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سرمقاله

فهرست مطالب:
سرمقاله
برای رسیدن به پیشرفت باید از خودتان شروع کنید.
همه چیز به فکر شما برمیگردد .این سیستم اعتقادی
شما و طرز تفکرتان است که زندگی امروزتان را شکل
می دهد .اگر زندگی متوسط الحالی را میگذرانید به
الکتروپیک را دوست
خاطر تصمیماتی است که در گذشته اتخاذ کردهاید.
مشکالتش
دارم.
برای اینکه در زندگی به موفقیت برسید ابتدا باید طرز
را ،حالوهوایش را،
تصمیماتی
تفکر و باورهایتان را تغییر دهید چرا که
اخموتَخمهایش را ،و
فکرتان
همینیباورها
طرزهمین
هایشو را.
که در زندگی میگیرید از مهربان
سرچشمه میگیرد.
دوست داشتن ،همین
بیدارمخود
صبحزندگی
وضعیت
باید بدانید که هرگز نمیتوانید
حس ،هر
شود ،که
فکر می
امید.
لبخند؛ با
مرایکند.
دهید.
بهتررامیتغییر
کنمخود
نگرش
آنکه
مگر
تغییربادهید،
سرم
بعد
دارم.
نرفته
راه
قدر
ه
چ
شدن
بهتر
این
برای
برای به دست آوردن موفقیت ابتدا به تجزیه و تحلیل
کنونهایم
تا چشم
که و
تاکسی
پنجرهی
دهم به
تکیه می
را
داشتراهاید
افکاری را
بیایید
بپردازید.
خود
رسید
که
پایم
کنم.
ی
م
فکر
نیم
و
ساعت
یک
بندم.
ی
مبررسی کنید و ببینید چرا بعضی موفقیتها نصیبتان
توی شرکت چه باید بکنم .کجا و کدام گوشه از چشمم
شده است و بعضی دیگر نه؟
افتاده .کجا درست رفتهام و کجا اشتباه .و خواننده،
هر آنچه اکنون برایتان رخ میدهد ریشه در گذشته
سنتی میخواند تو رادیو« :ای ایران ،ای سرای امید.»...
شما دارد ،به همین دلیل اگر میخواهید موفقیتهای
لبخند بیاختیار سر میخورد گوشهی لبم .درد آدم از
بیشتری نصیبتان شود ،باید تجارب گذشته خود
بیدغدگیست .درد آدم از بیهدفی و دور باطل زدن
تجربیات
برایکهتفسیر
ی که
هدف را
روشی
مرور کنید
را
ندانی کجای
ست .این
ناامیدیواز بی
است .و
که تا
کنید
دنیافکر
کجای این
دهید و به
خود داشت
ای و
ایستاده
تغییر بدانی
اید ،اینکه
ایستادههای.
دنیا
موفقیت و
مسیر
از
را
شما
باورها
این
اندازه
چه
کنون
ندانی قرار است چه کنی؟ و من هر صبح خوشحالم .فکر
کرده
خوشبختی دور
اند!که بدانی یکجای دنیا را از
است
شیرین
میکنم چه
همینتمام
شادی در
رسیدن به
موفقیتهمو ناچیز.
حاال هرقدر
برایمیکنی.
باشد بهتر
یادمانهست
آنی که
«خدا
سالخورد:
ی
ه
رانند
به
بدهی
لبخند
با
را
کرایه
که
جنبههای زندگی داشتن تفکر مثبت امری ضروری
که ابروهای
هستیدپس
شما آینه از
خودکه تو
اینهمین
آقا!»
قوت
جوگندمیچه
انتخاب میکنید
است و
بگیرد؛
اش
ه
شان
سر
از
را
پول
کند؛
نگاهت
پرپشتش
برداشت و تفسیری از امور داشته باشید .پیشنهاد
خواب
وسط آنهمه
چشم
آلودگی در
موفقیت
رسیدن به
بزندراو برای
برقیزیر
هایشموارد
کنیم
می
ریخته در خیابانهای انقالب برایت سری تکان دهد.
زندگیتان اعمال کنید:
کجا و کی بود که شنیدی «انسان ،دشواری وظیفه
 همواره در همهی امور به خدا اعتماد داشته باشید .وتصمیم بگیرید که به رغم هر اتفاقی که میافتد آرام،
شاد و مثبتاندیش باشید.
 اهداف مهم زندگیتان را مشخص کنید. -اهدافتان را روی کاغذ بیاورید ،در واقع وقتی

است؟» نمیدانی .فکر میکنی انسان ،شیرینی وظیفه
است .و خوشبختی ،لذت اثرگذاری .همین که صندلی
جلوی تاکسی را ببخشی به زن جوانی که کیف و کتابش
را بغل گرفته و نگران دیر رسیدن است .همین که با صدای
بلند به همه سالم بدهی و برای مرد کتوشلوارپوش کنار
دستیات جا باز کنی .همین که بروی سراغ همکارهایت و
بهشان بگویی چهقدر به بودنشان افتخار میکنی .چهقدر
به اینکه میتوانی اثر بگذاری افتخار میکنی .و چهطور هر
پیچی که با دقت میبندی ،هر چشمی که بهدقت به سیمی
تنگ میکنی ،هر خط گزارشی که با وسواس مینویسی،
بهات لذت موثر بودن میدهد .کاش دفترچهی یادداشتی
همراهم بود .چهقدر کار نکرده دارم! کاش میشد فکرها را
اهدافتان را روی کاغذ مینویسید ،آن اهداف
شکار کرد .کاش تخیالت آدم هم دکمهی  Save asداشت!
به طور عمیقتری در ضمیر ناخودآگاه شما وارد
ک گوشهی مغز گیرشان انداخت و بعد ،سر فرصت،
میشد ی 
یابد
میشوند ،و در نتیجه اشتیاق شما افزایش می
رفت سراغشان .زیر و روشان کرد .چکشکاریشان کرد.
یشود.
رویراسختر
اعتقادتان
تاکسی پیاده میشوم .خیابان
بیلبورد.ماز
ووزدشان
که
بدانید
و
کنید
تالش
تان
ف
اهدا
به
رسیدن
برای میخواهی بهروی سراغ آنهایی که ازت دلخورند.
درختی!
میان
هیچ راه
ندارد.از بودنشان خوشی .که
وجودچهقدر
بریبگویی
شان
خواهی به
می
دهید.
صرا
خود
کوشیشان ،گرم
افزایشسخت
شان ،به
تخصصیتخص
دانشپشتت به
چ-هقدر
شرکت
سخهی
یکباگوش
بهتوانی
دستیابیمی
قدرو از اینکه
موفقی چ
است .که
تکوشی
اهداف
تهها
که
قدر هم
خوشحالی .هر
اثر بگذاری،
دنیا
بنشینی و
موفق
دارید
هنگامی که شک
آید.
دست برمی
به
این
شود .و
نظر.و می
دور از
تر که
قدرتهم
سخت
نتیجه
اگر به
کنید
تالش
هر سخ
باشدیاونه،
شوید
می
نفس عمیق میکشم.
یک
است.
الکتروپیک
در
بودن
لذت
نرسیدید باز هم بیشتر تالش کنید.
طبیعتابا
باشید،و دو نفر
باز است
افتم .در
کافیو راه می
اندازمهیکنم
اگررابهمرتب
لباسم
داشته
استقامت
لبخند جلوی در ،چاقسالمتی میکنند .نزدیک که میشوم،
سرانجام موفق میشوید.
چشمم ناخودآگاه میافتد به سردر شرکت .بیاختیار
و در آخر اینکه یادمان باشد موفقیت تصادفی
ابرویی باال میاندازم و با لبخند میگویم« :صبح بهخیر،
نیست .هیچکس نیست که بدون تالش و ذکاوت
جناب الکتروپیک!»

