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   پیام مدیر عامل

سخن سردبیر

آشنایی با دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

BMC بوم مدل کسب و کار

 بررسی تاثیر رضایت شغلی بر سالمت روان
   
اسناد خزانه اسالمی، اخزا

آشنای با فضا های ایزوله در مراکز درمانی و بهداشتی

چهار P خـالقیـت و نـــوآوری
 
بررسی انتقال حرارت یک زمین اسکیت یخی و محاسبه بار سرمایشی مورد نیاز آن

         
ستون سالمت

معرفی پروژه ها

گفت و گو با مدیران

اخبارداخلی

معرفی کتاب
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هب انم خدا                              

شــتن  هس نســل، ســی و هفتمیــن ســالگرد اتســیس مجموـعــه  142  را  جشــن گرفتیــم .  رب ایــن  بــاورم هک تجــرهب ســال اه تــاش  رد  اردتشهبی  مــاه  امســال  بــا پشــت ســر گذا

مســتمر رد ســاخت  و  اجــرای  رپوژه اهی عمرانــی ، مــی توانــد  منشــاء  خدمــات  بــا ارزشــی  رد رعهص ســاخت  و  ســاز میهــن زعزیمــان  باشــد . 

ث 6 مرکــز جامــع ســامت شــباهن روزی  تختخوابــی زدفــول« و »احــدا
ونــد متعــال  سپاســگزارم  هک  ســال  96  را  بــا   دو  رپوژه  جدیــد  آغــاز کردیــم .  »بیمارســتان 400  از خدا

یــک«. ردهج 

هب توانمندی  و انگیزه اهی  کاری نیرواهی  جوان معتقدم و رد همین  راســتا   مدرییت و اجرای رپوژه مراکز جامع ســامت شــباهن روزی ردهج یک را هب مهندســان جوان 

ــکاء هب ظرفیــت  و  تواانیــی اهی نیــرواهی  جــوان ، موفقیــت حــرهف  ســپردم . هب امیــد آنکــه شــرایط رشــد ســرعی و آینــده ای روشــن  ربایشــان فراهــم گــردد . رب ایــن بــاورم هک  ات

ر ربای نســل اه« را از  ای را نیــز  رد پــی خواهــد  داشــت  و مفتخــرم  رد  مجمــوهع ای ـگـرد هــم آمــده ایــم  هک رب ایــن  اســاس شــکل گرفتــه  و تــاش  دارد  ات  »رثوت آفرینــی پایــدا

ذهنیــت  هب عمــل ربســاند . 

ــکاری هک اتســیس آن توســط یــک   یــا   چنــد  نفــر مهنــدس شــروع  مــی شــود   رد   نهایــت پــس از هس یــا چهــار دهه هب پایــان مــی رســد  معمــواًل   رد   اریان عمــر متوســط شــرکت اهی    پیمان

همچنیــن    مدرییــت   دانــش و  ااقتنل  تجــرهب بدلیــل  عــدم  
صصهــای کســب   شــده   رد ایــن    مــدت    هک بســیار   بــا ارزش اســت    هب فراموشــی  ســپرده مــی شــوند ،  و تجربیــات  و تخ

امنیــت شــغلی  و رتس  از  جایگزینــی   افــراد   جدیــد ، کمتــر   وجــود   داشــته   و   ایــن   از مــوارد   اصلــی  افــول و مــرگ  ســازمان تلقــی مــی گــردد  . 

 از این  رو هب  جهت طوالنی رت  کردن عمر شــرکت  از  یک  نســل  هب  چند  نســل  آینده  ضرورت   دارد  هک ســاختار  خط و مشــی شــرکت هب گوهن ایی   پاهی رزیی  بشــود  ات   شــالوده 

ای محکــم  و بســتری مهیــا  ربای  اســتقرار  بنــای  مانــدگار  باشــد  و  از  آنجــا  هک  نیــروی انســانی  مورثرتیــن  عامــل  ردون  ســازمانی  رد  ایــن  مرحلــه  بشــمار مــی آیــد، شــرکت 142  

وم  و  مانــدگاری شــرکت را تضمیــن نمــوده   و  البتــه تحقــق  مانــدگاری  شــرکت حاصــل تــاش   بــی وقفــه  مــدریان   همــواره بــا  جــذب نیــرواهی  جــوان رت و آمــوزش  آانن، تــدا

ارزشمندیســت هک ربایشــان آرزوی ســامتی و طــول عمــر بــا زعت دارم.

مــا  ااقتعد   داریــم دســتیابی  هب ره موفقیــت  بایــد نقطــه آغازیــن موفقیــت اهی بعــدی  باشــد  ات ســازمان  هب رشــد و بلــوغ  دســت یابــد و تســهیم دانــش را الزهم ارتقــاء ســطح دانــش 

همچنیــن جوامــع پیرامونــی می دانیــم؛ معتقدیــم پیشــرفت رد کنــار  یکدیگــر  و  بــا یکدیگــر،  موجــب   هــم افزایــی  و خلــق   ارزش   رتشیب ربای  همــه ذینفعــان می گــردد.
شــرکت و 

 هوشنــــگ رسته

 اتبستان  ۹۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

پیـــــــــــــــــــام
مدیرعامل



                  

ــای  ــه ه ــا دغدغ ــان را ب ــورای جوان ــه ش ــماره گاهنام ــن ش پنجمی
ــود کــه ایــن شــماره  ــر آن ب بســیار شــروع نمودیــم و ســعی مــا ب
نســبت بــه شــماره هــای پیــش جامــع تــر و پربارتــر بــوده و تنــوع 
ــغله  ــه مش ــه ب ــا توج ــد، ب ــش باش ــتر از پی ــب در آن بیش مطال
ــد شــرکت،  ــای جدی ــروژه ه ــا پ ــان ب ــورای جوان ــاد اعضــای ش زی
مســوولیت بیشــتری بــر عهــده جوانــان قــرار گرفــت پــس  پایــان 

ــود. ــش بســیار همــراه ب ــا چال ــن شــماره ب رســاندن ای
ــا  ــزی و کارگاه ه ــر مرک ــکاران در دفت ــالش هم ــا ت خوشــبختانه ب
ــتیم در  ــن داش ــه در ذه ــه را ک ــدودی آنچ ــا ح ــدیم ت ــق ش موف
ایــن گاهنامــه بــه ثمــر برســانیم. بــی شــک در ایــن مجموعــه نیــز 
نواقصــی وجــود خواهــد داشــت. برآنیــم تــا در شــماره هــای دیگــر 
ــه  ــن گاهنام ــتر ای ــه بیش ــر چ ــود ه ــت بهب ــع و در جه آن را رف
داخلــی گام برداریــم. از شــما مخاطبیــن گرامــی نیــز انتظــار داریــم 
ــن راه  ــا را در ای ــود م ــازنده خ ــادات س ــنهادات و انتق ــا پیش ــا ب ت

ــد. ــاری فرمایی ی
ــاالت  ــز مق ــماره نی ــن ش ــین، در ای ــای پیش ــماره ه ــون ش همچ
مختلــف در زمینــه هــای مدیریتــی، مالــی، تخصصــی، فنــی 
مهندســی, ســالمت همــراه بــا مصاحبــه مدیــران، اخبــار داخلــی و 
پــروژه هــای جــاری شــرکت قــرار داده شــده اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه ســال ۹۶ بــه پیــاده ســازی دفتــر تخصصــی مدیــرت پــروژه 
ــن  ــه ای در ای ــده، مقال ــاص داده ش ــرکت 142 اختص PMO در ش

ــده شــده اســت. ــه گنجان ــدای گاهنام رابطــه در ابت
مــا جوانــان شــرکت 142، امیدواریــم کــه بــا حمایــت هــای مدیران 
ارزشــمند ایــن مجموعــه، بتوانیــم در جهــت پویایــی هرچــه بیشــتر 

و تــداوم شــرکت 142 گام هــای بلنــدی برداریــم.

                                                                        مریم نجاتی
ـر                                                                    شهریور ۹۶
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آشنایی با دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

BMC بوم مدل کسب و کار 

بررسی تاثیر رضایت شغلی بر سالمت روان 

   اسناد خزانه اسالمی، اخزا 

آشنایی با فضاهای ایزوله در مراکز درمانی و بهداشتی

چهارP خـالقیـت و نـــوآوری  

بررسی انتقال حرارت یک زمین اسکیت یخی و محاسبه بار سرمایشی مورد نیاز
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آشنایی با دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور

مریم نجاتی ،  شقایق مه پور ، سینا یارجو
واحد کنترل پروژه

مقدمه
ــوب  ــور محس ــروژه مح ــازمان های پ ــت در س ــل موفقی ــی از عوام ــوان یک ــروژه به عن ــت پ ــش مدیری ــری دان ــروزه به کارگی ام
ــروژه ضمــن  ــت پ ــای مدیری ــری رویکرده ــدی و به کارگی ــا بهره من ــه ب ــد ک ــر ســازمان ها دریافته ان ــد ســال اخی ــردد. در چن می گ

ــد. ــدا می کنن ــع بیشــتری دســت پی ــه مناف ــه ب ــای محول ــق مأموریت ه ــدات و تحق ــام تعه انج
ــاالی پروژه هــا  طوالنــی شــدن زمــان اجــرای پروژه هــا، ضعــف مشــهود کیفــی پروژه هــای اجراشــده، هزینــه تمام شــده بســیار ب
ــای  ــال راهکاره ــا اعم ــد ب ــالش می کنن ــا ت ــران پروژه ه ــه مدی ــت ک ــکالت پروژه هاس ــه مش ــه ازجمل ــرآورد اولی ــه ب ــبت ب نس

ــند. ــا بکوش ــع آنه ــا، در رف ــا و فن ه ــا، ابزاره ــا، مهارت ه ــب، فرآینده مناس

دفتر مدیریت پروژه )PMO( چیست؟
بــه منظــور نهادینه ســازی و کمــک بــه ارتقــاء ســطح مدیریــت پــروژه در ســازمان، واحــدی تحــت عنــوان دفتــر مدیریــت پــروژه 

ــا رویکــرد مدیریــت متمرکــز اثربخشــی پروژه هــا جایــگاه خــود را در ســازمان های پــروژه محــور پیداکــرده اســت. ب
ــروژه یــک  ــروژه ویرایــش پنجــم(، دفتــر مدیریــت پ ــق تعریــف راهنمــای PMBOK )راهنمــای گســتره دانــش مدیریــت پ مطاب
ــرو خــود  ــه قلم ــای زیرمجموع ــز و هماهنگــی پروژه ه ــت متمرک ــد مســئول مدیری ــه می توان ــازمانی اســت ک ــه  س ــا بدن واحــد ی
ــا  باشــد. مســئولیت های یــک دفتــر مدیریــت پــروژه می توانــد دامنــه ای شــامل تــدارک و پشــتیبانی وظایــف مدیریــت پــروژه ت
مســئولیت واقعــی مدیریــت مســتقیم یــک پــروژه را در برگیــرد. دفتــر مدیریــت پــروژه می توانــد مدیــران پــروژه را از پرداختــن 

ــد. ــارغ نماین ــا می شــوند ف ــت پروژه ه ــری از موفقی ــث جلوگی ــه باع ــی ک ــه جزئیات ب
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مزایای دفتر مدیریت پروژه
1- استانداردسازی عملیات پروژه ها

2- تخصیص بهتر منابع
3- تصمیم گیری جمعی به جای فردی

4- افزایش سرعت دسترسی به اطالعات و ارتقاء کیفیت آن
۵- ارتقاء کارایی و اثربخشی عملیات پروژه

۶- ایجاد ثبات بیشتر در ساختار پروژه ها
7- اولویت دهی بهتر و دقیق تر کارها

ضرورت ایجاد دفتر مدیریت پروژه
1- تعارض بین پروژه ها در خصوص اولویت و ارجحیت استفاده از منابع سازمان
2- ضعف در مستندسازی و به اشتراک گذاری تجربیات قبلی و راهکارهای برتر

3- مشکالت ارتباطی و عدم هماهنگی میان پروژه ها
4- متدولوژی و روش های اجرایی نامناسب و مختلف مدیریت پروژه و عدم

 تناسب صالحیت و شایستگی های مدیران پروژه ها
۵- عدم هم راستایی و انطباق اهداف پروژه ها با خط مشی و استراتژی های سازمان

۶- انجام کارهای موازی و افزایش دوباره کاری در پروژه ها
7- افزایش پیچیدگی در سازمان به دلیل تنوع پروژه ها و ایجاد واحدهای سازمانی موازی

۸- دشواری مدیریت یکپارچه پروژه ها
۹- دشواری زیاد در ایجاد توازن و تعادل بین پروژه های جاری و جدید

کارکردها و وظایف دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور
1- مشارکت در مدیریت و اجرای پروژه ها

     1-1- تهیه منشور پروژه و بیانیه محدوده پروژه ها
     1-2- تسهیل مدیریت جلسات آغازین پروژه ها

     1-3- مشارکت در مدیریت ریسک پروژه ها
     1-4- مشارکت در تشکیل واحد کنترل پروژه ها

     1-۵- مشارکت در مدیریت تغییرات پروژه ها
     1-۶- حمایت از تشکیل کتابخانه پروژه ها به منظور مستندسازی

     1-7- مشارکت در برگزاری جلسات بازنگری پروژه ها
     1-۸- مشارکت در مدیریت مشکالت پروژه ها

     1-۹- مشارکت در خاتمه پروژه ها
2- پشتیبانی پروژه

     2-1- برنامه ریزی پروژه ها
     2-2- بازیابی و اقدامات اصالحی پروژه ها

استانداردسازی گزارش ها  -3-2     
3- توسعه متدولوژی های مدیریت پروژه

     3-1- پذیرش و به کارگیری متدولوژی مدیریت پروژه
     3-2- ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه پروژه

     3-3- پشتیبانی از ابزارهای مدیریت پروژه
4- مشاوره و آموزش کارکنان سازمان
۵- طرح ریزی و انجام ممیزی پروژه ها

۹
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دستاوردهای پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه
1- کاهش نرخ پروژه های شکست خورده

2- تحویل پروژه ها با هزینه تمام شده کمتری از بودجه پیش بینی شده
3- افزایش راندمان کاری

4- تحویل پروژه ها زودتر از موعد مقرر
۵- کاهش هزینه های باالسری پروژه ها

ــا ارائــه خدمــات و کارکردهــای فــوق باعــث کاهــش  دفتــر مدیریــت پــروژه ب
ریســک های احتمالــی، افزایــش کیفیــت اجــرا و همچنیــن مدیریــت بازنگــری 
پروژه هــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن می شــود و به عنــوان یکــی از راهکارهــای 
دســتیابی بــه اهــداف می توانــد نقــش مهمــی دررســیدن ســازمان بــه اهــداف 

اســتراتژیک ایفــا نمایــد.

 

10

انواع دفترمدیریت پروژه
 در حــال حاضــر، PMO از آن دســته اصطالحــات رایــج مورداســتفاده در ســازمان ها شــده اســت. بــرای اینکــه PMO  در ســازمانی 
کاربــردی باشــد بایــد بازتاب دهنــده فرهنــگ و اســتراتژی آن ســازمان باشــد و اگــر نــه فقــط تبدیــل بــه الیــه ای از بوروکراســی 
ســازمانی می شــود. درحالی کــه PMO هــای موفــق دارای صفــات مشــترکی هســتند امــا رویکــرد اســتانداردی بــرای رســیدن بــه 

یــک PMO  موفــق تعریــف  نشــده اســت.
ــطح  ــدام س ــه در ک ــد اینک ــاختاری )مانن ــای س ــازمانی و ویژگی ه ــه  س ــه زمین ــته ب ــی بس ــای گوناگون ــت پروژه ه ــر مدیری دفت

ــته باشــد( وجــود دارد. ــرار داش ــازمان ق س
ســه نــوع اساســی دفتــر مدیریــت پــروژه )PMO( وجــود دارد کــه در میــزان کنتــرل و تأثیرشــان بــر روی پروژه هــا باهــم تفــاوت 

رند. دا

)Supportive PMO( 1- حمایتی
ــه پــروژه را در قالــب بهتریــن روش هــا،  دفتــر مدیریــت پــروژه حمایتگــر معمــوالً در مواقــع موردنیــاز کمــک )support( خــود ب
الگوهــا )Templates(، راه هــای دسترســی بــه اطالعــات و تخصــص ارائــه می دهــد. ایــن امــر هنگامــی کاربــردی اســت کــه پروژه هــا 
بتواننــد در فضایــی بــا مدیریــت غیــر ســخت گیرانه عملکــرد خوبــی داشــته باشــد و هرگونــه کنتــرل اضافــی، غیرضــروری تلقــی 
ــد و فضــای  ــروژه دســت یابن ــه اطالعــات مدیریتــی پ ــروژه به راحتــی ب ــران پ ــن باشــد کــه مدی شــود. همچنیــن اگــر هــدف ای

اطالعاتــی شــفافی در ســازمان وجــود داشــته باشــد ایــن نــوع دفتــر مدیریــت پــروژه مناســب اســت.

