيشتر آنها در زمينه 

عملياتي واحدهاي توليدي مسلماً رقابت با ساير رقباي توليدي نيازمند افزايش توان . تحقيقات را بدنبال دارد 

صنايع همگام  با حركت سريع و رشد . است و اين امر طبيعتاً نياز به داشتن دانش فني الزم در اين زمينه است 

فناوري  در جهان  مي توانند با موفقيت بيشتري     بهره وري  و انعطاف را در مواجهه با دانش روز از خود نشان 

.دهند 

ابزارهاي فرسوده ي روز متحول كننده جايگزين  دستگاههاي  قديمي ووقتي تكنولوژي و فناور

.مي شود مي تواند زمينه مناسبي را براي گام گذاشتن در چرخه  توليد كاالي با كيفيت صادراتي مهيا سازد 

 امر افزايش توان عملياتي نياز به در دست داشتن انتظارات و نظرات مشتريان توليدات  مي باشد كه اين

.از وظايف واحد بازاريابي مي باشد كه  بايد با نظرسنجي از ساليق و نظريات مشتريان آگاه شود 

بديهي است كه آگاهي تنها از عملكرد ، مشكالت را حل نخواهد كرد و بايد اين مشكالت با بازبيني روشهاي 

 بازار پسند باشد و هم سود واحد توليدي توليدي  و بهبود آنها مرتفع  شود و توليداتي به بازار عرضه شود كه هم

.را تضمين نمايد 

.تحقيقات عامل مؤثر در بكارگيري  ساليق بازار در روند توليد مي باشد 

نيروي . غير از بازسازي و مدرن كردن دستگاههاي توليدي بايد به ساير عوامل را نيز مد نظر قرار داد 

_را با اينكه يكي از عوامل سه گانه توليد در كنار دو عامل ديگر انساني يكي از مهمترين اين عوامل است ، زي

 است نقش ويژه اي را در توليد ايفا مي كند ، اما نسبت به ساير عوامل توليد از اهميت _منابع طبيعي و سرمايه 

. را  نيز به عهده دارد ) مديريت(خاصي برخوردار است  و  وظيفه تركيب ساير عوامل توليد 

:يگر توليد كه روزآمد كردن آنها را نيز بايد در نظر داشت عبارتند از عوامل د
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ارتقاي سطح تكنولوژي و حركت به سمت توان باالي پژوهشي  و مهندسي�

گسترش منابع انساني واحدهاي توليدي و هماهنگ ساختن روابط كار با نيازهاي رقابتي�

اگون و رده هاي مختلف كارخانهاستقرار ظرفيتهاي باالي مديريتي در سطوح واحدهاي گون�

تنظيم ساز و كارها و سياستهاي صنعتي پشتيبان  توليد�

نوسازي نگرشها ، ارتباطات و ساختارها بر مباني علمي و تخصصي روز�

توجه فوق العاده به تنوع بخشي فرآورده هاي توليدي�

وظايف و اهداف بخش تحقيق و توسعه در بخش صنعت و معدن
:خش تحقيق و توسعه شامل موارد زير مي باشد وظايف و اهداف ب

افزايش بهره وري و كارايي محصوالت و روشهاي توليد)1

رفع مشكالت توليد)2

بهبود كيفيت محصوالت و بسته بندي)3

كاهش هزينه ها و جلوگيري از تضييع اموال از طريق بررسي هزينه ها)4

كاهش ضايعات ، بكارگيري و مصرف مجدد آنها با روشهاي علمي)5

ايجاد سيستمهاي اطالعاتي و تحقيقاتي)6

استفاده از مواد ، قطعات و نيروي انساني داخلي)7

جايگزيني مواد اوليه با كيفيت بهتر و اقتصادي تر )8

تسهيل فرآيند توليد براي كاهش سختي كار و نيز كاهش خطرات احتمالي)9

از بازارايجاد و توسعه محصوالت جديد و فرآيندهاي توليدي جديد براي ارضاي ني)10

به حداقل رساندن آلودگي محيط زيست ناشي از كار و توليد و انجام هماهنگيهاي زيست محيطي و )11

افزايش فضاي سبز 

بررسي مداوم و برقراري ارتباط با ساير توليد كنندگان داخلي و خارجي)12

كاربردي كردن و به توليد رساندن نتايج فعاليتها و تحقيقات در واحدهاي توليدي)13

رسي مسائل خريد تجهيزات جديد و ايجاد نوآوريها و مطالعه جنبه هاي مختلف ايجاد تغييراتبر)14