توانسته باشد به موفقیت دست پیدا کند .این
خودتان هستید که میتوانید تصمیم بگیرید در
زندگیتان موفق باشید یا ناموفق.
انتخاب با شماست...

فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره  /12دیماه 93

4

گزارش ویژه

حضور پررنگ الکتروپیک در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري
ايران در اين حوزه كه ساالنه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و
خارجي در زمينه صنعت برق برپا مي گردد فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي
فعال در اين صنعت دستاوردها و محصوالت خود را در معرض بازديد دست اندركاران
و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و
سوي رشد اين صنعت ،فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.
شرکت الکتروپیک در سالن میالد نمایشگاه با غرفه ای

و  ۹۸شرکت خارجی و برگزاری چهار نشست تخصصی با

به متراژ  200مترمربع از جدیدترین تولیدات و محصوالت

سرفصلهایی همچون چالشها و فرصتهای حمایت از

برقی و  )...در کنار سایر محصوالت رونمایی کرد که با

کاهش تلفات و فرصتهای کسبوکار در صنعت برق و

صنعت ساختمان و نمایندگان فروش و خدمات پس از

گفتنی است چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

خود (کدینگ تصویری ،گوشی تصویری  10اینچ ،قفل

استقبال گسترده مخاطبان عام ،انبوه سازان ،فعاالن

فروش مواجه شد.

از نکات دیگر در این نمایشگاه حضور  ۳۴۳شرکت داخلی

ساخت داخل در صنعت برق ،توسعه صادرات صنعت برق،

نشست فرصتها و چالشهای بازار برق عراق بود.

ایران از تاریخ  17آبان ،با حضور وزیر نیرو و رئیس دفتر

ریاست جمهوری آغاز به کار کرد و در تاریخ  20آبان پایان

یافت.
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گزارش ویژه

ضمن اینکه الکتروپیک از حامیان برگزاری نمایشگاه
بین المللی صنعت برق تهران بود ،تهیه گزارش
اختصاصی از غرفه الکتروپیک و مصاحبه با مدیران
شرکت در ویژه برنامه نمایشگاه و پخش از شبکه
تهران حاکی از حضور قدرتمند الکتروپیک در این
نمایشگاه بود.

در حاشیه بازدید وزیر صنعت معدن و تجارت از
نمایشگاه ،محسن عقیلیان ،مدیر بازاریابی و فروش
دقایقی به معرفی و تولیدات شرکت الکتروپیک
پرداخت.

آنچه در نمایشگاه صنعت برق گذشت

آمار بازدیدکنندگان نمایشگاه از غرفه الکتروپیک در این نمایشگاه اکثر نمایندگان فروش داخلی شرکت
نزدیک به  8800نفر و تعداد متقاضیان جهت اخذ از سراسر کشور و حتی نمایندگان فروش درکشور
نمایندگی فروش محصوالت و ارائه خدمات پس از عراق و اذربایجان از غرفه الکتروپیک بازدید کردند.
فروش بیش از  270مورد بود.
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اخبارالکتروپیکی

تقدیر از برگزارکنندگان چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

با توجه به برگزاری موفقیت آمیز چهاردهمین نمایشگاه
بینالمللی صنعت برق از عوامل و برگزارکنندگان آن ،تقدیر
و قدردانی شد.
مهرداد منصوری ،مدیرعامل شرکت در این مراسم از
عوامل برگزاری نمایشگاه تقدیر کرد و با اشاره به این
مطلب که «وقتی کار به افراد کاردان و با مهارت واگذار
میشود ،طبیعتا نتیجهای هم جز موفقیت نمیتوان از
آن انتظار داشت» ،افزود«،در این نمایشگاه کار به افراد
کاردان و با مهارت سپرده شده بود ،به همین دلیل نتیجه
آن بسیارعالی و مورد رضایت خاطر» بود.ایشان ،در پایان

«انضباط ،تعامل و پشتکار را از شرطهای موفقیت دانست
و همچنین احترام به موی سفید ،تجربه و مهارت را الزمه
موفقیت دانست».
نصرت ا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل ،برگزاری نمایشگاه
را اتفاق خوب و ارزشمندی توصیف کرد که نشان از
همدلی ،همکاری و صمیمیت تیم اجرایی نمایشگاه یعنی
تمامی مدیریت های سازمان از جمله بازاریابی و فروش،
خدمات پس از فروش ،روابط عمومی ،خریدداخلی،
تعمیرات و تاسیسات ،آموزش ،تحقیق و توسعه ،انبار و
 ...بود.
حمید ملکیان ،معاون بازرگانی شرکت نیز در این مراسم
گفت« :من نیز به نوبهی خودم از تیم اجرایی نمایشگاه
و مخصوصا محسن عقیلیان(مدیر بازاریابی و فروش
شرکت) که مدیریت برگزاری نمایشگاه را بر عهده داشت
کمال تشکر و قدردانی را دارم و در طول مدت نمایشگاه
عضو کوچکی از تیم برگزارکننده بودم که از تجربیات
آقای عقیلیان استفاده میکردم».
گفتنی است در این مراسم لوح سپاسی از طرف
برگزارکنندگان نمایشگاه صنعت برق به مدیران ارشد
شرکت مهرداد و مجید منصوری و نصرت ا ...وزیری به
پاس حمایتها ،تدابیر و مدیریت ارزشمندشان اهدا شد.

اخبارالکتروپیکی

پرسنل
مدیریت های
خرید داخلی
و خارجی ؛
پشتیبان
خطوط تولید

67

به مناسبت روز  26آذر مصادف با روز حمل و نقل ،طی مراسمی از مدیریتهای
خرید داخلی و خارجی تقدیر و قدردانی شد.
نصرتا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل در این مراسم ،با اشاره به زحمات پرسنل
خرید داخلی و خارجی آنها را تسهیلگر امور شرکت و پشتیبان نیروی خط
دانست .وی با گفتن این مطلب که مدیریتهای خرید داخلی و خارجی با فراهم
آوردن قطعات الزم خطوط تولید در کمترین زمان ،نقش پشتیبانی از خطوط
تولید را برعهده دارند ،از تالش و همت پرسنل این مدیریتها تشکر کرد.
وزیری در ادامه با توجه به روز حمل و نقل ،زحمات و دشواریهای کار رانندگان
شرکت را ارج نهاد و افزود ،رانندگی در شهر شلوغ و پر ترافیک تهران کار
سختی است و امکان هدر رفتن وقت و زمان در آن بسیار زیاد است ،اما باید
گفت :رانندگان شرکت بدون تاخیر زمانی و با برنامهریزی صحیح به خوبی از
عهده امور محوله برآمدهاند که این مهم نشان از نظم و انضباط آنهاست.
این مراسم به همت روابطعمومی و با حضور نصرتا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل
و معاون بازرگانی ،حمید ملکیان برگزار شد.
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اخبارالکتروپیکی

حس تعهد و مسئولیتپذیری پرسنل الکتروپیک ستودنی است
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اخبارالکتروپیکی