)Controlling PMO( ۲- کنترلی
در ســازمان هایــی کــه تمایــل بــه محــدود کــردن فعالیــت هــا، روش هــای کار، مستندســازی ها و حتــی بیــش از آن وجــود دارد، 
دفتــر مدیریــت پــروژه از نــوع کنترلــی مناســب اســت کــه نه تنهــا قالب هــا، الگوهــا و راه هــای دسترســی بــه اطالعــات را ارائــه 

می دهــد بلکــه اطمینــان حاصــل می کنــد کــه حتمــاً همــه آن هــا در پــروژه اســتفاده شــوند.
عــالوه بــر ایــن، دفاتــر پــروژه ممکــن اســت نیــاز بــه بررســی منظــم توســط دفتــر مدیریــت پــروژه کنترلــی داشــته باشــند، ایــن 

عمــل وقتــی کارســاز اســت کــه:1( مــوارد ارائه شــده توســط دفتــر مدیریــت پــروژه حتمــاً باعــث پیشــرفت ســازمان بشــود.
2( دفتر مدیریت پروژه دارای پشتیبانی اجرایی کافی باشد تا بتواند دستورالعمل هایی را که می دهد تضمین کند.
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)Directive PMO( 3- هدایتگر
ــروژه  ــت پ ــی، مدیری ــه مدیریت ــع و تجرب ــه مناب ــا ارائ ــع ب ــوده و درواق ــض ب ــرل مح ــر از کنت ــوع PMO فرات ــن ن ای
را به طــور کامــل در اختیــار می گیــرد. هنگامی کــه ســازمان ها عهــده دار پروژه هــا می شــوند، مدیــران پــروژه 
ــروژه می شــود. هــر  ــر پ ــه آن هــا اختصــاص داده می شــود کــه باعــث عملکــرد حرفه ای ت ــه از واحــد PMO ب باتجرب
یــک از مدیــران پــروژه بایــد بــه دفتــر مدیریــت پــروژه گــزارش داده کــه ایــن کار باعــث ایجــاد هماهنگــی زیــاد بیــن 

طــرز کار پروژه هــا می شــود.

اینکــه کدام یــک از ایــن ســه نــوع دفتــر مدیریــت پــروژه مناســب چــه ســازمانی اســت بســتگی بــه فرهنگ ســازمانی 
دارد. امــا درنهایــت اهــداف زیــر موردنظــر اســت:

1. اجرای روش )متدولوژی( مشترک در تمام پروژه ها
2. استانداردسازی اصطالحات

3. معرفی فرآیندهای تکراری مؤثر در مدیریت پروژه
4. تأمین ابزارهای کمکی

۵. درنهایت، بهبود سطح موفقیت پروژه

منابع:
- آتش فراز، رضا. »کتاب راهنمی طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه«

- زین العابدین، محمد. »آشنایی با دفتر مدیریت پروژه”
- فعال، شاهین. »دفتر مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور«، چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه

- ساالرپور، حسین .» پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمان«
https://www.projectsmart.co.uk : سایت -
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چه کسانی به بوم کسب و کار نیاز دارند؟
هر کسی که یک استارت آپ یا هر نوع از کارآفرینی را می خواهد راه اندازی، بازسازی یا مدیریت کند.

چرا باید بوم کسب و کار داشته باشیم؟
همــان طــور کــه گفتیــم، بــوم کســب و کار، خیلــی ســریع و خالصــه و جامــع، کســب و کارتــان را بــه نمایــش در مــی آورد. داشــتن 

چنیــن ابــزاری، چنیــن فوایدی هــم دارد:
- می توانید استارت آپ یا کسب و کار خود را به سرمایه گذار یا شرکای تجاری احتمالی تان به سادگی معرفی کنید.

 Business( وقتــی کــه کلیــت کســب و کارتــان بــه طــور خالصــه رو بــه رویتــان باشــد، راحت تــر می توانیــد طــرح کســب و کار -
Plan( خــود را بنویســید.

- می توانید قبل از این که بخواهید ریالی را هزینه کنید؛ کل کسب و کارتان را از باال ببینید.

بوم مدل کسب و کار چیست؟
 
ــه شــما اجــازه  ــه ب ــه اســتراتژیک اســت ک ــی و کارآفرینان ــزار مدیریت ــا  Business Model Canvas  اب ــدل کســب و کار ی ــوم م ب
 )Pivot:می دهــد مــدل کســب و کار خــود را توصیــف، طراحــی و اختــراع کــرده یــا  آن را بــه چالــش طلبیــده و یــا تغییــر )چرخــش

دهیــد.
بــوم مــدل کســب و کار ابــزار ســاده تصویــری و در عیــن حــال بســیار قدرتمنــد اســت کــه ۹ بخــش ســازنده ی مدل کســب و کار را 
ــا مشــتریان،  توصیــف می کنــد. ایــن بخش هــا شــامل بخش )هــای( مشــتریان، ارزش پیشــنهادی، کانال)هــای( توزیــع، ارتبــاط ب

جریــان درآمــد، فعالیت هــای اصلــی، منابــع اصلــی، شــرکای)تجاری( کلیــدی و ســاختار هزینه هــا اســت.

BMC بوم مدل کسب و کار

مجید پرتوی نصر 
واحد فنی

مقدمه
ــه کل اســتارت آپ  ــد از شــما بپرســد ک ــر کســی بخواه اگ
یــا )بــه طــور کلــی( کســب و کارتــان را در عــرض کمتــر از 
10 دقیقــه بــه مــن توضیــح بــده ؛ بهتریــن کاری کــه مــی 
توانیــد بکنیــد ایــن اســت کــه برویــد و بــوم مــدل کســب و 

کارتــان را بیاوریــد!
ــه  ــش؛ ک ــامل ۹ بخ ــت ش ــب و کار مدلی س ــدل کس ــوم م ب
ــا  ــتارت آپ ی ــی )اس ــک کارآفرین ــت ی ــا، کلی ــوع آن ه مجم

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــا( را ب ــب و کاره ــر کس دیگ
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بوم مدل کسب وکار ابتدا توسط الکساندر اوستروالدر  Alexander Osterwalder طراحی شد.
 طبــق تعریــف اســتروالدر؛ مــدل کســب و کار ابــزاري مفهومــي اســت کــه شــامل مجموعــه اي از عناصــر و ارتبــاط آن هــا بــوده 
ــوم مــدل کســب و کار پیشــنهادي وي، از توجــه  و منطــق شــرکت جهــت درآمدزایــي را نشــان مي دهد.تعریــف اســتروالدر و ب
و اســتقبال قابــل توجهــي برخــوردار شــده اســت. بــه طــوري کــه امــروزه در اکثــر شــرکت هــاي موفــق جهــان و رویدادهــاي 
اســتارتاپي از ایــن بــوم بــه عنــوان تابلــوي راهنمایــي بــراي جهــت دهــي مســیر کســب و کار اســتفاده مــي کننــد. از ســال 200۸ 
کــه ایــن بــوم طراحــی شــد، بوم هــای دیگــری بــرای گوشــه بازارهــای مختلــف ارائــه شــدند کــه بــرای نمونــه می تــوان بــه بــوم 

نــاب اشــاره کــرد.

قسمت های تشکیل دهنده
ــدی  ــف بخش بن ــای مختل ــر اســاس خواســته ها و ویژگی ه ــد ب ــف مشــتریان می توانن ــای مختل 1. بخــش مشــتریان:  مجموعه ه

شــوند. شــما کــدام بخش)هــا( را هــدف گرفته ایــد؟
انواع بخش های مشتریان شامل: بازار انبوه، گوشه بازار، بخش بندی شده، متنوع، بازار چند وجهی می شوند.

2. ارتبــاط بــا مشــتریان: امــروزه ارتبــاط بــا مشــتریان و حفــظ آن بــرای اطمینــان از موفقیــت شــرکت الزامــی اســت. شــکل های 
ــا مشــتریان شــامل: کمــک شــخصی، کمــک شــخصی اختصاصــی، ســلف ســرویس، ســرویس های خــودکار،  مختلــف ارتبــاط ب

جوامــع کاربــری و خلــق مشــترک )بــا مشــتری( می شــود.
3. کانــال توزیــع: شــرکت می توانــد ارزش پیشــنهادی را از طریــق کانال هــای توزیــع مختلفــی بــه مشــتریان برســاند. همچنیــن 
از طریــق کانال هــای خــودش و یــا کانال هــای شــرکای تجــاری اش و یــا ترکیبــی از هــر دو بــه مشــتریان دسترســی پیــدا کنــد.
4. ارزش پیشــنهادی: بــه هــر بخــش از مشــتریان چــه ارزشــی )مجموعــه ای از محصــوالت و خدمــات( را ارایــه می کنیــد. ارزش 
پیشــنهادی شــما بایــد شــما را از رقبایتــان متمایــز ســازد و آن را از طریــق المان هــای )کمــی و کیفــی( مختلفــی فراهــم کنــد 
ــا،  ــش هزینه ه ــت، کاه ــی، قیم ــد و خوش نام ــی، برن ــاندن کار، طراح ــام رس ــازی، انج ــرد، سفارشی س ــی، عملک ــه: تازگ از جمل

کاهــش ریســک، دسترســی پذیری ،و راحتــی و آســایش.

13
96

ن 
تا

س
تاب

 و 
ار

به
 -

1۴
۲ 

ان
وان

 ج
ی

ورا
 ش

مه
نا

اه
گ



۵. فعالیت های اصلی: مهمترین فعالیت های شرکت برای اجرای ارزش پیشنهای شرکت چه هستند؟
ــوب  ــرکت محس ــای ش ــزو دارایی ه ــتند و ج ــروری هس ــتری ض ــرای مش ــق ارزش ب ــرای خل ــه ب ــی ک ــی: منابع ــع اصل ۶. مناب

ــند. ــوی باش ــا معن ــی ی ــی، فیزیک ــانی، مال ــد انس ــع می توانن ــوند. مناب می ش
7. شــرکای کلیــدی: بــرای بهبــود عملیــات و کاهــش ریســک مــدل کســب و کار معمــوال شــرکت ها بــا برخــی دیگــر مشــارکت های 
ــب،  ــر رقی ــب و غی ــرکت های رقی ــا ش ــتراتژیک ب ــکاری اس ــای: هم ــه روش ه ــارکت ها ب ــن مش ــد. ای ــورت می دهن ــاری ص تج

ــر هســتند. ــکان پذی ــتراتژیک ام ــای اس ــان/ اتحاده ــده و پیم ــط خریدار-فراهم کنن ــرمایه گذاری های مشــترک، رواب س
ــان  ــاد جری ــف ایج ــای مختل ــد؟ روش ه ــب می کن ــد کس ــتریان درآم ــش از مش ــر بخ ــه از ه ــرکت چگون ــد: ش ــان درآم ۸. جری
درآمــدی شــامل: فــروش دارایــی، حــق اســتفاده، حــق اشــتراک )عضویــت(، اجــاره/ قــرض، حــق اســتفاده از مجــوز/ امتیــاز، حــق 

ــود. ــات می ش ــزاری و تبلیغ کارگ
۹. ســاختار هزینه هــا: عملیاتــی کــردن مدل هــای کســب و کار مختلــف چــه هزینه هایــی را در بــر دارد؟ معمــوال کســب و کارهــا 
ــای  ــت، هزینه ه ــای ثاب ــای: هزینه ه ــا دارای خصیصه ه ــاختار هزینه ه ــتند.  س ــور هس ــور و ارزش مح ــن هزینه مح ــزی بی چی
متغییــر، اقتصــاد مقیــاس )کاهــش هزینــه بــا افزایــش تعــداد( و اقتصــاد محــدوده )کاهــش هزینــه بــا افزایــش محــدوده کاری( 

اســت.
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منبع:
- 2010. Business Model Generation, A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 
-  practitioners from 45 countries, Wiley published.
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بررسی تاثیر رضایت شغلی بر سالمت روان

بهناز شیبانی
کارگاه اهواز

چـکیده 
هرچنــد در دنیــای امــروز کــه ضرورت هــای اقتصــادی و نیــاز بــه تامیــن معیشــت خانــواده گریبــان اکثــر مــردم را گرفتــه اســت، 
ــه کاری کــه انجــام می دهنــد چنــدان مهــم و جــزو نیازهــای اولیــه  ممکــن اســت رضایــت شــغلی و میــزان دلبســتگی افــراد ب
محســوب نشــود، امــا بایــد در نظــر داشــت کــه بــه طــور معمــول افــراد بیشــترین ســاعات زندگــی خــود را در محیــط کاری شــان 
ــود  ــه خ ــول روز ب ــا را در ط ــان آن ه ــترین زم ــه بیش ــه ای ک ــه کار و دغدغ ــا ب ــر آن ه ــق خاط ــزان تعل ــد و می ــپری می کنن س

ــان خواهــد داشــت.  ــی و دیگــر جنبه هــای زندگــی آن ــر ســالمت روان ــر مســتقیمی  ب اختصــاص می دهــد، تاثی
بســیاری از پژوهشــگران  بــه بررســي رابطــه رضایــت شــغلي کارکنــان بــا ســالمت روانــي افــراد پرداختــه انــد تــا بــه ایــن ســوال 

پاســخ دهــد کــه آیــا ارتبــاط معنــي داري بیــن رضایــت شــغلي و ســالمت روانــي کارکنــان وجــود دارد؟
ــي از  ــت کل ــا مؤلفــه هــاي »رضای ــن اســت کــه ســالمت روان ب ــر نشــاندهنده ای ــج حاصــل از پژوهــش هــای ســالهای اخی نتای
شــغل، رضایــت از محیــط فرهنگــي و رضایــت از رفتــار فرهنگــي« ارتبــاط معنــادار و مســتقیم دارد و افــرادي کــه رضایــت شــغلی 
بیشــتري  دارنــد ، از ســالمت روان بهتــري نیـــز برخـــوردار هســتند . بنابرایــن رضایــت شــغلي، عاملــي تأثیرگــذار بــر ســالمت روان 

اســت.
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مقدمه
رضایــت شــغلي بــه عنــوان مهمتـــرین نگـــرش، بـــه طـــرز تلقـــي یـــا قضاوتي که اعضاي یک ســازمان نســبت به شــغل و محـــیط 
کـــار خـــود دارنــد بازمــي گــردد. منظــور از رضایــت شــغلي فــرد، این اســت کـــه وي بـــه طــور کلي شــغل خود را دوســت داشــته 
و بــراي آن ارزش قائـــل باشـــد و نگــرش مثبتــي نســبت بــه آن داشــته باشــد. توجــه بــه ســالمت روان در تمــام عرصــه هــاي 
زندگــي از جملــه زمینــه هــای فـــردي، اجتمـــاعي و شـــغلي حائــز اهمیــت بــوده و نتایــج برخــي از مطالعــات حاکــي از آن اســت 

که خشــنودي شـــغلي بـــا شــادکامي کلي، ســالمت روان و امید زندگي طـــوالني تـــر ارتبـــاط دارد.
 