انجام تحقيق در مورد نيروي انساني )15

ايجاد رابطه با واحدهاي تحقيق و توسعه سازمانهاي ديگر)16

وزيع تبليغ و بازاريابي و بررسي اثرات آن و بهينه سازي فروش محصوالت جديد و ايجاد سيستمهاي ت)17

پيشرفته
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ارائه پيشنهادات در زمينه هاي مختلف ساماندهي سازمان)18

بحث و نتيجه گيري
امروزه علوم و فناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوامع داشته و جهان به سمت اقتصادي 

.مبتني بر دانش پيش مي رود 

 ذخيره دانش علمي و يا كاربرد عملي تحقيق عبارتست از فعاليت نظام يافته و خالق كه به منظور افزايش

براي مشخص شدن اهميت توسعه شبكه تحقيق كافيست سير منطقي زير را در نظر . آن صورت مي گيرد 

:بگيريم 

توسعه همه جانبه و پايدار عمدتا مبتني بر توسعه  فناوري است و توسعه  فناوري نيز بر پايه خالقيت ، 

 و دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق مطالعه ، پژوهش و تحقيق ميسر نوآوري و توسعه علمي صورت مي گيرد

است ؛ لذا جوامعي كه منابع و امكانات بيشتري را به امر پژوهش و تحقيق اختصاص مي دهند و در امور مختلف 

تحقيقات سياست گذاري ، برنامه ريزي ، تصميم گيري و فعاليتهاي اقتصادي و صنعتي از نتايج مطالعات و اعم از

.استفاده بيشتري بعمل مي آورند از موفقيت بيشتري برخوردارند 
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فهرست منابع و مĤخذ
دكتر سيد : مايكل آرمسترانگ ، ترجمه : ، مولف ) راهنماي عمل ( مديريت استراتژيك منابع انساني �

 .1381دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، چاپ اول ، :  داود ايزدي ، ناشر/محمد اعرابي 

بهمن : جان باركر ، مترجمان / ويليام فردريك كاونتري : مديريت به زبان ساده ، نويسندگان اصول �

 .1382موحدين ، چاپ اول ، پاييز / دايره : محمد رضا رئوفي ، ناشر / آرمان 

 دكتر سيد محمد اعرابي ، /دكتر علي پارسائيان : ديويد ، ترجمه . فرد آر : مديريت استراتژيك ، نويسنده �

 . 1382دفتر پژوهشهاي فرهنگي ، چاپ پنجم ، : اشر ن

دكتر ناصر مير سپاسي ، چاپ پنجم ، : ، تاليف ) نگرشي نظام گرا ( مديريت منابع انساني و روابط كار �

1366. 

 ، 1383امير حسين زاده ، چاپ اول ، : دكتر هايده متقي ، با همكاري : مديريت توليد و عمليات ، تاليف �

.ومرث انتشارات كي

شركت چاپ و :  ، ناشر 1378حسين رنجبريان ، چاپ اول ، آذر ماه : بازاريابي و مديريت بازار ، مؤلف �

.نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 

. ، انتشارات واژگان خرد 1381دكتر جواد بقائي راوري ، چاپ اول ، : ، مؤلف ) جلد اول ( مديريت مال �

،  راسل   رادفورد /حميد نوري : ، نويسندگان ) جلد اول (احث نوين در مديريت توليد و عمليات مب�

. ، انتشارات سازمان مديريت صنعتي 1381 هاله وليان ، چاپ دوم ، /بنفشه بهنام  / دردانه داوري: مترجم 

راسل   رادفورد ،  / حميد نوري: ، نويسندگان ) جلد دوم (مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات �

. ، انتشارات سازمان مديريت صنعتي 1381هاله وليان ، چاپ دوم ، / بنفشه بهنام / دردانه داوري : مترجم 

دكتر مسعود حيدري ، چاپ ششم ، : ويليام يوري ، ترجمه / راجر فيشر : اصول و فنون مذاكره ، تاليف �

. ، سازمان مديريت صنعتي 1382

راهنماي ( باني نظري و الگوي عملي طراحي و تدوين پودمانهاي آموزشي مشاغل مآموزش پودماني ، �

 ، سازمان مديريت 1383رحمت اله پاكدل ، چاپ دوم ، / سيد صدر الدين صدري : ، نويسندگان ) عمل 

.و برنامه ريزي كشور ، معاونت امور اداري و مالي ، دفتر انتشارات عمل و مدارك تخصصي 

 ، 1381سينا قربانلو ، چاپ اول ،  آذر ماه : سر جيو زيمن ، مترجم : يابي سنتي ، نويسنده پايان عصر بازار�

.انتشارات مبلغان 
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برنامه ريزي بازار يابي ، علي اكبر اسالم ) مفاهيم ، الگوها ، ساختارها ، استراتژيها ، تجربيات و مستندات ( �

شركت چاپ و :  ، ناشر 1382اپ اول ، ارديبهشت ستا ، چدكتر احمد رو/ ، با پيشگفتار دكتر گوئل كهن 

.نشر بازرگاني وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني 

:  ، ناشر 1383، چاپ اول ، ) مباني ، اصول ، راهبردها و الگوي طراحي ( نظام آموزشي كاركنان دولت �

.زي كشور معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه ري

دكتر مايكل همر : منشور انقالب سازماني ، نويسندگان / مهندسي دوباره شركتها : طرحي نو در مديريت �

دكتر عبد الرضا رضايي نژاد ، مؤسسه خدماتي فرهنگي رسا ، چاپ :  به فارسي جمير شامپي ، برگردان/ 
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رحمت اله پاكدل :     ، مؤلف )   استراتژيك _ي نگرش سيستم( مديريت و راهبري آموزش در سازمانها �

 .1383، مؤسسه معين ، با همكاري انتشارات معين ، چاپ اول ، 

سازمان : دكتر اصغر زمرديان ، ناشر : ، نوشته ) استراتژيها ، كاربرد و الگوهاي نوين ( مديريت تحول �

 . 1382مديريت صنعتي ، چاپ چهارم ، 

محسن رياحي : ترجمه اوداشتپ ، . دكتر . پرفسور : بنگاههاي اقتصادي ، تاليف مديريت منابع انساني در �

 .1370، انتشارات سازمان مديريت صنعتي ، چاپ اول ، 

. ج . تنر  ايروينگ . ار . ارتور : ، سه قدم تا بهبود دائمي ، تاليف  ) TQM( مديريت كيفيت فراگير �

 .1376 نشر اركان اصفهان ،        چاپ اول ، پاييز حبيب اله شركت ،: ديتورو ، ترجمه و تلخيص 

مركز فرهنگي انتشارات حامي ، : مهندس حميد آالدپوش ، ناشر : مفاهيم و كليات دانش پروژه ، ترجمه �

.1382چاپ سوم ، 

محمود احمديان : ، تهيه كنندگان ) نگرش سيستمي به برنامه ريزي ، زمانبندي و كنترل ( مديريت پروژه �

 .1379مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت ، چاپ اول ، : ه يزدي ، مريم يداله پور ، ناشر مزرع

خانيران ، چاپ اول ، : مهندس مجيد سبزه پرور ، ناشر : ، مؤلف ) به روش گام به گام ( كنترل پروژه �

 .1381پاييز 

مركز نشر : اده ، ناشر عباس كحال ز: جك مرديت ، ساموئل مانتل ، ترجمه : مديريت پروژه ، مؤلفان �

 .1378دانشگاهي تهران ، چاپ اول ، 

علي حاج شير : ، تاليف )  گرت ، پي ان - پرت -كاربرد روشهاي سي پي ام ( مديريت و كنترل پروژه �

 .1380مركز انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي  اصفهان ، چاپ چهارم ، زمستان : محمدي ، ناشر 

مركز : مهندس حميد آالدپوش ، ناشر : ، تاليف )  كاربردي _ تخصصي (فرهنگ مديريت پروژه �

.1378فرهنگي انتشارات حامي پروژه ، چاپ اول ، 



١٣

مجتبي احمد پور ، ميثم آقا رضايي ، انتشارات ناقوس ، : راهنماي گستره دانش مديريت پروژه ، مترجمين �

 .1383چاپ اول ، 

 .1382 تيرماه همايش بين المللي چالشهاي صنعت خودرو ،�

.چالشها و چشم اندازهاي برنامه چهارم توسعه ايران �



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