مراسم استقبالی از مهرداد منصوری مدیرعامل الکتروپیک ،پس از بازگشت از سفر سه ماهشان ،توسط مدیران و با
حضور پرسنل شرکت صورت گرفت.
این مراسم با اهدای حلقههای گل توسط دو نفر از با سابقهترین افراد شرکت ،سرکارخانم عاشوری و اقای اسدزندی
آغاز و با اهدای شاخ گل توسط مدیران و نمایندگان مدیریتها به نمایندگی از سوی کلیه کارکنان به مهرداد منصوری
ادامه یافت.
در ادامه مراسم ،نصرتا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل ضمن خوشامدگویی به ایشان ،از تالشهای پرسنل در غیاب
مدیرعامل تشکر کرد و خطاب به ایشان افزود«:پرسنل شرکت در نبود شما لحظهای از اهداف و وظایفشان غافل
نشدند و حتی شاهد تحقق تولید محصول بیش از  99/2درصد در آبان ماه بودیم» .وزیری ،این مهم را نشان از درک و
مسئولیتپذیری بسیار باالی پرسنل شرکت دانست و افزود« ،از اینکه بنده هم عضوی از این مجموعه درستکار و صادق
هستم و افتخار همکاری با چنین همکارانی را دارم بسیار خوشحال هستم».
مهرداد منصوری ،هم در این مراسم ضمن ابراز ناراحتی و عرض تسلیت جهت غم فقدان یکی از همکاران (لعیا شکری)
از پرسنل شرکت تشکر کرد و گفت« :این سفر باعث شد تا بیش از پیش به تعهد ،غیرت و مسئولیتپذیری پرسنل
پی ببرم» چرا که در این مدت به خوبی از عهده وظایف و مسئولیتهایشان برآمدهاند و باید بگوییم ،این حس تعهد و
درستکاری پرسنل ستودنی است.
ایشان در ادامه سخنانش با اشاره به این نکته که وقتی انسان کاری را شروع میکند ،باید آن را درست انجام دهد و نباید
دراین مسیر تسلیم سختیها شود تا آن را به هدف مورد نظر برساند ،گفت« :اگر امروز الکتروپیک به موفقیتی رسیده و
در جایگاه کنونی قرار دارد ،به خاطر این است که ما هم با انگیزه و قدرت به سوی اهداف تعیین شده حرکت کردیم و در
این مسیر تسلیم نامالیمات راه نشدیم و سعی کردیم در رویارویی با مشکالت با پشتکار مضاعف در مسیر اهداف خود
حرکت کنیم» .او همچنین تاکید کرد که «رسیدن به این موفقیتها نباید ما را از ادامه مسیر پیشرفت و ترقی باز دارد و
ما باید بتوانیم هر چه بیشتر در این مسیر گام برداریم».
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اخبار کوتاه الکتروپیک
توزیع اقالم اهدایی یلدا

همزمان با فرا رسیدن بلندترین شب سال ،به تمامی
پرسنل الکتروپیک سبد کاالی یلدا که شامل آجیل و انار
بود اهدا شد.
همچنین با همت مدیریت خدمات پس از فروش یوتاب،
برای تمامی نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش
سراسر کشور بسته های یلدایی شامل آجیل و یک جلد
دیوان حافظ ارسال شد.
شب یَلدا (یلدا به معنی زایش و تولد) یا شب چ ّله یکی
از جشنهای کهن ایرانی است.در این جشن ،طی شدن
بلندترین شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول
روزها در نیمکره شمالی ،گرامی داشته میشود.

تبریک سال نو میالدی به الکتروپیکی های مسیحی

روبط عمومی الکتروپیک همزمان با فرا رسیدن سال نو
میالدی  ،با ارسال کارت تبریک به مشتریان ،تامین کنندگان
و نمایندگان فروش مسیحی خود  ،آغاز سال  2015را به آنها
شادباش گفت.
این کارت تبریک با همکاری معاونت بازرگانی برای مشتریان
و تامین کنندگان داخلی بصورت پستی و تامین کنندگان
و نمایندگان فروش خارجی بصورت ایمیلی ارسال گردید.
همچنین سال نو میالدی را به همکار گرانقدرمان سرکار خانم
ناره آبرامیان در مدیریت خرید داخلی تبریک می گوییم.

بازدید از نمایندگان خدمات پس از فروش

به همت مدیریت خدمات پس از فروش معاونت بازرگانی
شرکت الکتروپیک ،از نماینده گان خدمات پس از فروش
شرکت در استان های اصفهان ،فارس و بوشهر بازدید
بعمل آمد.
این بازدید با هدف ارزیابی نمایندگان خدمات پس از
فروش ،بررسی و رفع مشکالت فنی محصوالت ،بررسی
ظرفیت های استان و دریافت بازخورد از مشتریان و
نمایندگان صورت پذیرفت.
این بازدید از تاریخ  8لغایت  22مهرماه انجام گرفت.
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تقدیر از پرسنل آشپزخانه
همزمان با فرا رسیدن  24مهر ،مصادف با روز جهانی غذا،
در مراسمی با حضور نصرت ا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل
از پرسنل پر کار و زحمتکش آشپزخانه با اهدای هدایایی
تجلیل و قدردانی شد.
وزیری در این مراسم ضمن بیان خدا قوت ،زحمات این
پرسنل را تحسین کرد و یادآور شد :طبخ و آماده کردن
غذای روزانه تمام پرسنل شرکت ،نشاندهنده تیم بسیار
ممتاز و یکدل پرسنل آشپزخانه است که باعث میشود
غذای شرکت را در باالترین کیفیت و طعم فراهم کنند.

تقدیر و تشکر از پرسنل خطوط تولید

با توجه به افزایش حجم کاری و به پاس حضور پرسنل خطوط
تولید در روزهای تعطیل در شرکت ،از زحمات این عزیزان
تقدیر و قدرانی شد.
مدیران ارشد شرکت به دلیل افزایش حجم کاری پرسنل
خطوط تولید در مدیریت های مونتاژبرد ،محصول ،تولید،
یوتاب و بخش انبار ،به وسیله پاداش نقدی از این عزیزان
قدردانی کردند و با این هدیه از تالش ،کوشش و همت واالی
آنها تشکر کردند که این قدردانی موجی از شادی و نشاط را
در میان همکاران تولیدی به همراه داشت.

دعوت از عاطفه ترابی در دانشگاه شهیدبهشتی
اولین سمینار از مجموعه اجتماع بزرگ آموزش و
ارزیابی ،با سخنرانی عاطفه ترابی ،مدیر آموزش شرکت
الکتروپیک در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
موضوع این جلسه طراحی آموزشی بود و در آن مسائلی
چون زمینهی طراحی آموزشی ،نکات مربوط به شناخت
و تعاریف فرآیند طراحی ،مراحل طراحی آموزشی ،نکات
و مالحظات مهم در فرآیند طراحی آموزشی و مدلهای
مورد استفاده در طراحی مطرح شد.
عاطفه ترابی ،به جهت عملیاتیتر و عینیتر شدن
مباحث ،به بیان تجربیاتش در خصوص چالشهای موجود
در اجرای فرآیند طراحی آموزشی در مراکز صنعتی
ودیگرسازمانها پرداخت و به سواالت دانشجویان در این
زمینه پاسخ داد.
این نشست در مورخ  1393/8/25از ساعت  13الی  15در