رضایت شغلی
رضایــت شــغلی ،نگــرش فــردي نســبت بــه شــغل بــوده و یکــی از عوامــل مهــم در موفقیــت شــغلي اســت کــه باعــث افزایــش 
ــن اســاس روشــن اســت عوامــل موجــود در محیــط کاري  ــر ای ــردي میگــردد. ب ــت ف ــروز خالقیــت و احســاس رضای ــي، ب کارآی
ــر از شــرایط  ــي متأث ــرار میدهــد کــه ایــن مســئله در نتیجــه وســاطت عوامــل روان عملکــرد فــرد را در شــغل او تحــت تأثیــر ق

محیطــي اســت.
وقتــي یــک شــخص مــي گویــد داراي رضایــت شــغلي باالیــي اســت، ایــن بــدان مفهــوم اســت کــه او واقعــا شــغلش را دوســت دارد، 
احساســات خوبــي دربــاره کارش دارد و بــراي شــغلش ارزش زیــادي قائــل اســت. نتایــج تحقیقــات نشــان مــي دهــد کــه کارکنــان 
دارای رضایــت شــغلي باالتــر، از نظــر فیزیــک بدنــي و تــوان ذهنــي در وضعیــت خوبــي قــرار دارنــد. رضایــت شــغلي یــک حالــت 
احساســي مثبــت یــا مطبــوع اســت کــه پیامــد ارزیابــي شــغلي یــا تجربــه فــرد اســت. ایــن حالــت احساســي مثبــت، کمــک زیادي 
بــه ســالمت فیزیکــي و روانــي افــراد مــي کنــد. از نظــر ســازماني، ســطح بــاالي رضایــت شــغلي منعکــس کننــده جــو ســازماني 

بســیار مطلــوب اســت کــه منجــر بــه جــذب و بقــاء کارکنــان مــي شــود .

عوامل موثر بر رضایت شغلی
1- عوامل سازمانی : از قبیل میزان حقوق ، ترفیعات و خط و مشی های سازمانی

2-عوامل محیطی : از قبیل محیط فرهنگی شغل، رضایت از روابط با همکاران در محیط کار و شرایط کاری
3- ماهیت کار: نوع کار، میزان مسؤولیت، تنوع شغلی 

4- عوامــل فــردی : در حالــی کــه محیــط ســازمان و ماهیــت شــغل، عوامــل تعییــن کننــده در رضایــت شــغلی هســتند ، صفــات 
و ویژگــی هــای فــردی نیــز بســیار مهــم اســت. افــرادی کــه بــه طــور کلــی نگــرش منفــی دارنــد همیشــه از هــر چیــزی کــه بــه 

شــغل آنهــا مربــوط اســت شــکایت دارنــد .

رضایت شغلی رابطه دو طرفه بین مدیران و کارمندان است.
ــر خــوردار اســت بنابرایــن روحیــات و انگیــزه هــای  ــادی ب از آنجایــی کــه نقــش عوامــل انســانی در ســازمان هــا از اهمیــت زی
عوامــل انســانی نیــز در هــر ســازمانی از ضــرورت و اولویــت باالیــی بــر خــوردار خواهــد بــود. موفقیــت و کارایــی و اثــر بخشــی 
بــاالی ســازمانها بســتگی بــه کارایــی و اثــر بخشــی نیــروی انســانی آن دارد بنابرایــن بررســی علــل تمایــل افــراد بــرای کار کــردن، 

ماهیــت رفتــار و انگیــزه آنهــا بــرای رفتــار بــه ســوی تحقــق اهــداف، اهمیــت بــه ســزایی دارد.
     

کارکنان الیق و متمایز، باعث رضایت مدیران و منجر به موفقیت سازمان موفق می شود.
 متمایــز بــودن در محــل  کار مزایــای زیــادی دارد کــه از آن جملــه می تــوان بــه باالتــر رفتــن شــانس ترفیــع رتبــه، بــه دســت 

ــرد. ــرام اشــاره ک ــر و احت ــای بهت ــا و پروژه ه آوردن کاره
به منظور متمایز شدن بین همکاران، میتوان روش های زیر را به کار گرفت.

1- بدون اینکه از شما خواسته شود، کاری انجام دهید
 در اکثــر مــوارد، مدیــر فقــط یــک کارفرمــا اســت، هــر کاری کــه خــودش محــول نکنــد، انجــام نمی شــود زیــرا اکثــر کارمنــدان 
ــاً  ــد، حتم ــک کار را ببینی ــی ی ــدف منطق ــد ه ــر می توانی ــا خواســته شــده اســت. اگ ــه از آنه ــد ک ــط کاری را انجــام می دهن فق
انجامــش دهیــد: اگــر کار X و کار Y را انجــام داده ایــد، پیــش رفتــه و کار Z را هــم انجــام دهیــد. بــا ایــن روش ایــن پیــام را بــه 
ــا اندکــی  ــکات را متذکــر شــود ب ــه هــم وصــل کنــد و پیوســته ن ــان می رســانید کــه الزم نیســت او برایتــان نقطه هــا را ب مدیرت

ابتــکار؛ عمــل مناســب را انجــام  دهیــد کــه همــه اینهــا ویژگی هایــی عالــی اســت.
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2- گله و شکایت نکنید.  
ــه                 ــع رتب ــر ترفی ــتند کمت ــکایت هس ــه و ش ــال گل ــم در ح ــور دای ــه ط ــه ب ــرادي ک اف
مــي گیرند)مدیــران همیشــه ســعي مــي کننــد آن هــا را بــه ســایر قســمت هــاي ســازمان 
ــه  ــتید ک ــن هس ــان ای ــما خواه ــاً ش ــوند( قطع ــت ش ــان راح ــا از دستش ــد ت ــال دهن انتق
رئیــس تــان دوســت تــان باشــد پــس ســعي کنیــد اســباب ناراحتــي و رنجــش او را فراهــم 

نســازید .

3-  فقط به دنبال گرفتن شرایط نباشید. 
ــا شــرایط و امتیــازات محــل  ابتــدا میــزان کارایــی خــود را در امــور محولــه بســنجید و ب
کار خــود مقایســه کنیــد شــاید بــرای رســیدن بــه اهدافتــان تــالش بیشــتری الزم باشــد.

4- دقیق و منظم باشید.
ــی نظمــی در زمــان ورود و خــروج از  ــع در محــل کار حاضــر شــوید ب ــه موق -همیشــه ب

ــه شماســت . مــورد هــای مهــم درلطمــه زدن ب
-کارهای محوله را در زمان تعیین شده و به درستی انجام دهید .

۵- سازنده باشید نه مخرب.
همــه مــا بــا افــرادی کار کرده ایــم کــه تنهــا مشــارکتی کــه در جلســات و پروژه هــا دارنــد 
ــن  ــان ای ــد. منظورم ــراب کنن ــه را خ ــن و کار بقی ــان ذه ــا انتقادهایش ــه ب ــت ک ــن اس ای
ــان  ــرای انتقاداتت ــد ب ــد بتوانی ــا بای ــرادی دارد، ام ــوان کــردن مشــکالت ای نیســت کــه عن
ــا  ــدان ســختی نیســت ام ــدا کــردن مشــکالت کار چن ــد. پی راه حــل هــم پیشــنهاد بدهی
ــرای  ــه کار گرفتــه و پیشــنهاد دهنــد کــه ب افــراد کمــی هســتند کــه تــالش بیشــتری ب
آن مشــکل چــه اقداماتــی بایــد انجــام شــود. فقــط پیــدا کــردن ایــرادات کار ســاده اســت 
ــط  ــه فق ــه جــای اینک ــس ب ــد. پ ــان درســت نمی کن ــم برایت ــار و ارزشــی ه ــچ اعتب و هی
بعنــوان منتقــد و منفی گــرا در چشــم دیگــران ظاهــر شــوید، حداکثــر تالشــتان را بــه کار 
گیریــد کــه مشــارکتتان ســازنده باشــد نــه مخــرب. اگــر ایــراد و اشــکالی را در کار مشــاهده 
ــان در آن رابطــه  ــد کــه مشــارکت کلی ت ــت کنی ــد و دق ــورد آن بکنی ــد، کاری در م کردی

مثبــت باشــد.

۶- برکار خود احساس تعهد داشته باشد.
طــوری بــه کار خــود متعهــد باشــید کــه انــگار شــما تنهــا ســهامدار آن شــرکت هســتید. 
ــه  ــان اســت ن ــان در می ــروی خودت ــگار آب ــه ان ــد ک ــروژه طــوری کار کنی ــر پ ــر روی ه ب

ــه کنیــد . ــات ارائ ــان را در تمــام اوق ــِن خودت شــرکت . بهتری

7- همیشه به دنبال کسب تجربه و یادگیری باشید.

۸- توانایی یادگیری مهم تر از بهره ی هوشی است.
ــاال در  ــرای هــر ســازمان اســت. شــاید امتیــاز ب توانایــی یادگیــری یــک فاکتــور اصلــی ب
ــت نشــود،  ــا اگــر داشــتن ظرفیــت رشــد ثاب ــی  باشــد ام ــک تســت هــوش بســیار عال ی

ــد . ــد ش ــوض خواه ــز ع همه چی
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 سالمت روان 
تاکنــون تعاریــف متعــددی از » ســالمت روان « ارائــه شــده کــه همگــی بــر اهمیــت تمامیــت و یکپارچگــی شــخصیت تاکیــد 
ورزیــده انــد . گلدشــتاین ، ســالمت روانــی را تعــادل بیــن اعضــا و محیــط در رســیدن بــه خــود شــکوفایی میدانــد . چاهــن نیــز 
ســالمت روانــی را وضعیتــی از بلــوغ روانــی تعبیرمــی کنــد کــه عبــارت اســت از حداکثــر اثــر بخشــی و رضایــت بــه دســت آمــده 
از تقابــل فــردی و اجتماعــی کــه شــامل احساســات و بــاز خوردهــای مثبــت نســبت بــه خــود و دیگــران مــی شــود . در ســال 

هــای اخیــر ، انجمــن بهداشــت روانــی ، ســالمت روانــی  را در دو بخــش تعریــف کــرده اســت . 

بخش اول: بازخوردهای مربوط به خود )نظر شخص درباره خود(
الف. تسلط بر هیجان های خود )کنترل خشم،کنترل اضطراب ....(

ب. آگاهی از ضعف های خود
ج. رضایت از خوشی های خود

بخش دوم: بازخوردهای مربوط به دیگران)نظر شخص درباره دیگران(
الف. عالقه به دوستی های طوالنی و صمیمی

ب. احساس تعلق به یک گروه
ج. احساس مسؤولیت در مقابل محیط انسانی و مادی

چاهن به ذکر پنج الگوی رفتاری در ارتباط با سالمت روان مبادرت ورزیده است:

حــس مســؤولیت پذیــری: کســی کــه دارای ســالمت روان اســت، نســبت بــه نیازهــای دیگــران حســاس بــوده و در جهــت ارضــای 
خواســته هــا و ایجــاد آســایش آنــان مــی کوشــد و مســؤولیت امــوری کــه بــه اوســپرده شــده رابــه خوبــی مــی پذیــرد.

حــس اعتمــاد بــه خــود: کســی کــه واجــد ســالمت روانــی اســت، بــه خــود و توانایــی هایــش اعتمــاد دارد و مشــکالت را پدیــده 
ای مقطعــی مــی انــگارد کــه حــل شــدنی اســت. از ایــن رو موانــع، خدشــه ای بــه روحیــه او وارد نمــی ســازد.

ــه فــردی اشــاره دارد کــه واجــد مفهــوم روشــنی از آرمــان هــای زندگــی اســت و از ایــن رو، تمامــی نیــرو و  هــدف مــداری: ب
خالقیتــش را در جهــت دســت یابــی بــه ایــن اهــداف هدایــت مــی کنــد و بــا وجــود مشــکالت مقطعــی ، در رســیدن بــه هــدف 

اســتوار اســت.

ارزش هــای شــخصی: چنیــن فــردی در زندگــی خــود، دارای اعتقــادات، باورهــا و اهدافــی اســت کــه بــه ســعادت و شــادکامی 
خــود یــا اطرافیانــش مــی انجامــد و خواهــان افزایــش مشــارکت اجتماعــی اســت.

ــد  ــی کوش ــد و م ــی شناس ــران م ــز از دیگ ــدا و متمای ــود را ج ــت ، خ ــالمت روان اس ــه دارای س ــی ک ــی: کس ــت و یگانگ فردی
ــا خواســته هــا و  ــه همنوایــی کــور و ناهشــیارانه ب ــه ای کــه ن ــه گون بازخوردهــا و الگوهــای رفتــاری خــود را توســعه دهــد ، ب

ــی شــود . ــروک م ــران مطــرود و مت ــه توســط دیگ ــران دارد و ن ــالت دیگ تمای

عوامل بسیاري  باعـث بـر هـم خوردن سالمت روان افراد میشوند که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- عدم رعایت عدالت

- فراهم نبودن فرصتهاي شکوفایي براي افراد
- وجود تبعیض هاي غیرمنطقي 
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بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان شناسی

بهداشت رواني از نظر مکتب انسان گرایي
ــه  ــرد را ب ــه ف ــي ک ــن عامل ــان گرایي، عمده تری ــدگاه انس ــق دی طب
حرکــت وا مــي دارد نگرشــي اســت کــه او بــه خــود و دنیــاي اطــراف 
خــود دارد. مشــهورترین پیشــروان ایــن مکتــب کارل راجــرز و آبراهــام 
ــا  ــب ب ــان متناس ــاي انس ــت، نیازه ــد اس ــو معتق ــتند. مزل ــو هس مزل
نیرومنــدي، بــه پنــج  طبقــه نیازهــاي فیزیولوژیــک و ایمنــي، عشــق و 
احســاس تعلـــق، قــدرت و عــزت نفــس، معنویت و شــکوفایي تقســیم 
ــه معنــاي ارضــاي نیازهــاي  ــي ب ــه نظــر او بهداشــت روان مي شــود. ب
ســطوح پاییــن و رســیدن بــه ســطح خودشــکوفایي اســت.و افــرادی 
ــراي  ــد حـــداکثر تــالش خــود را ب ــه خودشــکوفایی رســیده ان کــه ب

کسب هدفهاي ســـازمان بـــه کـــار خواهنـــد بـرد. 
بــه عقیــده مزلــو افــراد برخــوردار از ســالمت روان، نیازهــای ســطوح 
پاییــن را بــرآورده کرده انــد و اختــالل روان شــناختی ندارنــد، 
ــراد  ــد. ادراک اف ــا می رون ــه کج ــتند و ب ــی هس ــه کس ــد چ می دانن
ــه صــورت عینــی  ــح اســت. آنهــا جهــان را ب ســالم از واقعیــت صحی
ادراک می کننــد ایــن افــراد عواطــف خــود را صادقانــه و بــدون 
ــتقالل  ــه اس ــاز ب ــالم نی ــراد س ــد. اف ــران نشــان می دهن رنجــش دیگ
دارنــد، کنــش آنهــا مســتقل اســت، و همیــن تجــارب موجــب اعتــال و 

ــود.  ــی ش ــا م ــت آنه ــدرت و قاطعی احســاس ق

بهداشت رواني از نظر مکتب زیست گرایي
پیروان مکتب زیست گرایي، رفتار را با مطالعه اندام ها، سلول هاي عصبي و توارث تبیین مي کنند.

در واقــع زیست شناســان، پزشــکان و روان پزشــکان معتقدنــد، رفتــار مي توانــد در دســتگاه عصبــي مرکــزي یــا در برخــي نورون هــا 
بــه وجــود آیــد. طبــق ایــن مکتــب، بهداشــت روانــي زمانــي وجــود خواهــد داشــت کــه بافت هــا و اندام هــاي بــدن بــه طــور ســالم 

کار کنــد . هــر نــوع اختــالل در دســتگاه عصبــي و در فرآیندهــاي شــیمیایي بــدن، اختــالل روانــي را بــه همــراه خواهــد آورد .