محل دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی برگزار
شد.
الزم به ذکر است همواره تعامل با دانشگاه های کشور و
انتقال تجربیات و دانش تخصصی شرکت به دانشجویان و
اساتید ،مدنظر مدیران ارشد الکتروپیک بوده است.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره  /12دیماه 93
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نفرات برتر دوره های آموزشی
از نفرات برتر دوره های آموزشی تقدیر شد.
از همکارانی که در طول سال  93در دوره های آموزشی
شرکت کرده بودند و موفق به کسب نمره قبولی شده
بودند تقدیر و تشکر شد .الزم به ذکر است از ابتدای
سال  93تا ابتدای زمستان  7688نفر ساعت دوره
آموزشی برای مدیران ،نماینده های فروش ،خدمات پس
از فروش،کارشناسان و سایر پرسنل الکتروپیک برگزار
شده است.
گفتنی است ارتقا میزان آگاهی کارکنان و مشتریان
الکتروپیک ،یکی از رئوس خط مشی کیفیت شرکت
الکتروپیک می باشد.
اسامی نفرات برترکه در مدیریت های مختلف اشتغال
دارند و با گذراندن دوره ها ،نمرات قابل قبولی را کسب
کرده اند بدین شرح می باشد:
فراگیری زیر سیستم دارایی ثابت :فاطمه مولوی(مالی)،
روش اجرایی کالیبراسیون تجهیزات و  NRCکنترل
تجهیزات :ناصر عبدالوند(کنترل کیفیت) ،ایمنی برق:
یاسر فدایی(مونتاژ محصول) ،امیر کابلی(تاسیسات)،

اصول و فنون پذیرایی تشریفات :رمضان صفری
(آشپزخانه) ،روشهای انبار داری :محمود ابراهیمی(انبار)،
محمد صفری(انبار) ،علی محمدی میکال(انبار یوتاب)
 ،کمک های اولیه :صادق رحیمی( SMDو مونتاژ
برد)  ،شناخت مشخصات فنی  5و  7اینچ :ساره
مرتضوی(فروش) ،شناخت مشخصات فنی  1286و
 :1088زهره محرابی(برنامه ریزی) ،مهسا گودرزی(پروژه
ها)  ،دستورالعمل تستر گوشی تصویری :فرانک
منصوری(مونتاژ محصول)  ،آشنایی با استاندارد :iso9001
سحر میرزا حسینی(یوتاب)،دستورالعمل های تخصصی:
غنچه اسالمی(آموزش)  ،بازآموزی دقت در اندازه گیری:
امیر حسین عربی(کنترل کیفیت)،آشنایی ابزار آالت
اندازه گیری :وحید منصوری(کنترل کیفیت) ،اسدا ..زاد
احدی(یوتاب) ،زهرا شریفی(خرید خارجی) ،آیین نگارش:
فاطمه مولوی(مالی) ،نرم افزار : SPSSفرشته سدیدی و
علیرضا ابراهیم پور(سیستم ها و روش ها)،رویا شاهی
و سپیده زائری(روابط عمومی) ،لیال نجفی(آموزش)،
excellکاربردی :لیال شکری ( SMDو مونتاژ برد) ،مریم
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دانایی(فروش) ،فرشته سدیدی(سیستم ها و روش ها) ،فرشته شیری(کنترل کیفیت یوتاب) ،مریم خراسانی(روابط
عمومی) ،کیانا خوانساری(آموزش) ،امیرحسین اکبری(خدمات پس از فروش)  ،تشریح الزامات و مستندات استاندارد
 : 2008-900 isoفرشته سدیدی(سیستم ها و روش ها) ،نحوه تست قفل زنجیری :فاطمه شاهدی نیا ،نرگس آذغ(مونتاژ
محصول) ،تعمیر بردهای  : 305 TFTشیرین ولی زاده(مونتاژ برد) ،زبان انگلیسی:امیرحسین اکبری(خدمات پس از
فروش) ،تعمیر گوشی  :592هادی رحیم زاده (خدمات پس از فروش) ،شناخت قطعات الکترونیکی محصوالت یوتاب:
فرشته شیری(یوتاب)،مهارت های بنیادین مدیریتی :مسعود مظفری(مهندسی) ،میالد منصوری(روابط عمومی) ،فاطمه
قاسم زاده(برنامه ریزی)

نرمافزار معرفی و اطالعرسانی الکتروپیک
شرکت الکتروپیک به منظور معرفی و اطالعرسانی محصوالت خود اپلیکیشن جدیدی را راه اندازی کرده است.
نرمافزار اطالعرسانی الکتروپیک ،محصوالت و خدمات شرکت را معرفی میکند و هم اکنون ورژن اندروید آن از طریق
بازار ،سیبچه و  google playقابل دانلود و نصب است .همچنین ورژن  iosآن هم اکنون در  App Storeقابل دانلود
و نصب است.
از ویژگی های بارز این نرم افزار ،امکان مشاهده لیست مشخصات نماینده های خدمات پس از فروش در سراسر کشور
و معرفی کامل تمامی محصوالت الکتروپیک و یوتاب می باشد .ضمن اینکه تمامی مشتریان می توانند درخواست های
خود را مبنی بر نصب و یا تعمیر محصوالت ثبت و جهت پیگیری به شرکت ارسال نمایند.

کسب استاندارد  ISO 9001:2008سیستم مدیریت کیفیت
شرکت الکتروپیک موفق به دریافت گوهینامه استاندارد  ISO9001:2008سیستم
مدیریت کیفیت از شرکت  TUV NORDشد.
این موفقیت مرهون تالش های معاون سابق معاونت فنی و مهندسی وتضمین کیفیت
(مهندس رحیمی) ،مدیر سابق مدیریت سیستمها و روشها (مهندس حسن پور)،
مدیریت حاضر مدیریت سیستمها و روشها و همکاری تمام مدیریت های سازمان
می باشد.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره  /12دیماه 93

14
14

اخبارالکتروپیکی

تقدیر از پرسنل مدیریت مالی
همزمان با فرا رسیدن  15آذر ،بزرگداشت روز حسابدار ،در مراسمی با
حضور مهردادمنصوری ،مدیرعامل و نصرت ا ...وزیری ،جانشین ایشان از
پرسنل مدیریت مالی تقدیر و قدردانی شد.
مهرداد منصوری ،با اشاره به اینکه قبال خود امور مربوط به مالی را انجام
داده است و در این کار تجربه دارد ،کار این مدیریت را سخت و ظریف
توصیف کرد و در ادامه گفت « :با اینکه حجم کاری این مدیریت سنگین
است اما همیشه مظلوم بوده و عملکرد آن مورد توجه قرار نمیگیرد در
صورتی که قلب هر سازمانی در مدیریت مالی آن می تپد».
در ادامه نصرت اهلل وزیری نیز با یادآوری این مطلب که پرسنل مدیریت
مالی با اعداد و ارقام سر و کار دارند ،کار آنها را سخت و نیازمند دقت
زیادی دانست و پرسنل این مدیریت و تمامی همکاران را به رعایت چهار
اصل مهم یعنی برنامه ریزی ،سرعت ،دقت و صرفه جویی در امور دعوت
کرد.
در پایان با اهدای هدایایی این مراسم پایان پذیرفت.
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گرامیداشت روز ملی کیفیت

همزمان با فرا رسیدن  18آبان ،مصادف با روز ملی کیفیت ،در مراسمی با حضور نصرت ا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل،
از پرسنل مدیریت های کنترل کیفیت الکتروپیک ،یوتاب و همچنین مدیریت سیستمها و روشها که وظیفه تضمین
کیفیت محصوالت را برعهده دارند ،تجلیل و قدردانی شد.
وزیری در این مراسم ،یکی از اهداف شرکت را کیفیت برتر دانست و افزود ،در حقیقت میتوان گفت« :از اصلیترین
دالیل ماندگاری الکتروپیک ،کیفیت باالی محصوالت آن است».
ایشان در ادامه یادآور شد ،کیفیت برتر مرهون فرآیندهای درون سازمان است و خاطرنشان کرد« :کیفیت باید از
درون فرآیندهای سازمان طراحی و اجرا شود» و این وظیفه مهم بر عهده مدیریت سیستمها و روشهاست .به عبارتی
دیگر ،در صورتی که در سازمان ،فرآیندهای درون سازمانی کامل و جامع باشد ،سبب تسهیل کنندگی و تضمین کیفیت
امور میشود ،و در نتیجه این فرآیندها موجب ارتقای کیفیت محصوالت نیز میشود.
وزیری همچنین به نقش پرسنل کنترل کیفیت در پروسهی تولید اشاره کرد و گفت« :بازرسان کنترل کیفیت نقش
هدایتگری و کمک به خط تولید را دارند و نباید همکاران ،بازرسان را در مقابل خود ببینند » .بلکه انتظار میرود پرسنل
کنترل کیفیت و پرسنل خطوط تولید همیشه رفتاری توام با احترام متقابل با یکدیگر داشته باشند و در نتیجه این
حسن رفتار و همکاری متقابل ،ایرادات و نقاط ضعف محصوالت گرفته شود و شاهد مطلوبترین کیفیت در محصوالت
باشیم.
در ادامه این مراسم ،نازنین اشتاب ،مدیر کنترل کیفیت الکتروپیک ،ضمن تشکر از مهرداد منصوری ،مدیرعامل شرکت،
به دلیل نهادینه کردن کنترل کیفیت در شرکت ،از پرسنل این مدیریت نیز تشکر و قدردانی کرد.
همچنین سید مهدی حسینی ،سرپرست کنترل کیفیت یوتاب نیز در خاتمه این مراسم از نازنین اشتاب و مهران
مودب تشکر کرد ،و گفت« :در بدو ورود به شرکت ،اشخاص زیادی و مخصوصا این دو بزرگوار که بنده زیر نظر آنها کار
میکردم ،چیزهای زیادی به من آموختند و سختگیریها و آموزشهایشان باعث پیشرفت کاری من شد تا اکنون بتوانم
عهدهدار سمت سرپرست کنترل کیفیت یوتاب باشم».
حسینی با گفتن این مطالب اینطور نتیجهگیری کرد که «همکاران شرکت نباید سختگیریهای مدیران را به پای
اغراض شخصی آنها بگذارند ،بلکه باید بدانند ،این سختگیریهای کاری به نفع خودشان بوده و باعث میشود ،واقعا
کار یاد بگیرند و بتوانند ارتقا و پیشرفت داشته باشند».
در پایان ،با اهدایای هدایایی به پرسنل حاضر ،این مراسم خاتمه یافت.
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خدمات پس از فروش
در نوک پیکان
در راستای آشنایی بیشتر با وظایف و نحو ه کار
همکارانمان در شرکت الکتروپیک ،در این شماره از

فصلنامه به سراغ مدیریت خدمات پس از فروش و
یکی از سرویسکارهای پرتالش آن(آرشام قهاری)
رفتیم تا هر چه بیشتر با این حرفه و مسئولیتهای

آن آشنا شویم.

خدمات پس از فروش ،وظیف ه ارائه خدمات نصب

و تعمیر محصوالت را بر عهده دارد ،که در حقیقت

میتوان گفت یکی از مهمترین ارکان شرکت است

حفاظت کرده و مانع از این میشود که به قلعه صدمهای وارد

شود» .ما نیز در این مدیریت سعی میکنیم ،مدافع وجهه و
اعتبار شرکت باشیم تا خدشهای به آن وارد نشود.

و با عملکرد خود ،تا حدود زیادی میتواند موجبات

قهاری در مورد شرایط کار گفت :سرویسکار عالوه بر

آورد .خدمات پس از فروش شامل بخشهای مختلفی

و صبوری را نیز دارا باشد ،چون وقتی ما برای تعمیر مراجعه

رضایت و یا عدم رضایت مشتریان از شرکت را فراهم
چون سرویسکاران است و از مجموع وظایف آن

میتوان به نصب و تعمیر محصوالت اشاره کرد که
انجام آنها دقت و ظرافت خاصی را در کار میطلبد.

اینکه باید در کارش دقیق باشد ،باید ویژگیهای خوشرویی
میکنیم ،احتمال دارد ابتدا مشتریان شاکی و ناراضی باشند
که در این صورت وقتی با حوصله و خوشرویی ما در انجام

کار روبهرو میشوند نهایتا میبینیم که از نتیجه کار راضی و

از قهاری نخست در مورد الکتروپیک و کار در آن

خشنود شده و خنده رضایت بر لبانشان نقش میبندد .و در

و گفت :این نظمی که در الکتروپیک حاکم است،

خود ،ناراحتی و گالیه مشتریان را به خوشحالی و تمجید از

پرسیدیم ،که او شرکت را بسیار منظم توصیف کرد،

میتواند باعث موفقیت و پیشرفت کاری افراد شود.

حقیقت این شیرینترین لحظه کار ماست که میتوانیم با کار
شرکت تبدیل کنیم.

قهاری درباره کار کردن در مدیریت خدمات پس

از دیگر شرایط کاری سرویسکاران اینکه آنها در حالتهای

حساسیتهای خاص خود را دارد و انتظار از خدمات

مختلف شهر تردد کرده و به امور مشتریان رسیدگی میکنند.

از فروش میگوید« :کار کردن در این مدیریت
پس از فروش باالست و مردم همیشه از آن ،توقع

زیادی دارند» .او در ادامه خدمات پس از فروش را

در نوک پیکان دانست و اضافه کرد« ،خدمات پس از

فروش همچون دیدهبانهای قلعهای است که از قلعه

مختلف جوی اعم از سرما و گرما با موتورسیکلت به مناطق
قهاری در پایان سخنان خود ،خواستار حمایت بیشتر از سوی

مدیران ارشد شرکت شد.
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آشنایی با مدیریت بازرگانی خارجی

ت بازرگانی
در این شماره از فصلنامه به سراغ مدیری 
خارجی میرویم تا هر چه بیشتر با این مدیریت ،اهداف
و عملکرد آن آشنا شویم.
با توجه به گسترش و توسعه روابط با کشورهای خارجی
در راستای اهداف شرکت ،این مدیریت تشکیل و کار خود
را آغاز کرد .از مهمترین و اولین رسالت مدیریت بازرگانی
خارجی ،می توان به تامین به موقع کاالی مورد نیاز خطوط
تولید اشاره کرد ،به عبارتی تمام اهداف و دیگر رسالتهای
این مدیریت در راستای تامین همین موضوع معنی پیدا
میکند .اما از دیگر اهداف و رسالتهای این مدیریت می
توان موارد زیر را نام برد:
 تالش در تهیه کاالی با کیفیت و قیمت رقابتی با توجه بهشرایط بازار خارجی.
 یافتن منابع معتبر با تضمین کیفیت کاال و قیمتهایمناسب.
 انجام امور خرید طبق استانداردهای شرکت و مطابق باقوانین سیستمی رایج در شرکت تا حد امکان.
 سعی در کاهش هزینهها تا حد امکان.امور جاری خرید خارجی :
-1انجام کلیه امور خرید :
بررسی برنامه خرید ارائه شده توسط مدیریت برنامهریزی
/بررسی دادههای خرید قطعات/سورسیابی/استعالم
قیمت/دریافت نمونه /سفارشگذاری/هماهنگی با مدیریت
مالی جهت پرداخت وجوه پروفرما