بهداشت رواني از نظر مکتب رفتارگرایي
ــا و  ــه محرک ه ــي ب ــت روان ــد ، بهداش ــب معتقدن ــن مکت ــروان ای پی
ــا محیــط تاکیــد  ــرد ب ــر ســازگاري ف ــرد وابســته اســت و ب محیــط ف
دارد. طبــق ایــن دیــدگاه همــه رفتارهــا در محیــط یادگرفتــه میشــوند 
ــار و ســالمت  ــده رفت ــن کنن ــل تعیی ــری عام ــط و یادگی ــا محی و تنه
ــد  ــز مانن ــالم نی ــار ناس ــت، رفت ــد اس ــب معتق ــن مکت ــت. ای ــرد اس ف
ــوان  ــب مي ت ــن مکت ــروان ای ــود. از پی ــه مي ش ــا آموخت ــایر رفتاره س

ــف، واتســون و اســکینر اشــاره کــرد . ــه پاول ب

شخص      رفتار                                                            

     

محیط                                     
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بحث و نتیجه گیری 
رضایــت شــغلي، جایــگاه ویــژه اي در مطالعــات مدیریــت منابــع انســاني و رفتــار انســاني دارد؛ زیــرا ایــن ســاختار میتوانــد در 
جهــت پیــش بینــي رفتارهــاي ســازماني در آینــده نظیــر تــرک شــغل، تأخیــر، کــم کاري، غیبــت و... مؤثــر باشــد و در نهایــت بــر 
بهــره وري نیــروي انســاني تأثیــر بســزایي داشــته باشــد. بــر اســاس مطالعــات انجــام شــده هــر چــه ســازگاري و تناســب بیــن 
شــخصیت و شــغل بیشــتر باشــد، رضایــت شــغلي بیشــتري را در پــي خواهــد داشــت و هــر چــه ایــن ســازگاري و همخوانــي 
کمتــر باشــد، رضایــت شــغلي کمتــري فراهــم خواهــد بــود. رضایــت شــغلي باعــث میشــود بهــره وري فــرد افزایــش یابــد، فــرد 
نســبت بــه ســازمان متعهــد شــود ســالمت فیزیکــي و روانــي فــرد تضمیــن گــردد؛ روحیــه او افزایــش یابــد، از زندگــي راضــي 

باشــد و مهارتهــاي جدیــد شــغلي را بســرعت آمــوزش ببینــد.
ــي و  ــردي، اجتماع ــي ف ــر زندگ ــر مســتقیمي ب ــان، تأثی ــه شغلش ــراد نســبت ب ــي اف ــوان احســاس کل ــه عن ــغلي ب ــت ش رضای
ســازماني دارد و نقــش تعییــن کنندهــاي در بهداشــت روانــي و جســماني ایفــا میکنــد. در مقابــل، نارضایتــي شــغلي موجــب 
ــان  ــدد بی ــا میشــود. پژوهشــهاي متع ــي نیروه ــادن ســالمت جســماني و روان ــه خطــر افت ــه کاري، عملکــرد و ب کاهــش روحی
میکنــد کــه نارضایتــي شــغلي یــا از دســت دادن شــغل، واقعــه اي مهــم در زندگــي و فشــار بالقــوه نیرومنــدي اســت. بــه طــوري 
ــه تنهــا ســالمت روانــي افــراد را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد، بلکــه ســالمت جســماني و نیــز  کــه نارضایتــي و تنــش شــغلي ن
بیولوژیــک فــرد را نیــز تهدیــد میکنــد .امــروزه رضایــت شــغلي در ســازمانها و ادارات از جملــه موضوعــات مهمــي اســت کــه 

ــادي قائلنــد. ــراي آن اهمیــت زی ــان در سراســر دنیــا ب ــران و کارفرمای اغلــب مدی
رضایــت شــغلي در رفتــار عملــي کارکنــان اثــر بســزایي دارد و بــه گونــه مؤثــري اثرخــود را در شــغل فعلــي، کارا بــودن، اثــر 

بخــش بــودن و آمادگــي بــه منظــور ارتقــاي شــغلي نشــان میدهــد.

                     ایجاد شرایط مناسب کاری                        رضایت مدیران و سازمان                           کارمند الیق 
     

                                
               

                                    
سالمت روان رضایت شغلی کارمند                                                                             

                  

راهکارها و پیشنهادها 
 -  از بین بردن عوامل عدم رضایت شغلی کارکنان شناسایی دقیق انگیزه های شغلی کارکنان و تقویت آن ها در درون سازمان

 -  برقراری ارتباطات معقول و منطقی بین مسئوالن و کارکنان زیرمجمومه
 -  ارزش دادن به تالش ها و فعالیت های مثبت کارکنان

 -  تقویت روحیه کارکنان با برطرف کردن مشکالت شخصی یا سازمانی آنان
 -  به کارگیری مشوق های مناسب در مورد کارکنان با انگیزه و الیق به منظور تاثیرگذاری بر دیگر افراد

 -  رسیدگی به مسائل و مشکالت معیشتی کارکنان به منظور از بین بردن زمینه های نارضایتی آنان
 -  توانمند سازی کارکنان با ارتقای مهارت ها

منابع
- آبراهام.ک.کورمن،روانشناسی صنعتی و سازمانی ، ترجمه شکرشکن،تهران،سروش،13۸۶

- اندروساپینگتون، حسین شاهی برواتی،حمیدرضا مترجم چاپ اول،تهران.13۹4
- بهراد،مسیح و فتاحی،علی مدیریت استعداد و رضایت شغلی در سازمان-نشر سخنوران.13۹۵

- شفیع آبادي، عبداله و ناصي، غالمرضا،- نظریه هاي مشاوره و روان درماني- نشر دانشگاهي، چاپ نهم، تهران. 13۸۵
- گنجي، اکبر- بهداشت رواني- انتشارات ارسباران، چاپ پنجم، تهران.13۸3

- میالني فر، بهروز،- بهداشت رواني- نظر قومس، چاپ ششم، تهران.13۸۸
- مجدی،محمد،-رضایت شغلی اصول و مبانی-نشر کدیور،چاپ اول،تهران. 13۹۵
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اسناد خزانه اسالمی، اخزا

امیر علی امیرباقری
تحلیل گر بازار سرمایه

چکیده
ایــن روزهــا همــه از اخــزا مــی گوینــد. برخــی آن را معــادل چــک تضمیــن شــده مــدت دار مــی داننــد، بعضــی آن را شــبه پــول 
و عــده ای آن را مصــداق دیــر رســیدن بهتــر از هرگــز نرســیدن. امــا بــه راســتی ایــن اوراق چیســت؟ تضامیــن آن کــدام اســت و 
چگونــه بایــد بــا آن برخــورد شــود. غــرض از نــگارش ایــن مقالــه تنویــر افــکار قشــری اســت کــه عمومــا دور از بازارهــای مالــی و 

پولــی بــوده و عمدتــا از موضــع بســتانکار، پرسشــگر ماهیــت ایــن اوراق هســتند.

اسناد خزانه اسالمی )اخزا( چیست؟
اســناد خزانــه اســالمی، اوراق بهــادار بانامــی اســت کــه دولــت جهــت تســویه بدهــی هــای خــود بابــت طــرح هــای تملــک دارایــی 
ــر  ــا زی ــه طلبــکاران غیــر دولتــی واگــذار مــی کنــد. ایــن اوراق عمدت ــا قیمــت اســمی و سررســید معیــن ب هــای ســرمایه ای ب
ــه بســتاکار واگــذار گشــته و در سررســید معیــن و منــدرج در برگــه  ــه کســر(، ب قیمــت اســمی منــدرج در برگــه  )اصطالحــا ب
پرداخــت قیمــت اســمی اوراق توســط دولــت تضمیــن مــی گــردد. دارنــده اوراق در صــورت نیــاز بــه نقدینگــی، مــی توانــد در هــر 

روز کاری در ســاعت بــازار، ایــن اوراق دار در بــازار ابزارهــای نویــن مالــی فرابــورس ایــران بــه فــروش رســاند.
اوراق بدهــی عمدتــا دو ریســک نکــول و نقدشــوندگی دارنــد. ریســک نکــول بــه معنــای عــدم ایفــای تعهــد بدهــکار در سررســید 

و ریســک نقدشــوندگی بــه معنــای عــدم قابلیــت نقــد شــدن اوراق بدهــی قبــل از سررســید اســت.
امــا اســناد خزانــه اســالمی از هــر دو ریســک فــوق مبراســت. چــرا کــه ایــن اوراق در زمــره دیــون ممتــاز دولــت بــوده و تعهــد 
پرداخــت مبلــغ اســمی آن در سررســید ممضــی بــه امضــای وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی مــی باشــد. خزانــه داری کل کشــور 
ــد  ــک نق ــد ریس ــت. از بع ــول در کار نیس ــک نک ــن ریس ــت. بنابرای ــید اوراق اس ــمی در سررس ــغ اس ــت مبل ــه پرداخ ــف ب موظ
ــورس،  ــی فراب ــن مال ــازار ابزارهــای نوی ــت در ب ــا درامــد ثاب ــزرگ و نقدشــونده اوراق بهــادار ب ــازار ب ــه وجــود ب شــوندگی، نظــر ب
دارنــدگان ایــن اوراق توانایــی فــروش آن را در هــر زمــان در ســاعات بــازار تــا تاریــخ سررســید دارنــد، لــذا ریســک نقدشــوندگی 

بســیار ناچیــز اســت. 
البتــه ایــن اســناد بــا ســایر اوراق بدهــی تفــاوت هایــی دارد. ایــن اوراق سررســیدی کمتــر از یــک ســال داشــته، بــدون ســود بــوده 
و پرداخــت میــان دوره ای تحــت عنــوان ســود ندارنــد. از آنجــا کــه ایــن اســناد بــه کســر و زیــر قیمــت اســمی بــه فــروش مــی 
رســند، ســود ســرمایه گــذار مــا بــه التفــاوت قیمــت خریــد و قیمــت اســمی آن اســت کــه در سررســید توســط دولــت پرداخــت 

مــی شــود.
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انتشــار ایــن اســناد مزایــای متعــددی بــرای زیرســاخت اقتصــاد دارد. از آنجــا کــه بــازار ثانویــه ای جهــت داد و ســتد ایــن اســناد 
بــر مبنــای عرضــه و تقاضــای بــازار وجــود دارد، بــا توجــه بــه قیمــت تعادلــی هــر روز مــی تــوان نــرخ بــازده بــدون ریســک مــورد 
انتطــار بــازار را اســتخراج کــرده. ایــن اســناد ابــزاری جهــت سیاســت هــای پولــی و مالــی بــوده و بــا کمــک بــه حفــظ اســتقالل 
کشــور از اســتقراض بیــن المللــی جلوگیــری مــی کنــد. درآمــد و معامــالت ایــن اوراق معــاف از مالیــات بــوده و دولــت از طریــق 

مدیریــت بدهــی هــا و بانــک مرکــزی از طریــق کنتــرل نقدینگــی از آن ســود مــی برنــد. 
در خاتمه به توضیح فرایند انتشار، فروش و پرداخت مبلغ اوراق سررسید می پردازیم. 

بــا توجــه بــه زمــان سررســید، ســازمان مدیریــت وجــه مــورد نیــاز را از خزانــه داری بــه بانــک عامــل منتقــل مــی کنــد. شــرکت 
ســپرده گــذاری و تســویه وجــوه بــر اســاس اطالعــات دارنــدگان نهایــی اســناد ارزش اســمی اوراق را از طریــق بانــک عامــل بــه 

حســاب  دارنــدگان واریــز خواهــد کــرد.
ــر اســاس بودجــه  ــط ب ــای ذی رب ــت اســت. دســتگاه ه ــه نمایندگــی از دول ــی ب ــور اقتصــاد و دارای ــن اســناد وزارت ام ناشــر ای
ــه بانــک عامــل معرفــی و پــس از احــراز هویــت و اخــذ  ــکاران طلبــکار از دولــت را ب تخصیصــی و اولویــت بنــدی، لیســت پیمان
اطالعــات الزم توســط بانــک عامــل، لیســت پیمانــکاران بــه فرابــورس اعــالم خواهــد شــد. ســپس ظــرف حداکثــر 10 روز کاری، 
اطالعــات در ســامانه معامــالت ثبــت شــده و دارنــدگان در صــورت نیــاز بــه نقدینگــی مــی تواننــد نســبت بــه فــروش اســناد اقــدام 

نماینــد.

منابع:
- فرابورس ایران

- پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
- پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی  
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آشنایی با فضاهای ایزوله در مراکز درمانی و بهداشتی

مازیار پدرام
کارگاه اهواز

چـکیده 
در بیمارســتان هــا و مراکــز بهداشــت و درمــان، بــه منظــور مراقبــت و نگهــداری از افــراد دارای بیمــاری واگیــر 
دار و یــا بیمــاران دارای نقــص و یــا ضعــف عملکــرد سیســتم ایمنــی بــدن فضاهایــی بــا طراحــی خــاص وجــود 

دارنــد. ایــن فضاهــا بــا نــام اتــاق هــای ایزولــه شــناخته مــی شــوند کــه بــه دودســته تقســیم مــی شــوند:
AII1  1- اتاق های ایزوله تنفسی

 PE2  2- اتاق های ایزوله محیطی

هــر کــدام از ایــن فضــا هــا دارای شــرایط طراحــی خاصــی و ویــژه ای از منظــر معماری و تأسیســاتی می باشــند. 
از جملــه ایــن ویژگــی هــا مــی تــوان بــه نحــوه ارتبــاط آنهــا بــا ســایر فضاهــا در بیمارســتان و همچنیــن فشــار 

هــوای رفــت و برگشــت و تعــداد دفعــات تعویــض هــوا در ایــن اتــاق هــا اشــاره کــرد.
امروزه وجود حداقل یک فضا یا اتاق ایزوله  در کوچکترین مراکز بهداشت و درمان الزامی می باشد.

مقدمه:
ــت.  ــه اس ــای ایزول ــاق ه ــک ات ــی ش ــت ب ــرل عفون ــتان از نظرکنت ــای بیمارس ــمت ه ــن قس ــی از مهمتری یک
موثرتریــن راه کنتــرل عفونــت در اتــاق هــای ایزولــه، داشــتن یــک سیســتم تهویــه مطبــوع کارا و موثــر اســت 
. بــر اســاس ارزیابــی سیســتم تهویــه مطبــوع مبتنــی  بــر اســتاندارد ASHREA2008 و انــدازه گیــری میــزان 
ــت  ــورد عفون ــون م ــی 4 میلی ــت نســبی و تعــداد تعویــض هــوا، مشــخص شــده کــه ســاالنه 2 ال ــا، رطوب دم
هــای بیمارســتانی در جهــان اتفــاق مــی افتــد کــه منجــر بــه 20 تــا ۸0 هــزار مــرگ میگردد،هزینــه عفونــت 
ــن  ــرآورد شــده اســت و تخمی ــارد دالر ب ــا ۵ میلی ــکا ســاالنه 4 ت ــاالت متحــده آمری ــای بیمارســتانی در ای ه
زده مــی شــود کــه 10 درصــد از عفونــت هــای بیمارســتانی هوابــرد بــوده و همچنیــن 1۶ درصــد از عفونــت 
هــای بخــش هــای مراقبــت هــای ویــژه نتیجــه انتقــال پاتوژنهــای هوابــرد مــی باشــد.حال یکــی از بهتریــن و 
موثرتریــن راه هــای جلوگیــری از انتقــال بیماریهــای هوابــرد، ایزولــه کــردن بیمــار در فضــا هــا ایســت کــه بــر 
ایــن اســاس طراحــی شــده انــد تــا  هــم بیمــار و هــم دیگــر افــراد ی کــه در فضاهــای درمانــی حاضــر هســتند 

از ایــن نظــر ایمــن بماننــد.

اتاق های ایزوله 
بیمــار عفونــی محیــط اطــراف خــود را بــه طــور ناخواســته آلــوده مــی نمایــد، وجــود فضــا هایــی بــا تهویــه 
ــه منظــور  ــژه در تمــاس مســتقیم و غیــر مســتقیم ب ــه وی ــرای نگهــداری ایمــن از ایــن بیمــاران ب مناســب ب
کاهــش خطــر میکروارگانیســم هــای هــوا بــرد  از منبع)بیمــار( بــه ســایر بیمــاران مســتعد و اشــخاص دیگــر 

در بیمارســتان بســیار ضــروری اســت.

 این فضاها، اتاق ایزوله نامیده می شود.
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انواع اتاق ایزوله

1( اتاق ایزوله تنفسی 
۲( اتاق ایزوله محیطی

                                                                                            شماتیک معماری اتاق ایزوله

1- اتاق ایزوله تنفسی
ــی  ــم های ــه ارگانیس ــوده ب ــاران آل ــازی بیم ــرای جداس ب
ــرون  ــر از ۵ میک ــا قطــر کمت ــز ب ــق ذرات ری ــه از طری ک
انتشــار مــی یابنــد، اســتفاده مــی شــود و شــامل بیمــاران 
مبتــال بــه ســرخک،آبله مرغــان و ســل میباشــد .بخــش 
ــاالن  ــژه )بزرگس ــت وی ــد مراقب ــد واح ــر مانن ــای دیگ ه
ــد  ــردی مانن ــای عملک ــش ه ــوزادان( و بخ ــال و ن ،اطف
ــی  ــط تنفس ــه خل ــی ک ــاق های ــکوپی و ات ــد برونوس واح
ــرار  ــروه ق ــن گ ــز در ای ــود دارد نی ــا وج ــاران در آنه بیم

ــد. مــی گیرن
ــه حداقــل رســاندن  ــرای ب ــه تنفســی ب ــاق هــای ایزول ات
ــا  ــاق ه ــر ات ــه دیگ ــه ب ــای ایزول ــاق ه ــوا از ات ــال ه انتق
ســاخته میشــود.خطر عفونــت از طریــق هــوا بــرد تابعــی 
از غلظــت ذرات بــوده و بــا کاهــش غلظــت ذرات شــانس 
ــده  ــوده ش ــاران آل ــداد بیم ــق و تع ــن طری ــت از ای عفون

ــد. کاهــش مــی یاب

ویژگی های مهندسی اتاق های ایزوله تنفسی
1( جهــت جریــان هــوا در اتــاق هــای بــا فشــار منفــی بایــد بــا اســتفاده از مانومتــر یــا لولــه هــای دود و نــوار هــای باریــک در اتــاق 

بــا درب هــای بســته بررســی گــردد.
2( حداقــل ۶بــار تعویــض هــوا در ســاعت بــرای تاسیســات موجــود و بیشــتر یــا مســاوی 12 بــار بــرای بخــش هــای تحــت بازســازی 

یــا جدیــد ســاخته شــده فراهم گــردد.
3( تخلیه هوا به صورت مستقیم به فضای خارج از بیمارستان در صورت امکان باشد.

زمانــی کــه بازچرخــش هــوا بــه اتــاق ایزولــه اجتنــاب ناپذیــر باشــد فیلتــر هــای هپــا بایــد در کانــال خروجــی سیســتم تهویــه 
ــرای  ــوان روش کمکــی ب ــه عن ــا ب ــال ه ــوان در کان ــز میت ــاوراء بنفــش نی ــن از المــپ هــای م ــر ای عمومــی نصــب گردد.عــالوه ب

ــا اســتفاده نمــود. فیلتراســیون هپ

ویژگی های مهندسی اتاق فشار منفی
1( فشار منفی)خروجی بیشتر نسبت به حجم هوای ورودی(

2( اختالف فشار 2,۵ پاسکال )0,01 اینچ(
3( اختالف حجم جریان هوا بیشتر از 12۵ فوت مکعب در دقیقه خروجی نسبت به ورودی

4( جریان هوای تمیز به کثیف
۵( تعویــض هــوا بیشــتر و مســاوی 12 بــار در ســاعت بــرای بیمارســتان هــای  جدیــد یــا بازســازی شــده و۶ بــار تعویــض بــرای 

ســاختمان هــای موجــود
۶( تخلیــه جریــان هــوای خروجــی بــه صــورت مســتقیم بــه بیــرون اتــاق و در صــورت بازچرخــش بایــد بــه وســیله فیلتــر هپــا 

تصفیــه گــردد.
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ــی  ــاق آلودگ ــوتینگ زباله،ات ــه کثیف،ش ــار ملحف ــاق و انب ــی ،ات ــی و هیدروتراپ ــس ،فیزیوتراپ ــد اورژان ــر مانن ــای دیگ ــش ه بخ
زدایی،اتــاق اســتقرار دســتگاه هــای اســتریل،توالت ،حمام،رختکن،اتــاق اتوســپی،اتاق تاریک،فضــا هایــی عمومــی آزمایشــگاه،واحد 
رختشویخانه،فلوروســکوپی فضــا هــای هســتند کــه بــه دلیــل آلــوده بــودن بایــد فشــار هــوای منفــی داشــته باشــند.جهت اطمینــان 
از تامیــن فشــار هــوای مثبــت و منفــی در اتــاق هــای ایزولــه درب اتــاق بایــد خــود بــه خــود بســته ،دیــوار ها،پنجــره هــا ،ســقف 

،کــف و کلیــه قســمت هــا نفــوذی بایــد درزگیــری گردنــد.
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شــکل اول بــرای بیمارانــی کــه فقــط بیمــاری عفونــی منتقلــه از هــوا دارنــد و شــکل دوم و ســوم الگــوی جریــان هــوا بــرای 
ــه از هــوا را نشــان میدهــد. ــی منتقل ــا بیمــاری عفون بیمــاران دچــار نقــص ایمنــی ی

ــه  ــاق ایزول ــه مریــض بســتری شــده در ات ــا منفــی باشــد کــه بســتگی ب ــد مثبــت ی ــاق انتظــار میتوان اختــالف فشــار یــک ات
دارد،یــک اتــاق پیــش ورودی مــی توانــد بــه عنــوان یــک محفظــه غیرقابــل نفــوذ عمــل نماید.اگــر اتــاق انتظار بیمــار دارای فشــار 
مثبــت باشــدکارکنان نیــازی بــه ماســک پیــش از ورود بــه اتــاق انتظــار ندارنــدو البتــه در صورتیکــه هــوا بــه طــور مســتقیم بــه 

بیــرون تخلیــه و حداقــل 10 بــار تعویــض هــوا در ســاعت داشــته باشــد.
زمانــی کــه یــک اتــاق انتظــار فشــار منفــی نســبت بــه اتــاق ایزولــه و راهــرو داشــته باشــد،کارکنان مراکــز بایــد پیــش از ورود 
بــه اتــاق انتظــار از ماســک اســتفاده کننــد.و اگــر یــک اتــاق ایزولــه بــا یــک اتــاق انتظــار دردســترس نیســت بایــد از یــک فیلتــر 
هپــا گریــد صنعتــی و قابــل جابجایــی بــرای افزایــش تعــداد تعویــض هــوا در ســاعت اســتفاده گــردد و عــالوه بــر ایــن بایــد یــک 

منبــع هــوای تــازه بــرای دســتیابی بــه میــزان تغییــرات مناســب هــوا موجــود باشــد.

اتاق ایزوله محیطی
بیمارانی که مکانیسم سیستم ایمنی بدنشان به دلیل اختالالت ایمونولوژیک )به عنوان مثال ابتال به ایدز یا سندروم نقص ایمنی 

مادرزادی ( بیماری های مزمن)دیابت ،سرطان،شیمی درمانی،نارسایی قلبی( و بخصوص بیمارانی که تحت پیوند سلول های 
بنیادی خون ساز قرار گرفته اند باید در اتاق ایزوله محیطی بستری گردند.

اتاق ایزوله محیطی نسبت به اتاق های مجاور باید فشار مثبت داشته باشد . این بخش ها به تعداد فراوان تعویض هوا )بیشتر یا 
مساوی 12 بار در ساعت( نیاز داشته و تمام هوای مورد نیاز آن از طریق عبور هوا از فیلتر هپا تامین میگردد. بخش های مراقب 

های ویژه و اتاق احیا ،تروما،زایمان وICU و NICU باید دارای فشار مثبت باشند.
          

ویژگی های مهندسی اتاق ایزوله محیطی:
1( فیلتراسیون هوای ورودی با استفاده از فیلتر های هپای مرکزی

2( استفاده از اتاق های با جریان هوا جهت دار از منبع به سمت دیگر اتاق در راستای مریض و به سمت بیرون
3( تامین فشار هوای مثبت 2,۵ پاسکال نسبت به راهرو

4( اتاق های درزگیری شده و تهیه حداقل 12 بار تعویض هوا در ساعت
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ویژگی های مهندسی اتاق ایزوله فشار مثبت:
1(فشار مثبت )تامین بیشتر هوا نسبت به جریان هوای خروجی(                                                          

2(رنج اختالف فشار2,۵ پاسکال )ایدال ۸ پاسکال نسبت به راهرو(
3(اختالف حجم جریان هوا باالتر از 12۵ فوت مکعب در دقیقه در منبع در مقابل خروجی

4(جهت جریان هوای تمیز به کثیف
۵(تعویض هوای بزرگتر یا مساوی بیش از 12 بار در ساعت در اتاق

شماتیک کلی از اتاق های ایزوله فشار مثبت و منفی

منابع
- معطر بردیا- استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستات ایمن

- مجدی محمد- استاندارد اتاق های ایزوله
- ستاری علی-ظوابط طراحی سیستم های تهویه بیمارستان
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چهارP خـالقیـت و نـــوآوری

تهیه و تنظیم
مریم نجاتی

ــای  ــش ه ــده چال ــود از عه ــد ب ــادر نخواه ــدارد ق ــوآوری خــود گام برن ــش ســطح ن ــت افزای ــا ســازمان در جه ــر شــرکت ی اگ
ــد. ــردی برآی راهب

 P خالقیــت و نــوآوری از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. چهــار P ــرای ارتقــاء ســطح نــوآوری و خالقیــت، شــناخت چهــار ب
خالقیــت و نــوآوری در اصــل 4 عامــل موثــر در خالقیــت و نــوآوری اســت کــه ایــن چهــار کلمــه بــا حــرفP  آغــاز مــی شــوند.

PRODUCT  محصول 
محصــول، نتیجــه فراینــد خلــق یــا نــوآوری اســت و مــی توانــد 
ــن  ــک از ای ــر ی ــاء ه ــا ارتق ــت و ی ــی، خدم ــئ فیزیک ــک ش ی
مــوارد، یــک فراینــد بــرای افزایــش اثــر بخشــی و یــا کارایــی، 
یــک روش نوآورانــه تــر بازاریابــی یــاروش بهتــر مدیریــت باشــد 
و محصــول بــرای اینکــه یــک خالقیــت واقعــی باشــد بایــد داری 

ارزش باشــد.
ــل  ــز دارای ارزش قاب ــک چی ــه ی ــد ک ــوان فهمی ــی ت ــه م چگون

ــت؟ ــه ای اس مالحظ
ــه وســیله درک  ــه و تحلیــل، گاهــی ب ــه وســیله تجزی گاهــی ب
مســتقیم و شــهود. ارزش، یــک امــر نســبی اســت کــه هــم بــه 
ــه  ــم ب ــاب و ه ــازمان ارزی ــا س سیســتمهای ارزشــی شــخص ی

ــی کــه خالقیــت صــورت مــی گیــرد بســتگی دارد. زمان

 PERSONAL AND GROUP   ــی ــردی و گروه ــت ف خالقی
CREATIVITY

افزایــش خالقیــت فــردی تــالش دوجانبــه ای را مــی طلبــد: 
ــز )در  ــت مغ ــمت راس ــره س ــتفاده از نیمک ــش اس 1- افزای
ــه  ــپ( ب ــمت چ ــره س ــت نیمک ــپ دس ــای چ ــورد آدمه م
ــازی  ــتقیم. 2- رهاس ــهود و درک مس ــردن ش ــاال ب ــور ب منظ
ــت را  ــه خالقی ــودن ک ــی ب ــای اجتماع ــد و بنده ــود از قی خ

ــت. ــرده اس ــدود ک مح
 

PROCESSES فرایند
تکنیــک هــای متعــددی را مــی تــوان بــرای افزایــش خالقیــت 
ــا در  ــن فراینده ــرد. ای ــکار ب ــازمان ب ــک س ــئله در ی ــل مس ح
ــل  ــد ح ــل فراین ــام مراح ــا در تم ــت ه ــش خالقی ــت افزای جه

ــد. مســئله ســوق دارن

   POSSIBILITIES امکانات
بــرای روی دادن نــوآوری بایــد امکانــات الزم بــرای خالقیــت 
و نــوآوری وجــود داشــته باشــد. اگــر در شــرایط مطلوبــی بــه 
ســر نبریــد هــر قــدر هــم کــه دارای اســتعداد خــالق باشــید 
و هــر قــدر هــم از دانــش و مهــارت باالیــی برخــوردار باشــید 
قــادر بــه خلــق نــوآوری نخواهیــد بــود. تــا فرهنــگ ســازمانی 
بــا گســترده تریــن معنــا از نــوآوری حمایــت نکنــد خالقیــت 
ــوآوری  ــه ن ــد ک ــی ده ــان م ــواهد نش ــد داد. ش روی نخواه
ســازمان از مدیریــت دقیــق ســازمانی نشــأت مــی گیــرد. کــه 
ایــن موضــوع را مــی تــوان از مدیریــت هفــت S ســازمانی بــه 
ــاختار،  ــرد، س ــد از: راهب ــت s عبارتن ــرد. هف ــی درک ک خوب
ــی،  ــری(، کارمندیاب ــبک )رهب ــت(، س ــا )مدیری ــتم ه سیس

مهارتهــا و فرهنــگ ســازمانی.
 

)PRODUCT( محصول
 )POSSIBILITIES( امکانات

 )PROCESSES( فرآیندها
   )PERSONAL AND GROUP CREATIVITY( خالقیت فردی و گروهی

فرایندها و خالقیت فردی و گروهی از طریق امکانات منجر به محصول )نوآوری( می شود.
محصول = امکانات + فرایندها + خالقیت فردی و گروهی

هماهنگی چهار P با خالقیت و نوآوری 
خالقیــت را مــی تــوان هــم از طریــق فنــون و هــم از طریــق افزایــش خالقیــت فــردی و گروهــی افزایــش داد. اگــر ایــن امــور 

در فرهنــگ مناســب ســازمانی رخ دهــد حاصــل آن نــوآوری خواهــد بــود.



بررسی انتقال حرارت یک زمین اسکیت یخی و محاسبه بار سرمایشی مورد نیاز آن

حسین ابوالقاسم زاده
کارگاه اهواز

  

چکیده 
در ایــن مقالــه بــار سرمایشــی مــورد نیــاز بــرای یــک زمیــن اســکیت یخــی نمونــه، محاســبه شــده و در ادامــه بــا اســتفاده 

از نــرم افــزار فلوئنــت  شــبیه ســازی عــددی مــی شــود تــا مقادیــر زیــر تعییــن شــود:
1- شار گرمایی ورودی به لوله ها در کف

2- نمایش توزیع دما و سرعت روی سطح یخی
همچنیــن بــا اســتفاده از روش ســعی و خطــا مقــدار دمــای مناســب بــرای ســطح لولــه هــای مبــرد کــه بــه ازای آن، دمــای 

ســطح یخــی برابــر مقــدار طراحــی باشــد، محاســبه مــی شــود.
بــرای محاســبه بــار سرمایشــی مــورد نیــاز بــرای زمیــن اســکیت، بــار ایجــاد شــده در اثــر عوامــل مختلــف بررســی شــده 
و در نهایــت بــا جمــع کــردن ایــن بارهــا و اعمــال ضریــب اطمینــان، بــار سرمایشــی مــورد نیــاز تخمیــن زده مــی شــود.