-2انجام امور بازرگانی :
ثبت سفارش در سایت بازرگانی/دریافت مجوزهای مربوطه
از سازمان صنایع یا اتاق بازرگانی (در صورت نیاز )/استعالم از
ل و نقل /هماهنگی حمل با فروشنده و شرکت
شرکتهای حم 
حمل و نقل
-3پیگیری امور بانکی :
ارسال درخواست جهت گشایش اعتبار اسنادی نزد بانک/
پیگیری جهت تامین وجه اعتبارات با مدیریت مالی
-4پیگیری امور گمرکی و ترخیص کاال:
آماده سازی اسناد ترخیص/ارسال اسناد برای ترخیص کار
 -5ماموریت های خارج از کشور و همراهی میهمانان خارجی
در پایان با توجه به حساس بودن پروسهی کاری خرید خارجی،
از جمله مواجهه با تحریم های بانکی و گمرکی و برآورده ساختن
نیازهای شرکت جهت عدم توقف خط تولید و در نهایت تولید یک
محصول با کیفیت ،تعامل تمامی مدیریت ها با یکدیگر و از جمله
خرید خارجی را طلب می نماید.
برای کارکنان پرتالش مدیریت خرید خارجی و سایر همکاران
الکتروپیک آرزوی پیشرفت و موفقیت روزافزون داریم.
همکاران شاغل در مدیریت خرید خارجی:
فاطمه رضایی(مدیریت خرید خارجی)،حسن زحمتکش،
(کارشناس خرید خارجی)،سمیرا دهی( کارشناس خرید
خارجی) ،زهرا شریفی(کارمند خرید خارجی)محمد حسین
میرزائی( کارمند امور ترخیص خرید خارجی)
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نقش مدیریت دانش در موفقیت سازمان
تغییر اجتناب ناپذیر و پیشرفت اجباری است

در حال حاضر با پيشرفت سريع علم ،فناوري و پيچيده شدن اوضاع سياسي و محيط اجتماعي لزوم ايجاد تغییر و
مديريت تغيير سازماني اهمیت ويژهاي يافته است .چنين روند رو به رشد در لزوم تغيير سازماني نياز به دانش و مهارت
كافي براي بهبود و تكامل سازماني را میطلبد .مديران با كسب دانش مانند آگاهي از نظريههاي حوزه كسب و كار خود،
يادگيري استفاده از فناوريهاي نو ،توانمندسازي خود در تطبيق و اقتباس مهارتها و استراتژيها و پذيرا بودن تفكر
خالق ميتوانند به رهبران تغيير تبديل شوند .رهبران تغيير از تواناييهاي خود و افراد پيرامون خود به خوبي استفاده
ميكنند تا با تلفيق جديدترين عقايد و ديدگاهها در زمينه تغيير سازماني ،الگوي مفيد و جامعي را براي بهبود و توسعه
سازماني ارائه دهند.
مدیران همه روزه در معرض بمباران جریان عظیم دادهها قرار میگیرند .به طوری که میتوان گفت« :دانشمندان میزان
اطالعات ارسالی به انسان در طول یک سال را به دقت بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که این مقدار برای هر نفر
در جهان معادل خواندن  174روزنامه در هر روز است( ».دیوید دربیشایر.)2010 ،
این حجم باالی داده ،موجب میشود مدیریت دانش اهمیت بسزایی پیدا کند .سه دلیل عمده که نیاز یک سازمان به
مدیریت دانش را ضروری میکند ،عبارتند از .1 :تسهیل توانایی تصمیمسازی .2 ،با روزمره کردن یادگیری ،سازمان را به
یک سازمان یادگیرنده تبدیل میکند .3 ،موجب تحریک سازمان به تغییر و ایجاد نوآوری میشود.
تسهیل توانایی تصمیمسازی
دادهها گنجینهای از اطالعات را در اختیار مدیران قرار میدهند و پردازش حجم بسیار باالی داده موجب اتخاذ
تصمیمات با ارزشی برای سازمان میشود .اعمال مدیریت دانش در یک شرکت مساوی است با حذف دادههای اضافی و
اشتراک اطالعات که موجب باال رفتن توان تصمیمگیری میشود .به عبارتی دیگر بهکارگیری مدیریت دانش به اشتراک
گذاشته شده ،موجب اتخاذ تدابیر اصولی و تصمیمات آیندهساز برای سازمان میشود.
با روزمره کردن یادگیری ،سازمان یادگیرنده شکل میگیرد
دیوید گاروین در کتاب خود «یادگیری در عمل :راهنمای سازمانهای یادگیرنده ( »)2000مینویسد« :افراد برای
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حرکت رو به جلو ،باید ابتدا به پشت سر خود نگاه کنند».
یک سازمان در صورتی یادگیرنده است که باعث ایجاد
فرهنگی شود که در آن هر شخص بهطور پیوسته خود،
واحد خود و سازمان خود را مورد ارزیابی قرار دهد تا
راههای ارتقا و بهبود مستمر را بیابد .پس از هر اقدام
یا اتفاق مهم ،افراد باید وظایف خود را بازبینی کرده و
پیروزیها و شکستهایشان را بررسیکنند و به دنبال
اجرای بهتر وظایف در اقدامات آتی برنامهریزی کنند.
داشتن چنین رویکردی به بهرهگیری از تجربیات ،دانشی
را به وجود میآورد که موجب تسهیل در عملیات و ارتقای
فرآیندها میشود.
تحریک سازمان به تغییر و ایجاد نوآوری
مدیریت دانش سازمانی ،با تحریک به تغییر و نوآوری،
موجب سرازیر شدن ایدههای آزاد به سوی تصمیمسازان
میشود .برای مثال ،برنامه «فرآیند تسریع تغییر»
میتواند شامل توسعه مدیریت ،رهبری واحد هر شرکت ،و
کارگاههای تخصصی باشد .این برنامه نهتنها موجب انتقال
آخرین دانش در بین مدیران میشود ،بلکه موجب گشایش
باب گفتوگو ،تاکید بر ارزشهای سازمانی و تحریک به
تغییرات مثبت کاری میشود.
بهکارگیری موثر مدیریت دانش به شرکتها و سازمانها
کمک میکند با تسهیل در تصمیمسازی ،ایجاد سازمانهای
یادگیرنده و تحریک به تغییر و نوآوری ،راه موفقیت را با
سرعت طی کرده و شعار «تغییر اجتنابناپذیر و پیشرفت
انتخابی است» را با «تغییر اجتنابناپذیر و پیشرفت
اجباری است» جایگزین کنند.

چند نكته که باعث سهولت در زمينه تغيير برنامهريزي
شده میشود:
*نسبت به موقعيتها و افرادي كه نيازمند تغيير هستند،
هوشيار باشيد.
*درباره تغيير ،رقابت و نيازهاي مشتريان ،فكر كنيد.
*چارچوب فكري خود را به چالش بكشيد و تفكر خود را
توسعه دهيد.
*شرايط فعلي را بررسي كنيد و راههاي جايگزين براي آن
را توسعه دهيد ،چه چيزي ميخواهيد؟ چه موانعي را بايد
از سر راه برداريد؟
*با دقت به موضوعات ،مسائل و ايدههايي كه ديگران ارائه
ميدهند ،گوش فرا دهيد.
*به آينده به عنوان يك آغاز نگاه كنيد ،نه به عنوان تكرار
وقايع گذشته.
*جايي را كه قرار داريد ،بپذيريد و براي آينده برنامهريزي
كنيد .انرژي خود را صرف فكر بر روي موارد «من بايد اين
كار را ميكردم »...نكنيد.
*هنگام برنامهريزي از نقاط قوت خود كمك بگيريد و
برنامه خود را براساس آنها تنظيم كنيد.
*براي كارهايي كه نميتوانيد انجام دهيد توجيه فراهم
نكنيد.
*مقاومت را درك كنيد؛ گوش دهيد ،شرح دهيد و بحث
كنيد.
*براي هر فردي كه بايد تغيير را دنبال كند ،دورنما و
مسيري روشن ترسيم كنيد.

داستان کوتاه زندگی
گروهی از دانشجویان مالقاتی با استاد مسن خود داشتند و از مشکالت زندگی و استرسهای آن به استاد گالیه کردند...
استاد به شاگردان پیشنهاد قهوه داد و قهوه را در فنجانهای مختلف شیشهای ،کریستال ،پالستیکی و...ریخت
به طوری که بعضی از فنجانها معمولی و برخی دیگر گرانقیمت بودند.پس از اینکه هر یک از دانشجویان فنجانی
برداشتند ،استاد گفت :اگر دقت کرده باشید همه فنجانهایی که به نظر زیبا وجالب میآمدند ،اول انتخاب و برداشته
شدندوفنجانهای معمولی در سینی باقی ماندند...
هر یک از شما بهترین فنجان را خواست و «این منبع مشکالت و استرسهای شماست»...
آنچه که شما در واقع به دنبالش بودید ،قهوه بود و نه فنجان!!!درحالیکه همه شما بهترین فنجان را انتخاب کردید!..
حال اگر زندگی قهوه باشد؟ پس شغل،پول ،عشق ،پست و مقام فنجان هستند!
آنها فقط ابزاری هستند برای حفظ و نگهداری «زندگی» پس لطفا اجازه ندهید ،فنجانها شمارا به خود جذب کنند و
از خود زندگی غافل شوید!
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آداب رفتاری در محیط

• به عبارت ساده و مختصر اخالق شامل شناخت صحيح
از ناصحيح است.
• مهربانی و صمیمت در محلکار و رعایت حد و مرزهای
اخالقی یکی از بهترین خصوصیات اخالقی در محیط کار
محسوب میگردد.
• شوخی های نابجا و افراط گرایانه موجب درگیری های
نابجا و نابخردانه می گردد.
• درست و با دقت گوش فرا دادن به سخنان  ،نظرات و
احترام به عقاید دیگران از بدیهیات است.
• دخالت های بی مورد درکارهای شخصی و سوء استفاده
ازخصوصیات اخالقی دیگران سبب دلخوری خواهد شد.
• همه افراد انتقاد پذیر نیستند :قضاوت ،انتقاد تند و
سرزنش بدون داشتن اطالعات کافی مسئله ساز خواهد
شد.
• دوری از هرگونه توهین ،اسم های مستعار ،تحقیر
همکاران یا عقاید آنان ضروری است.
• زمانیکه شخصی مسئولیت های کاری اش را بر گردن
همکاران انداخته ،دیدی منفی از خود بر جا می گذارد.
• انسانها در شرایط خاص متفاوت عمل میکنند ،انتظار
از دیگران که همانند ما عمل کنند غیر معقوالنه بنظر
می رسد.

• الزمه قضاوت و ایرادگیری ازدیگران کامل بودن خود
است ولی به طور حتم هیچ انسانی کامل نیست.
• با دیگران طوری رفتار کنید که دوست دارید با شما
رفتار شود.
رعایت ضوابط اخالقی با دیگران
الف ) در ارتباط با ارباب رجوع باید دانست :
 رعايت عدالت و انصاف و رعایت اخالق اداري و تواضعدر برخورد با مراجعين ضرورت دارد.
 تكريم ارباب رجوع و حفظ حرمت و شخصيت او موردانتظار است.
 پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال كار وتوجه بهكسب رضايت ارباب رجوع الزامی است.
حضور به موقع درمحل كار وتعيين جايگزين برايانجام امورمراجعين در اوقات عدم حضوردر محل كار از
اولویتهاست.
 تسريع و تسهيل در انجام امور و به موقع انجام دادنكارهاي مراجعین از وظایف است.
 داشتن سعه صدر و تمايل مثبت در برخورد با اربابرجوع نشانه سالمت نفس است.
* تجسس در امور شخصي ارباب رجوع ،منت گذاشتن و
چشم داشت از بابت انجام امور مربوط به مراجعين  ،ترك
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محل كار در اوقات موظفي اداري بدون دليل و اجازه  ،افشاي
اسرار و اطالعات محرمانه ارباب رجوع  ،داشتن كبر و غرور
در برخورد با آنها  ،امروز و فردا كردن كار ایشان بی اخالقی
محض است.
ب)در ارتباط با همكاران باید دانست :
 احترام و رفتار توأم با ادب و نزاكت به همكاران ضرورتدارد.
 رعايت و داشتن رفتار مناسب همكاران خانم و آقا بايكديگر در فضاي سازمان موجب امنیت می شود.
 داشتن وحدت ،صميميت و همدلي ،امانتداري و حفظ اسرارهمكاران مورد انتظار است.
كمك به انجام وظايف شغلي همكار در صورت نبودنشدرمحل كار و يا در زمان مشغله زياد او باعث تعامل خواهد
شد.
* تجسس در امور شخصي همكاران ،انتقام جویي ،استهزاء
و تخريب همكاران ،دخالت بي مورد در امور غير مرتبط با
وظايف محوله ،سوء ظن ،بخل و حسادت به همكاران آفت
اخالق است.
ج) در ارتباط با مديران باید دانست :
 اطاعت پذيري و انجام به موقع دستورات مافوق ضروریاست.
 رعايت سلسله مراتب سازماني باید انجام پذیرد. حفظ حرمت و منزلت مديران در محيط اداري و غير اداريبایدحفظ گردد.
 صداقت ،امانتداري و برخورد مؤدبانه با مافوق دور از انتظارنیست.
 مشاركت جدي در كارهاي تيمي و انجام وظايف شغليالزامی است.
 استفاده درست در مقابل اختيارات تفويض شده موجبتعالی می گردد.
*دروغ ،تهمت ،افتراء ،غيبت كردن و بدگويي پشت سر
مديران ،ارائه گزارشات خالف واقع ،تملق و چاپلوسي در
رفتار و ارتباط با ایشان ،تقرب به درگاه مدير و سرپرست
مافوق ،از زيركارها ،شانه خالي کردن و امور محول شده را
به گردن ديگران انداختن کج سلیقگی و بی اخالقی را رواج
می دهد.
د)در ارتباط با سازمان و شغل باید دانست :