مقدمه
ــای  ــردن نیازه ــه  برطــرف ک ــل بیشــتری ب ــا تمای ــی، انســان ه ــوژی و ماشــینی شــدن زندگ ــا پیشــرفت تکنول ــروزه ب ام
جســمی و روحــی خــود دارنــد. یکــی از روش هــای مناســب بــرای برطــرف کــردن ایــن نیازهــا  انجــام ورزش و تفریحــات 
ســالم اســت کــه روز بــه  روز تنــوع و تکامــل بیشــتری پیــدا  مــی کنــد. هــر کشــور بــه انــدازه نیــاز و تــوان خــود بــه توســعه 
ایــن ورزش هــا و تفریحــات کمــک مــی کنــد تــا جامعــه ای پویــا و ســالم داشــته باشــد. یکــی از ایــن ورزش هــا کــه امــروزه 

در سرتاســر جهــان توســعه زیــادی پیــدا کــرده، ورزش اســکیت روی یــخ مــی باشــد.
)Ice Rink( واژه ای اســت کــه بــه زمیــن هایــی اطــالق مــی شــود کــه روی آن پوشــیده از یــخ مــی باشــد و روی آن ورزش 

هایــی کــه بــا  اســکیت مرتبــط اســت، انجــام مــی گیــرد.
در گذشــته مطالعــات مختلفــی در فضــای دو و ســه بعــدی دررابطــه بــا زمیــن اســکیت یخــی انجــام شــده اســت.  Jones و 
Whittle در ســال 1۹۹2 بــه پیــش بینــی وضعیــت جریــان هــوا در یــک زمیــن اســکیت یخــی پرداختنــد.Jian  و Chen  در 
ســال 1۹۹۵ جریــان هــوا در یــک محفظــه ی بــزرگ را بررســی کردنــد.Yang  و همکارانــش  در ســال 2000 بــه بررســی 
ــز اهمیــت در ایــن مطالعــات ایــن اســت کــه عواملــی  ــرای زمیــن اســکیت یخــی پرداختنــد. نکتــه حائ تهویــه مطبــوع ب
ــاالی ســطح یــخ در  ــه هــوای ب همچــون جابجایــی، تشعشــع، تقطیــر بخــار هــوا روی ســطح یــخ و انتقــال جرمــی یــخ ب
محاســبات دخالــت داده نشــده اســت و ارزیابــی موثــری از تاثیــر گرمــای مبادلــه شــده در فراینــد انتقــال جــرم )یــخ بــه هــوا 
بــاالی ســطح یــخ( بــر مقــدار بــار حرارتــی محاســبه شــده، انجــام نشــده اســت. Bellache و همکارانــش  در ســال 200۵ 
بــه بررســی عــددی انتقــال حــرارت دو بعــدی در یــک زمیــن اســکیت یخــی پرداختنــد. آن هــا بــه کمــک روش دینامیــک 
ســیاالت محاســباتی  توزیــع ســرعت، دمــا و رطوبــت مطلــق در فضــاي زمیــن اســکیت را بدســت آوردنــد. همچنیــن آن هــا 
شــار گرمایــی حاصــل از جریــان هــوا در روي یــخ، تقطیــر بخــار و بــار تشعشــعی حاصــل از دیوارهــا و ســقف را محاســبه 

کردنــد. 
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ایــن تحقیــق توســط Bellache و همکارانــش در ســال200۶ کاملتــر شــد، بطــوري کــه بــار گرمایــی حاصــل از انتقــال گرمــاي 
ــر  ــرار گرفــت. همچنیــن تاثی ــخ و همچنیــن گرمــاي ناشــی از روشــنایی بصــورت گــذرا مــورد بررســی ق ــه ســطح ی زمیــن ب
گرمایــی حاصــل از کار جریانــی پمــپ هــا بــر مبــرد در محاســبات وارد شــد کــه ایــن نتایــج بــا نتایــج تجربــی بدســت آمــده 

توســطOuzzane  و همکارانــش  در ســال 200۶ مطابقــت داشــت.
ایــن مقالــه بــه بررســی ترمودینامیکــی یــک زمیــن اســکیت یخــی و محاســبه بــار سرمایشــی مربــوط بــه آن مــی پــردازد. بدیــن 
منظــور در ابتــدا بــرای یــک زمیــن اســکیت نمونــه، بــار سرمایشــی الزم محاســبه شــده و در ادامــه بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
فلوئنــت، توزیــع دمــا در ســطح یــخ و درون زمیــن یخــی بدســت مــی آیــد. همچنیــن بــا اســتفاده از روش ســعی و خطــا، مقــدار 
ــر مقــدار طراحــی باشــد، محاســبه   ــه ازای آن، دمــای ســطح یخــی براب ــرای ســطح لولــه هــای مبــرد کــه ب دمــای مناســب ب

مــی شــود.

نتایج     
محاسبه بار سرمایشی برای یک زمین اسکیت نمونه

ایــن محاســبات مربــوط بــه یــک زمیــن اســکیت یخــی اســت کــه در یــک ســوله ورزشــی قــرار دارد. محاســبات صــورت گرفتــه 
 ، 40 ft  در ایــن مقالــه مربــوط بــه موقعیــت جغرافیایــی شــهر اهــواز در عــرض جغرافیایــی °31/32 ،  ارتفــاع از ســطح دریــا
 °F 131 ، دمــای تــر°F 37 ، رطوبــت نســبی ۸7% ، دمــای خشــک در شــرایط تابســتانی °F دمــا خشــک در شــرایط زمســتانی
82 و رطوبــت نســبی 25/66%  مــی باشــد. ایــن زمیــن کــه بــه صــورت سرپوشــیده اســت درون یــک ســوله طراحــی شــده کــه 
دارای طــول ۶۶ متــر ، عــرض40 متــر و ارتفــاع 13 متــر از کــف یخــی تــا تــاج ســقف  مــی باشــد و ســقف دارای شــیب 13/5° 

مــی باشــد. شــکل 1 پــالن دیــد جانبــی زمیــن اســکیت را نشــان مــی دهــد.
 
 

 ft200 × ft85  ــر ــی براب ــن یخ ــاد زمی ــاختمان ابع ــن س در ای
مــی باشــد کــه برابــر ابعــاد زمیــن هاکــی مــی باشــد. 
دیوارهــای ایــن زمیــن کــه بــا هــوای بیــرون در ارتبــاط انــد 
cm 3۵ ضخامــت دارد و در شــکل2 نحــوه چیدمــان آجرهــای 

ــت.      ــده اس ــان داده ش ــوار نش دی
ــون  ــا از قان ــرارت دیواره ــال ح ــب انتق ــبه ضری ــرای محاس ب
فوریــه اســتفاده مــی شــود. بــا اســتفاده از ایــن قانــون ضریــب 

انتقــال گرمــا برابــر اســت بــا: 

F.ft.hr/Btu027.0k.m/W885.2U 22 ==

بــرای محاســبه بــار سرمایشــی مــورد نیــاز، بایســتی بارهــای 
ــا هــم جمــع شــوند.  مختلــف مــورد نیــاز محاســبه شــده و ب
بارهــای مختلــف بــه همــراه مقادیــر آنهــا در جــدول 1 آمــده 
اســت. مقادیــر ایــن جــدول بــر حســب تــن ســرمایش  نوشــته 

hrBtu /12000 شــده اســت کــه برابــر اســت بــا: 

25.9 m

13 m

9 m

6 m

Slope 13.5º

Inlet Air Outlet Air

8.2 m

spectator

40 m
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بــرای حصــول اطمینــان از بــار ســرمایش محاســبه شــده، ضریــب 10 درصــد را بعنــوان ضریــب اطمینــان در نظــر مــی گیریــم. 
TonR266.50806.4621.1Q1.1Q Total =×=×= ــذا:  ل

ظرفیــت تجهیــزات مــورد نیــاز بــرای ســرد کــردن زمیــن اســکیت و بــه حالــت تعــادل رســیدن آن در کمتــر از 24 ســاعت، بــا 
اســتفاده از رابطــه ی زیــر تعییــن مــی شــود:

ــک  ــکیت، ی ــن اس ــف زمی ــه ی ک ــی هندس ــکل کل ش
ــق و  ــن، عای ــخ، بت ــای ی ــه ه ــا الی ــب مســتطیل ب مکع
زمیــن مــی باشــد و درون بتــن، لولــه هــای مبــرد ثانویــه 
وجــود دارد. از آنجایــی کــه سرتاســر زمیــن، لولــه هــای 
ــه هــم قرینــه هســتند  ــد و نســبت ب مبــرد وجــود دارن
در شــبیه ســازی خــود فقــط دو لولــه را مــورد بررســی 
ــزار  ــت از اب ــزار فلوئن ــرم اف ــم و در ن ــی دهی ــرار    م ق
متقــارن ســازی بــرای نمایــش بقیــه لولــه هــا اســتفاده 

مــی  کنیــم. 
شــکل روبــرو مشــخصات هندســه مــورد نظــر را نشــان 

مــی دهــد.

یکــی از اهــداف مــا از شــبیه ســازی انتقــال گرمــا در ایــن مقالــه، تعییــن شــار گرمــای خالــص ورودی بــه ســطح لولــه هــای مبــرد 
مــی باشــد. بــرای بدســت آوردن ایــن مقــدار، هندســه مربــوط بــه شــکل 3 در نــرم افــزار فلوئنــت شــبیه ســازی شــده کــه پــس 

از حــل، شــار خالــص منتقــل شــده بــه لولــه هــای مبــرد برابــر بــا 4۸/۹3 تــن تبریــد، بدســت مــی آیــد.
همچنیــن یــک مســئله مهــم در طراحــی زمیــن اســکیت ایــن اســت کــه وقتــی شــرایط بــه حالــت پایــدار مــی رســد آیــا دمــای 
 24°F ســطح یخــی از دمــای مــورد نظــر طراحــی پاییــن تــر مــی رود یــا خیــر. دمــای مــورد نظــر طراحــی بــرای ســطح بــاالی یــخ
)C°4/۵-( در نظــر گرفتــه شــده اســت، حــال پــس از شــبیه ســازی عــددی مــی تــوان دمــای ســطح یــخ را بــا اعمــال شــرایط 

حاکــم بدســت آورد. شــکل زیــر تغییــرات دمــا را در راســتای افقــی روی ســطح یــخ )مربــوط بــه شــکل 3( نشــان مــی دهــد. 

شــکل 3: هندســه مربــوط بــه 

یــک بخــش از زمیــن یخــی
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نتیجه گیری و جمع بندي
ــار سرمایشــی مــورد نیــاز آن پرداختیــم. بــرای یــک زمیــن  در ایــن مقالــه بــه بررســی یــک زمیــن اســکیت یخــی و محاســبه ب
اســکیت یخــی نمونــه، مقــدار بــار سرمایشــی مــورد نیــاز تعییــن شــد. ایــن مقــدار از جمــع بارهــای سرمایشــی مختلــف بدســت 

آمــد.

بــا توجــه بــه شــکل 4 مشــاهده مــی شــود کــه دمــای ســطح یــخ بیــن k 2۶۶ تــا k 2۶۹ تغییــر مــی کنــد کــه بــه دمــای طراحــی 
نزدیــک اســت. ایــن دمــا رابطــه مســتقیمی بــا دمــای لولــه دارد و بــا افزایــش دمــای لولــه مبــرد، دمــای ســطح یــخ بــاال مــی رود. 
تعییــن یــک مقــدار مناســب بــرای دمــای ســطح لولــه کــه بــه ازای آن، دمــای ســطح یــخ برابــر C°4/۵- شــود، احتیــاج بــه ســعی 
و خطــا دارد. ایــن کار بــا نــرم افــزار فلوئنــت صــورت گرفتــه و دمــای خارجــی لولــه برابــر C( 2۵۶ K°17-(  بدســت آمــده اســت، 

لــذا اختــالف دمــای لولــه بــا ســطح یخــی برابــرC° 13 مــی باشــد.
شکل زیر توزیع دما در سطح یخی و ناحیه ی زیر آن را نشان می دهد.
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ــده  ــذف آالین ــذب و ح ــرای ج ــایلی ب ــوا وس ــای ه فیلتره
ــق در  ــار و کثیفــی هــای معل ــاک مانندگردوغب هــای خطرن

ــی باشــند. ــا م ــون م ــوای پیرام ه
ــرای هــوای دارای  ــاج ب ــی از احتی ــت هــای ناش درخواس
ــه  ــرد ک ــی گی ــورت م ــرادی ص ــرف اف ــاال از ط ــت ب کیفی
ــس  ــند و تنف ــی باش ــاس م ــوده حس ــوای آل ــه ه ــبت ب نس
ــاز  ــد و نی هــوای کثیــف بیمــاری شــان را تشــدید مــی کن

ــد. ــوا دارن ــه ه ــتگاه تصفی ــه دس ب
ــف را  ــای مختل ــده ه ــذف آالین ــرای ح ــان ب ــاز متقاضی نی
ــاوت  ــوای متف ــه ه ــای)روش( تصفی ــای دارای متده فیلتره
پاســخگو مــی باشــد کــه بطــور نمونــه از مهمتریــن آنهــا نــام 
مــی بریــم. فیلترهــای تصفیــه هــوای  یونــی ،هپــا، کربــن 
 Tio2 ــر ــور فیلت ــو وی و همینط ــای ی ــپ ه ــو و الم اکتی
ــای  ــی در بخــش ه ــع آلودگ ــرای رف ــاً ب ــه همگــی عموم ک
ــکونت  ــای س ــل ه ــتانی و مح ــی و بیمارس ــاری- صنعت تج

ــد. مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرن

ــر  ــه تأثی ــت درج ــه عل ــوا ب ــر ه ــتفاده از فیلت اس
ــری از  ــا و جلوگی ــری ه ــذب باکت ــاالی آن در ج ب
انتشــار آلودگــی و حفــظ اصــول بهداشــتی در 
 ) Cleans Room( بخــش هــای پزشــکی و اطــاق پــاک

ــند. ــی باش ــج م رای

گــرد آورنــده:
ــی  ــیه ریاح انس
واحــد معمــاری

المتـــــــــــــ ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س



انواع مختلف فیلترهای هوا
فیلتر هوای یونی)آیونایزر(

فیلترهــای تصفیــه هــوای یونــی بــا تکیــه بــر روش قطبــی کــردن ،باعــث شــارژ مولکــول هــای هــوا مــی شــوند،در ایــن روش 
تصفیــه هــوا  مولکولهــای هــوا توســط ولتــاژ بــاالی بــرق دارای بــار منفــی مــی شــوند.بطور نمونــه یــون هایــی بــا بــار منفــی 
تولیــد مــی کننــد کــه بــه آن آنیــون گفتــه مــی شــود. آنیــون هــا ســپس آالینــده هــوا را )بــار مثبــت( بــه ســمت خــود کشــیده 

و جــذب مــی نماینــد، ایــن عمــل شــبیه جــذب ذرات توســط الکتریســیته ســاکن مــی باشــد.
بــا برخــورد آالینــده هــا بــه آنیــون آنهــا خنثــی شــده و از جریــان هواخــارج مــی گردنــد. فیلترهــای یونــی معمــوالً در فیلتــر 

هــوا هــای تجــاری بــکار بــرده مــی شــوند.
فیلتر تصفیه هوا کربن اکتیو

کربــن تــوان عمــل آورده شــدن بــا اکســیژن را دارد کــه خلــل و فــرج ســطح فیلتــر آن را قــادر بــه جــذب بــاالی آالینــده هــا  
مــی کنــد. بعــد از عمــل آورده شــدن کربــن بــا اکســیژن محصــول بدســت آمــده کربــن اکتیــو نامیــده مــی شــود چــرا کــه بــه 
آســانی توانایــی جــذب آالینــده هــا و بــو را دارد.در راســتای تصفیــه هــوا کربــن اکتیــو مــی توانــد آالینــده هــای شــیمیایی و 
گازهــا را در خــود جــذب نمایــد و دود ســیگار را کامــاًل از بیــن ببرد.بــا عبــور جریــان هــوا از ایــن فیلتــر تصفیــه هــوا ، کربــن 
ــردن بوهــای بســیار قــوی و  ــرای از بیــن ب ــر مــی نماید.ب ــی اث ــو و گازهــای ســمی موجــود در آن را خنثــی و ب اکتیــو شــده ب
ــی        ــزان بســیار باالی ــه می ــوان جــذب گاز هــا را ب ــن ت ــه کرب ــزان اکتیویت ــاال رفتــن می ــا ب بخــارات منتشــر شــده در محیــط، ب

مــی تــوان افزایــش داد.
فیلترهــای کربــن اکتیــو بــا وجــود ســازگاری بــا محیــط زیســت بهتریــن گزینــه تصفیــه هــوا بــرای حــذف مــواد شــیمایی منتشــر 

شــده در هــوا مــی باشــند.
)UV(تصفیه هوا بوسیله اشعه مادون بنفش

ایــن نــوع تصفیــه هــوا بــا اســتفاده از عکــس العملــی کــه از قــرار گرفتــن تیتانیــوم دی اکســایددر مقابــل نــور مــادون بنفــش 
بوجــود مــی آیــد ، صــورت مــی پذیــرد بــا رویارویــی جریــان هــوا بــا پروســه فوتوکمیــکال )شــیمی نــور( آالینــده هــای زیــان 

بــاری ماننــد مولــد )قــارچ هــای انگلــی( و باکتــری هــا بیمــاری زا ، از بیــن رفتــه و محیطــی بهداشــتی ایجــاد مــی گــردد.
ترکیبات آلی کربنی نیز در مجاورت یو وی شکسته شده و از محیط حذف می گردند.

فیلتر تصفیه هوا هپا 
نــام آن از حــروف کلمــات روبــرو High Efficiency Particular Arresting بــه معنــی تــوان بــاالی گرفتــن ذرات تشــکیل شــده اســت.
ایــن نــوع فیلتــر تصفیــه هــوا  قــوی تــر و بســیار موثرتــر از فیلترهــای یونــی عمــل مــی کنــد و طرفــداران هــوای پــاک آنــرا بــر 
فیلترهــای یونــی ترجیــح مــی دهنــد فیلتــر هپــا تــوان زدودن بیــش از ۹۹/۹7 درصــد ذرات آالینــده هــوا را داراســت کــه باعــث 
پاکــی و شــفافیت بــی انــدازه هــوا مــی گردد.فیلترهــای مرغــوب تصفیــه هــوا هپــا از فایبــر گلــس ،حصیــر و رشــته هــای بســیار 
نــازک پوشــال تشــکیل شــده انــد و بــا عبــور جریــان هــوا ذرات معلــق را در خــود گرفتــار مــی نماینــد. میــزان عملکــرد تصفیــه 
هپــا بســتگی بــه ضخامــت فیلتــر و قطــر فایبرهــای تشــکیل دهنــده آن دارد. فیلتــر تصفیــه هــوای هپــا بــا چندیــن روش مختلــف 
وســیله گرفتــن ذرات آالینــده را فراهــم مــی نمایــد. اولیــن آنهــا جلوگیــری از عبــور آالینــده هــای موجــود در جریــان هــوا از میــان 
رشــته هــای بســیار نــازک الیــاف هــای تشــکیل دهنــده فیلتــر تصفیــه هــوا مــی باشــد ســپس در آن گیــر مــی افتند.عــالوه بــر 
روش گیرافتــادن آالینــده هــا در فیلتــر، افزایــش ســرعت مکــش و ایجــاد انحنــا در جریــان هــوا مــی توانــد عامــل محرکــه جمــع 
شــدن و فشــردگی آالینــده هــا در فیلتــر شــوند.عامل دوم فشــردگی و تراکــم فیلتــر مــی باشــد کــه بطــور واضــح باعــث بــاال رفتــن 

میــزان تصــادم آالینــده و جــذب آن مــی گــردد.
)Diffiusion) انتشــار: ســومین عامــل موثــر در فیلتــر تصفیــه هــوای هپــا پروســه اســتفاده از تصــادف تــوأم بــا ضربــه مولکــول هــای 
ــا انحــراف ذرات آالینــده باعــث جــذب هــر چــه بیشــتر آنهــا مــی گــردد.  گازی بصــورت مکــرر در الیــاف هپــا مــی باشــد کــه ب
مولکــول هــای ذرات پــس از برخــورد بــا مولکــول هــای گازی ســرعت خــود را از دســت داده و شــانس جــذب آنهــا بســیار زیــاد 

مــی شــود.
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بیمارستان ۴00 تختخوابی آموزشی درمانی یا زهرا)س(
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

پیمانکار : شرکت گروه مهندسین راه و ساختمان 1۴۲



بیمارستان ۴00 تختخوابی آموزشی درمانی یا زهرا)س(
بــا ظرفیــت داشــتن یــک دســتگاه MRI و دو دســتگاه CT اســکن و دو دســتگاه آنژیــو گرافــی و پزشــکی هســته ای، حــدود 1۵ اتــاق 
ــوژی پیشــرفته و بخــش هــای مختلــف تخصصــی ، فــوق  عمــل و 40 تخــت اورژانــس  و بخــش هــای آزمایشــگاهی مجهــز و رادیول
تخصصــی بــا قابلیــت آموزشــی و درمانــی توســط گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 در حــال احــداث مــی باشــد همچنیــن قابلیــت 
افزایــش بــه ۵۵0 تختخــواب را دارد کــه در حــال حاضــر بزرگتریــن پــروژه درمانــی در حــال ســاخت اســتان خوزســتان محســوب مــی 

. د شو
زیر بنای پروژه حدود 40 هزارمتر مربع است که قرار است در زمینی به مساحت ۵ هکتار در هفت طبقه بنا گردد. 

در فاز اول این پروژه می بایست 27 هزارمترمربع ساخته و بهره برداری گردد.
کــه  ۵0 در صــد آن بــا مشــارکت وزارت بهداشــت درمــان وآمــوزش پزشــکی کشــور، 2۵ در صــد آن بــا مشــارکت بنیــاد برکــت وابســته 
بــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام )ره( و 2۵ در صــد نیــز بــا مشــارکت بنیــاد علــوی وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان بــه صــورت خیریــه 

احــداث خواهــد گردیــد.
با اتمام پروژه برای بیش از 1100 نفر از نیروهای جویای کار به صورت مستقیم، اشتغال زایی خواهند داشت.
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ــر  ــد مخب ــر محم ــای دکت ــور آق حض
ــام  ــان ام ــی فرم ــتاد اجرای ــس س رئی
ــاون  ــادات مع ــدر الس ــر ص )ره( و دکت
وزارت  منابــع  و  مدیریــت  توســعه 
ــی  ــان اصل ــوان حامی ــه عن بهداشــت ب
از  پــروژه  ایــن  زنــی  کلنــگ  در 
ــد. ــی باش ــرح م ــی ط ــن اجرای محاس



دیروز بیمارستان                                                                               
ســاخت بیمارســتان قبــل از ســال 1320 شــروع شــد ولــی چندیــن ســال بــدون پیشــرفت مانــد تــا اینکــه بــا ســفر ســران حکومتــی 
وقــت و در خواســت مــردم بــرای داشــتن مرکــز درمانــی رونــد ســاخت تســریع گردیــد و بــا نــام بیمارســتان » شــیر و خورشــید « 

درحــدود ســال 132۸ بــه پایــان رســید.                                                                                     
در ســال 132۹ خیلــی از افــراد کــه حتــی ســواد خوانــدن و نوشــتن نداشــتند وبــه مشــاغل دیگــری از قبــل بنایــی مشــغول بودنــد 

دعــوت بــه کار در بیمارســتان شــدند.                                   
در ایــن بیمارســتان کــه بعــداز واگــذاری امــور درمانــی از شــیر و خورشــید بــه وزارت بهــداری بــه بیمارســتان » واگــذاری « تغییــر 
نــام داده بــود پزشــکان حــاذق ایرانــی بــه نــام هــای دکتــر ماشــااهلل خــان ، دکتــر نیــری ، دکتــر رفیعــی ، دکتــر اشــرفی ، دکتــر 
عبدالهــی و پزشــکان خارجــی کــه عمدتــا از کشــور اتریــش و آلمــان بودنــد بــه نــام هــای دکتــر رکنــر ، دکتــر رتســر، دکتــر رنتــل 
، دکتــر نــاس فعالیــت نمــوده انــد .ذکــر نــام پرســنل اولیــه بیمارســتان ماننــد آقایــان محمــد کاظــم مخــدوم ،  نقــاش ، ســوزنی ، 
مســتوفی ، ادیبیــان ، بــرادران ذاکــر ، بــرادران فرخــزاد ، بــرادران ســرکمری خالــی از لطــف نیســت. )خاطــرات ابوالقاســم ادبیبــان(

بــا شــروع عملیــات فتــح المبیــن کــه بــا رمــز یــا زهــرا علیهــا الســالم 
در جنــوب غــرب دزفــول شــروع شــد نــام بیمارســتان بــه یازهــرا)س( 
ــی  ــترده درمان ــات گس ــدس خدم ــاع مق ــول دف ــت و در ط ــر یاف تغیی
بــه رزمنــدگان اســالم و مجروحیــن جبهــه هــای جنــگ و مجروحیــن 
ناشــی از اصابــت موشــک و تــوپ بــه مــردم بــی دفــاع دزفــول نمــود .
در ســال 13۶۵ بدلیــل حمــالت زیاد موشــکی حــزب بعث به شهرســتان 
دزفــول در محــل بیمارســتان یــا زهــرا )س( بیمارســتانی زیــر زمینی که 
هــم اکنــون جــز آثــار ملــی دفــاع مقــدس مــی باشــد تاســیس گردیــد                                                                                                                                            

در طراحــی بیمارســتان جدیــد ایــن اثــر ملــی حفــظ گردید.

۸40



موانع و مشکالت اجرایي پروژه :

- لزوم تخریب فونداسیون بتنی قدیمی
- لزوم تخریب ساختمان های قدیمی

- لزوم تخریب کف بتنی و آسفالت
- لزوم برچیدن چراغ و کابل محوطه
- لزوم ترمیم کابل برق زیر بچینگ

- انشعابات آب رساني موجود در محل خاکبرداري
- وجود چاه هاي فاضالب ساختمان قدیمي

- میانگین باالي دماي هوا
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از ســالها قبــل ضــرورت تامیــن دسترســي ســهل و ســریع مــردم بــه نیازهــاي اولیــه بهداشــتي درمانــي احســاس گردیــده بــود کــه 
بــا توجــه بــه مشــکالت وقــت کشــور از جملــه وجــود بیــش از ۶0000 روســتاي پراکنــده  کــه تعــداد قابــل مالحظــه اي از آنهــا 
جمعیــت کمتــر از 200 نفــر داشــتند و در مناطــق دور افتــاده جــا گرفتــه بودنــد؛ کمبــود امکانــات و منابــع مالــي و انســاني؛ مشــکل 
ــا طرحهــاي  ــاده؛ و ... مســووالن حفــظ ســالمتي و بهداشــتي کشــور را واداشــت ت ــه مناطــق دورافت ــات ب ــال خدم ــري و انتق تراب
ــا هــدف  ــد ت ــه(را اجــرا نماین ــه )ارومی مختلفــي از قبیــل طــرح تربیــت بهــدار، ســپاه بهداشــت، بهــدار روســتا، سلســله و رضایی
دسترســي مــردم بــه نیازهــاي اولیــه بهداشــتي تامیــن گــردد همچنیــن نظــام شــبکه بهداشــت و درمــان کشــور اصــول و ضوابطــي 
بنیادیــن بــراي گســترش واحدهــاي بهداشــتي، درمانــي و ارائــه خدمــات مدنظــر قــرار داد کــه از همــان آغــاز تاکنــون هنــوز هــم 

مــورد عمــل اســت.
تجــارب  حاصــل از ایــن طرحهــا در داخــل کشــور، همزمــان بــا اجــالس جهانــي آلماآتــا و تعییــن هــدف بهداشــت بــراي همــه تــا 
ســال 2000 میــالدي و تفکــر مراقبتهــاي اولیــه بهداشــتي )PHC(  تعــدادي از دلســوزان و متفکــران کشــور را بــر آن داشــت تــا 
نظامــي گســترده و پویــا را بــراي ارائــه خدمــات بهداشــتي درمانــي در سراســر کشــور طراحــي کننــد و بــه ایــن ترتیــب نظــام شــبکه 

هــاي بهداشــتي درمانــي در ایــران شــکل گرفــت.
ــراي هریــک از شهرســتانهاي کشــور انجــام  ــط، کار تدویــن دفترچــه هــاي طــرح گســترش ب ــه دنبــال تعییــن و تصویــب ضواب ب
گرفــت و پــس از آن، گســترش کمــي نظــام شــبکه بهداشــت و درمــان آغــاز شــد. تهیــه طرحهــاي گســترش یــا اســتقرار شــبکه 
ــوان  ــي ت ــت، را م ــام گرف ــا 13۶3 انج ــالهاي 13۶1 ت ــه س ــار در فاصل ــه اول ب ــتانهاي کشــور، ک ــي شهرس ــتي درمان ــاي بهداش ه
مهمتریــن گام در راه ایجــاد و ارتقــای نظــام ســالمتي کشــور برشــمرد. شــفافیت ضوابــط و معیارهــاي موجــود در ایــن طرحهــا، 
نقــش بســزایي در جلــب حمایــت سیاســتگذاران و قانونگــذاران کشــور بــراي تخصیــص اعتبــار مــورد نیــاز گســترش شــبکه هــاي 
بهداشــت و درمــان دربرداشــته اســت. بــه ایــن ترتیــب، ماموریــت تحقــق شــبکه بهداشــت و درمــان کشــور برمبنــاي دفترچــه هــاي 

طرحهــاي اســتقرار صــورت مــي گیــرد.

مرکز جامع سالمت شبانه روزی درجه یک
زیر بنا 10۴0 متر مربع در 1 طبقه و محوطه سازی با مساحت 600 مترمربع 

4۶

96
ن 

تا
س

تاب
 و 

ار
به

 -
1۴

۲ 
ان

وان
 ج

ی
ورا

 ش
مه

نا
اه

گ



ــان،  ــبکه بهداشــت و درم ــي ش ــور پویای ــه منظ ــي کشــور و ب ــي و جمعیت ــي، سیاســي، جغرافیای ــرایط اجتماع ــرات ش ــاس تغیی براس
ضــرورت داشــت تغییراتــي متناســب بــا شــرایط در دفترچــه هــاي طرحهــاي شهرســتانها اعمــال گــردد و بــه همیــن دلیــل، در فاصلــه 
ســالهاي 13۶4 تــا 13۸0 چندیــن بــار دفترچــه هــاي طرحهــاي شهرســتانها بازنگــري شــد. در ســال 137۹ براســاس تغییــرات قابــل 
ــا،  ــوي بیماریه ــک و الگ ــرایط اپیدمیولوژی ــر در ش ــي، تغیی ــان همگان ــه درم ــون بیم ــراي قان ــد: اج ــان مانن ــرایط آن زم ــه در ش توج
سیاســت خصوصــي ســازي، اجــراي برنامــه هــاي اســتقرار پایگاههــاي بهداشــت و بکارگیــري رابطــان بهداشــت، همــه و همــه ضــرورت 
ــر شــرایط شــامل:  ــا تغیی ــد متناســب ب ــط جدی ــاز، ضواب ــن احســاس نی ــال ای ــه دنب ــا را ایجــاب کــرد. ب بازنگــري اساســي در طرحه
کاهــش تعــداد مراکــز بهداشــتي درمانــي شــهري و ایجــاد پایگاههــاي بهداشــت و تغییــر در تشــکیالت مربــوط ، تهیــه و تدویــن گردیــد 
وپــس از یــک وقفــه زمانــي ناشــي از تغییــر مدیریــت مرکــز و ســایر مشــکالت اداري، کار بازنگــري در ســه ماهــه  اول ســال 13۸0 
بــه پایــان رســید و بــراي تصویــب تشــکیالت بــه اداره تشــکیالت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکي و ســپس، بــه ســازمان 

مدیریــت و برنامــه ریــزي ارســال شــد.

طبــق توافقــات مابیــن بنیــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی و وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی طــرح راه انــدازی ۵0 مرکــز جامــع 
ســالمت شــبانه روزی درجــه یــک در سراســر کشــور مصــوب گردیــد. 3۹ مرکــز کــه در مناطــق حویــق گیــالن ، جاورســیان مرکــزی 
ــروزه  ــدران، چــورزق زنجــان، شــبانکاره بوشــهر ، فی ــاد مازن ــه لورخوزســتان، محمدآب ــروزان همــدان، قلع ، چاالنچــوالن لرســتان، فی
خراســان رضــوی ، کرنــد گلســتان ، کوپــن فــارس ، میامــی ســمنان ، نردیــن ســمنان ، توکهــور هرمــزگان ، لیــروف هرمــزگان ، فاریــاب 
کرمــان، گلبــاف کرمــان ، تــوک آبــاد سیســتان و بلوچســتان ، قصــر و قنــد سیســتان و بلوچســتان ، بهابــاد یــزد ، خیبــر خوزســتان ، 
دیشــموک شــهرکرد ، شــعیبیه خوزســتان ، صمصامــی چهــار محــال بختیــاری ، آوج قزویــن ، خمارلــو آذربایجــان شــرقی ، پردیســان 
ــران از اســفند  قــم ، ماهیدشــت کرمانشــاه و هجــرت کردســتان  واقــع گردیــده اســت تائیــد ، تصویــب و توســط شــرکت اســکان ای
13۹۵ بــه حالــت اجــرا درآمــده اســت. یــادآور مــی گــردد تمــام هزینــه هــای ســاخت ایــن مراکــز بــا مشــارکت۵0 درصــدی بنیــاد 

علــوی و ۵0 درصــد دیگــر نیــز توســط وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی کشــور تامیــن گردیــده اســت.
مرکــز   3۹ اجرایــی  عملیــات 
شــبانه روزی  ســالمت  جامــع 
کشــور  سراســر  در  درجه یــک 
ــق  ــال 13۹۵ طب ــفندماه س از اس
بهداشــت  وزارت  توافقنامــه 
و  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان 
باهــدف  مســتضعفان،   بنیــاد 
ــتی و  ــات بهداش ــترش خدم گس
درمانــی در مناطــق محــروم آغــاز 

گردیــد.
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شــرکت مهندســین راه و ســاختمان 142 باهــدف محرومیت زدایــی در کشــور،آموزش و تــداوم اشــتغال جوانــان مجموعــه خــود، در 
ــاد(،  ــدران )محمدآب احــداث شــش مرکــز در اســتان های مرکــزی )جاورســیان(، لرســتان )چاالنچــوالن(، همــدان )فیــروزان(، مازن
ــور( و گیــالن )حویــق( مشــارکت نمــوده و از اواســط اســفند 13۹۵ عملیــات اجرایــی مراکــز تحــت پوشــش  خوزســتان )قلعــه ل

خــود را شــروع نمــوده اســت.
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هــر مرکــز دارای زیربنــای 1040 مترمربــع در 
ــاحت ۶00  ــه مس ــازی ب ــه و محوطه س ــک طبق ی
مترمربــع و دارای بخش هــای داروخانــه، اتــاق 
بســتری موقــت بزرگســاالن، اتــاق بســتری موقــت 
ــاق زایمــان  ــا، ات ــاق مام ــا، ات ــاق احی ــودکان، ات ک
معاینــه  اتاق هــای  پزشــکان،  اتــاق  ترکیبــی، 
ــت  ــوژی، بهداش ــگاه، رادیول ــان، آزمایش متخصص
محیــط و حرفــه ای، اتــاق متخصــص تغذیــه، 
اتاق هــای اســتراحت پرســنل و پزشــکان، ســوییت 
ســرایداری، ســوییت مامــا، ســوییت پزشــک، 
ــکی،  ــونوگرافی، دندان پزش ــی، س ــاق روانشناس ات

ــت. ــه اس ــات و موتورخان تزریق
درپایــان شــایان ذکــر اســت، بــا در نظــر گرفتــن 
ــه  ــان ب ــه جوان ــاد ب ــا و اعتم ــروژه ه ــت پ کیفی
منظــور توانمنــد ســازی و کســب تجربــه ایشــان، 
مســؤولیت و مدیریــت ایــن شــش مرکــز بــر 
ــه  ــرژی مجموع ــر ان ــوان و پ ــای ج ــده نیروه عه
ــرای اداره  ســپرده شــد چــرا کــه بدیــن طریــق ب
پــروژه هــای بزرگتــر در آینــده آمادگــی هــای الزم 

ــد آورد. ــت خواهن را بدس
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با مدیــــــــــــــــــران

و
ــ
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ــ
ــ

ــ
 گ

 و
ت
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تهیــه و تنظیــم
میــالد شــهبازپور 
فنــی واحــد 

ــران  ــی از مدی ــا یک ــو ب ــت و گ گف
ــین راه و  ــرکت مهندس ــابقه ش ــا س ب

ســاختمان 1۴۲

آقای مهندس حمید محمودی

ــرداد  ــد 2۶ خ ــودی متول ــد محم ــدس حمی مهن
مــاه ســال 13۵4 تهــران مــدرک کارشناســی 
عمران-عمــران دانشــگاه ازاد اســالمی واحــد اراک



             



لطفا خودتان را معرفی نمایید و چگونگی آشنایی با شرکت را شرح دهید.

ــی  ــته مهندس ــی ناپیوس ــدرک کارشناس ــاه 13۵4 دارای م ــرداد م ــد 2۶خ ــتم متول ــودی هس ــد محم ــن حمی م
عمران-عمــران از دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد اراک. ســال 13۸0 یکــی از آشــنایان پــدرم، بنــده را بــه شــرکت 

ــوده ام. ــون در خدمــت شــرکت ب ــا کن ــخ ت ــد و از آن تاری ــی کردن 142 معرف

لطفا سابقه حضور و سمت خود در شرکت را توضیح دهید.

تقریبا 1۶سال از حضور من در شرکت 142 می گذرد.
در ابتــدا کــه وارد شــرکت شــدم همزمــان بــا تحصیــل بــه عنــوان تکنیســن اجرایــی در پــروژه بیمارســتان اراک، 

مشــغول بــه فعالیــت بــودم.
پــس از اتمــام دوران دانشــجویی در ســمت سرپرســت اجــرا در بیمارســتان آموزشــی اراک بــه فعالیتــم ادامــه دادم 
و بعــد از آن سرپرســت کارگاه ه پــروژه هــای ورزشــگاه 1۵هــزار نفــری خــرم آبــاد و ســاختمان هــای 2000،۵00 
وفضاهــای مشــترک ندامتــگاه بــزرگ تهــران بــودم و در حــال حاضــر نیــز در ســمت سرپرســت کارگاه بیمارســتان 

400 تختخوابــی دزفــول مشــغول بــه کار هســتم.

ــه  ــا چ ــت کارگاه ب ــوال  مدیری ــد معم ــد و بفرمایی ــح دهی ــت کارگاه توضی ــورد مدیری در م
ــت؟ ــه رو اس ــی رو ب ــکالت و موانع مش

مدیریــت کارگاه بســار مفصــل اســت در واقــع از تامیــن نیروهــای اجرایــی، تجهیــز و نظــم دادن آنهــا تــا مدیریــت 
اعتبــار مالــی را در برمــی گیــرد یعنــی مــی تــوان گفــت همــان بحــث مدیریــت ســازمان ولــی در مقیــاس اجرایــی 

اســت گرچــه کــه در شــرایط بحرانــی هــم داشــتن مدیریــت بحــران  تاثیــر بــه ســزایی دارد.
بــه طــور کثــال ممکــن اســت شــرایطی در کارگاه پیــش آیــد کــه غیــر قابــل پیــش بینــی بــوده یــا حادثــه ای رخ 

دهد.
ــا بتــوان  ــی اســت ت ــار مال ــا آن درگیــر هســتیم تامیــن اعتب ــن مســاله کــه ب در بحــث مدیریــت کارگاه مهمتری
کارگاه را بــه بهتریــن شــکل اداره کــرد، قابــل اشــاره اســت کــه در ایــن خصــوص تــدارکات دفتــر مرکــزی نیــز 
ــا  ــزی و هماهنگــی ب ــه ری ــا برنام ــع را ب ــه مشــکالت و موان ــد، کــه صــد البت ــا مــی کن نقــش بســیار مهمــی ایف

ــر طــرف مــی کنیــم. مدیریــت محتــرم ب

معیار شما برای انتخاب نیرو های زیرمجموعه خود چیست؟

اخــالق حرفــه ای، ســالمت روان، دانــش  فنــی و مدیریــت، مــوارد بســار مهمــی اســت کــه تــک تــک 
نیــرو هــای کارگاه بایــد از آن برخــوردار باشــند.

پیشنهاد شما برای ارتقا موارد مذکور چیست؟ 

برگــزاری کالس هــای آموزشــی ،بازدیــد ازکارگاه هــا و انتقــال تجــارب کارکنــان بــا تجربــه تــر بــه جــوان 
هــا کــه خوشــبختانه در حــال حاضــر انجــام مــی پذیــرد.
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بــه نظــر شــما بــرای بــاال بــردن بــازده نیروهــای زیرمجموعــه خــود چــه اقداماتــی 
میشــود انجــام داد؟

بــا در نظــر گرفتــن تــوان کارگاه و شــرایط نیروهــای انســانی بــرای تشــویق و یــا بهبــود عملکــرد 
ــا مرخصــی هــای تشــویقی ســعی مــی نماییــم انگیــزه نیــرو  ــی ی ــاداش هــای  مال ــا پ نیــرو هــا ب

ــاال ببریــم. هــای اجرایــی را ب

آینده مدیریت کارگاه را چگونه می بینید؟

بــا توجــه بــه حمایــت هــای مدیریــت از جوانــان و  پــرورش و آمــوزش آنهــا توســط مهندســان بــا 
ــده بســیار درخشــانی را پیــش  ــا، آین ــورد اداره کارگاه ه ــه و پیشکســوت شــرکت 142 در م تجرب

بینــی مــی کنــم.

ــه  ــان 1۴۲چ ــوارای جوان ــان، ش ــت از جوان ــت مدیری ــن حمای ــر گرفت ــا در نظ ــس ب پ
ــد؟ ــته باش ــد داش ــی توان ــا م ــت کارگاه ه ــورد مدیری ــی در م ــی های ــش آفرین نق

بــا توجــه بــه اینکــه جلســات شــورای جوانــان بــه صــورت منظــم برگــزار مــی شــود و بــه نوعــی 
ایــن جلســات اتــاق فکــر محســوب مــی شــود، پیشــنهاد مــی کنــم کــه در مــورد مشــکالت اجرایــی 
در کارگاه تبــادل نظــر صــورت گیــرد و تحقیقاتــی انجــام شــود تــا بتوانــد کمــک موثــری در رفــع 

مشــکالت کارگاه باشــد.

ــان  ــتید بی ــور داش ــرکت 1۴۲ حض ــه در ش ــالهایی ک ــره از س ــک خاط ــد ی ــی توانی م
ــد؟ کنی

بــه خاطــر مــی آورم بــرای انجــام توپوگرافــی پــروژه ندامتــگاه تهــران بــزرگ بــه همــراه دو تــن از نیروهــای 
شــرکت، عــازم منطقــه حســن آبــاد شــدیم،

گرمــا و تابــش آفتــاب در ایــن منطقــه خیلــی فراتــر از پیــش بینــی هــای مــا بــود کــه ایــن امــر موجــب 
مــی شــد اجــرای کار بــا ســختی بســیار انجــام شــود،یکی از دوســتان همــراه مــا بعــد از ایــن کار تصمیــم 
بــه ادامــه تحصیــل گرفــت و بــه طنــز و کنایــه مــی گفت:ایــن گرمــا و ســختی کار ســبب شــد تــا بــا جدیــت 

بــه ادامــه تحصیــل بپــردازم.

سخنی آخری اگر دارید بفرمایید .

ــه نیــرو هــای خــود  ــان از مدیریــت محتــرم شــرکت کمــال احتــرام و تشــکر را دارم کــه ب در پای
اعتمــاد کــرده و بــه آنهــا فضــای کافــی بــرای رشــد و شــکوفایی مــی دهنــد همچنیــن جــا دارد در 
اینجــا از مهنــدس نجاتــی بخاطــر زحماتــی کــه  در زمینــه ارتقــا دانــش فنــی و شــغلی اینجانــب

متحمل شدند، تشکر و قدردانی نمایم.
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ــدس دا ــاي مهن ــاب آق ــد جن »بازدی
علیــزاده، معــاون محتــرم وزیــر راه و 
شهرســازي، جنــاب آقــاي مهنــدس 
ــق  ــرم تلفی ــاون محت ــي، مع محفوظ
ــس  ــور مجل ــي و ام ــه، حقوق بودج
جنــاب  شهرســازي،  و  راه  وزارت 
ــر  ــوري، مدی ــدس منص ــاي مهن آق
ــای   ــرح ه ــرای ط ــرم اج کل محت
عمرانــی مناطــق 1 و ۲ ســازمان 
مجــري، بــه همــراه نماینــده محترم 
ــش،  ــرم تال ــدار محت ــش، فرمان تال
ــي  ــرم فن ــت محت ــت و معاون ریاس
ــروژه  ــش، از پ ــت تال ــبکه بهداش ش
ــش  ــي تال ــتان ۲17 تختخواب بیمارس

ــاه 96« ــخ 10 تیرم در تاری

»سی و هفتمین سالگرد تأسیس گروه 
مهندسین راه و ساختمان 1۴۲«

»جلســه هماهنگــی بــه منظــور 
عملکــرد بهتــر پــروژه دزفــول 
بــا حضــور مدیــران مســول در 
ــاکی  ــر س ــای دکت ــاب آق ــر جن دفت
ــی  ــع فیزیک ــرم مناب ــرکل محت مدی

درمــان« و  بهداشــت  وزارت 

ــدس  ــاي مهن ــاب آق ــد جن »بازدی
ســعیدي کیــا، مدیــر عامــل محتــرم 
ــاي  ــاب آق ــتضعفان، جن ــاد مس بنی
ــل  ــر عام ــري، مدی ــدس برزگ مهن
محتــرم بنیــاد علــوي، جنــاب آقــاي 
ــرم  ــر محت ــعیدي، مدی ــدس س مهن
ــکان  ــرکت اس ــي ش ــي و مهندس فن
کارشناســان  از  و جمعــي  ایــران 
ــواز و  ــکي اه ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــوذر  ــي اب ــتان فعل ــنل بیمارس پرس
ــتان ۲37  ــروژه بیمارس ــواز از پ اه
تختخوابــي کــودکان اهــواز بــه 
همــراه مدیــر عامــل و تیــم فنــي و 
مهندســي ایــن شــرکت در تاریــخ 7 

ــاه 96« تیرم



             



             

ــا  ــه آنه ــد ک ــوزش دهی ــی آم ــان را بخوب ــدر کارکن » آنق

بتواننــد ســازمان را تــرک کننــد و آنقــدر بــا آنهــا بخوبــی 

رفتــار کنیــد کــه آنهــا مایــل بــه تــرک ســازمان نباشــند. « 

                                                                                     

                                                                        ریچارد برانسون