 انجام به موقع و دقيق وظايف محوله خواست مدیرانسازمان است.
 حضور منظم و به موقع در محل كار و فعاليت تا پايان وقتاداري ضروری است.
ارتقاي دانش و مهارت مورد نياز شغلي و سازماني باعثپیشرفت خواهد شد.
 سخت كوشي و تالش در كار ،باعث افزايش بهره وري ورشد می گردد.
 جلوگيري از ريخت و پاش و دوري از اسراف ،و استفادهبهينه از امكانات و منابع سازمان از وظایف است.
 رعايت پوشش اداري ،توجه به ساده پوشي و عدم آرايشزننده نشانه سالمت اخالقی است.
رعايت قوانين ،مقررات ،ضوابط اداري و آراستگي محيط كارضرورت دارد.
حفظ اسرار شغلي و افزايش تعلق و سازماني جزیی ازاخالق حرفه ای است.
_آشنايي با قوانين ،دستورالعملها و علوم وفنون و
تكنولوژيهاي نوين مرتبط با وظايف شغلي و سازماني راه را
برای پیشرفت هموار می سازد.
*سوء استفاده از موقعيت شغلي و استفاده شخصي از
امكانات سازمان ،اعمال نفوذ براي حفظ موقعيت شخصي،
سهل انگاري در وظايف اداري و كم فروشي و كم كاري ،دير
سركار آمدن و زود رفتن از محل كار ،انجام كارهاي شخصي
در اوقات و ساعات اداري ،ماندن درسازمان در غير ساعات
اداري و انجام ندادن كار و گرفتن اضافه كاري ،اسراف و افراط
و تفريط در بكار گيري اموال حتي در جهت مصارف سازمان،
افشاي اطالعات موجود در سازمان ،استعمال دخانيات و
داشتن اعتياد ،بيانگيزگي ،تنبلي ،بد پوششي از عوامل
آسیب رسان به اخالق است.
و در پایان رعایت ضوابط اخالقی و رفتاری در سازمان باعث:
* شكل گيري كــارهـاي گروهي قوي و افزايش بهره وري
مي شود.
* هماهنگی رفتارهاي كاركنان با ارزشهايي كه به نظر
رهبران سازمان در اولويت است می گردد.
* رشد و بالندگي كاركنان و سازمان می شود.
* کمک به ايجاد تصويري مثبت از سازمان در نزد مشتری
می شود.
مدیریت آموزش شرکت الکتروپیک
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آشنایی با دو نرم افزار مهندسی
منبع :مدیریت فنی و مهندسی الکتروپیک
گردآوری :میثم عرفان و علیرضا مخبر

 Labviewیک زبان برنامه نویسی گرافیکی یا همان G
است و مخفف عبارات زیر می باشد .
Engineering Workbench Laboratory Virtual
Instrumentation
این نرم افزار در حوزه های مختلفی از جمله فنی و
مهندسی تحقیقاتی پزشکی و.....کاربرد فراوان دارد و از
محبوبیت باالیی در میان مهندسین شاخه های الکترونیک
 ،کنترل ،قدرت و ابزار دقیق برخوردار است ،ازنقاط
اعجازآور  Labviewتوانایی در ارائه امکانات ورودی و
خروجی اطالعات و پردازش سیگنال می باشد ،حال این
پردازش در هر زمینه ای از جمله انواع فیلتر ،حذف نویز
 ،انجام عملیات ریاضی،پردازش صوت یا تصویر باشد.
اولین نسخه این نرم افزار در سال  1986توسط شرکت
 National Instrumentعرضه شد و هم اکنون در
دیگر کشور ها از اهمیت خاصی برخوردار است به شکلی
که صحت اهمیت آن را می توان با جستجو در اینترنت
بررسی نمود ،اما متاسفانه در کشور عزیز ما این نرم افزار
تا حدی ناشناخته مانده که برخی از مهندسین در صنایع
گوناگون نام آنرا هم نشنیده اند.
الزم به ذکر است که در شرکت الکتروپیک با هدف ساخت
تجهیزات و ابزارتست ،انتقال دانش در این حوزه در
مدیریت مهندسی صورت گرفته و هم اکنون اولین نمونه
از تستر بر پایه این نرم افزار توسط مدیریت مهندسی
طراحی شده است .
از نکات مثبت تستر برد  1286بر پایه نرم افزار Labview
می توان به موارد زیر اشاره نمود :
* تست نقاط مهم برد با دقت  8میلی ولت.
* تست صدای زنگ با محاسبه دقیق دامنه و فرکانس .
* تست مدار صوت و صدای رفت و برگشت با محاسبه :
*  ، ( FFT ( Fast Fourier transformدامنه  ،فرکانس
و ) . THD ( Total Harmonic Distrotion
* نمایش نقاط و یا حتی قطعه معیوب برروی نقشه
شماتیک  1286و......

نمایش محل معایب برد تحت تست بر روی نقشه شماتیک.

گفتنی است که برحسب نیاز خط تولید طراحی تستر هوشمند
دیگری جهت استفاده در مدیریت مونتاز برد و  Smdکلید خورده
است .
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MSC .Visual Nastran 3D & 4D
 MSC .Visual Nastran 3D & 4Dيك نرم افزار مهندسي چند منظوره با بيش از يك ميليون خط برنامه فرترن
که قادر به تحليل مسائل ديناميكي و آنالیز مكانيزم ها ميباشد  .اين برنامه در ابتدا در سال  1966تحت حمايت سازمان
 NASAبرنامه ريزي گرديد.
 NASTRANمخفف  NAsa STRucture ANalysisمی باشد که قادر به تحليل مسایل استاتيكي خطي و غير خطي ،
آناليز مدهاي ارتعاشي و پاسخ فركانسي سيستم  ،كمانش  ،تحليل انتقال حرارت پايدار خطي و غير خطي  ،انتقال حرارت
گذرا و  ...می باشد و به دلیل تحلیل مسائل در  4بعد ( سه بعد محورهاي مختصات و يك بعد هم زمان ) آن را  4Dمی نامند
و از معدود نرم افزارهایی است که در حالت دینامیکی آنالیز المان محدود را انجام می دهد.
این نرم افزار در حوزه های مختلفی از جمله فنی و مهندسی و هوافضا و ....کاربرد فراوان دارد و در ایران در صنایع دفاع و
هوافضا و شرکت تام ایران خودرو و چند شرکت تحقیقاتی دیگر کاربرد فراوانی دارد .هم اکنون پروژه قفل برقی کتابی که
در مرحله طراحی توسط واحد فنی و مهندسی (مکانیک) است برای اولین بار در شرکت الکتروپیک توسط این نرم افزار
قدرتمند آنالیز و تحلیل شده است.
بخشی از آنالیز را در تصاویر زیر مشاهده می نمایید.

2

1

قطعه شماره ()2

نمودار مکان زمان قطعه شماره ()1

نمودار مکان زمان قطعه شماره ()2

قطعه شماره ()1
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ترفندهایی
برای کاربر حرفهای
موبایلهای اندرویدی

سیستم عامل اندروید به خاطر اکوسیستم متن باز و جالبش پر از ترفندهای مختلف است که شاید همه کاربران ،آن
را ندانند .در اینجا بعضی از این ترفندهای جالب و کاربردی در سیستم عامل اندروید را معرفی میکنیم تا کار با این
سیستم عامل را برای کاربرانش جذابتر و جالبتر کنیم.
 .1در هر قسمت بازی یا اپلیکیشن با گفتن  OK Googleبه جستوجو بپردازید:
یکی از مزیتهای بزرگ اندروید سازگاری کامل آن با سرویسهای گوگل است .در آخرین نسخههای اپلیکیشن Google
 Searchقابلیتی اضافه شده که میتوانید در هر قسمت از دستگاه اندرویدی خودتان ،حتی داخل اپلیکیشنها با گفتن
عبارت  OK Googleبه جستوجو بپردازید .برای فعالسازی این امکان باید طبق دستورالعمل زیر عمل کنید:
ابتدا به اپلیکیشن  Google Settingsو یا  Google Searchبروید .در قسمت  Search and Nowبه منویVoice
بروید و پس از آن به منوی  Ok Google Detectionرفته و گزین ه  From any screenرا فعال کنید .حاال با  ۳بار
تکرار عبارت  OK Googleصدای شما تشخیص داده میشود.
 .2با باال بردن سرعت انیمیشنها جان تازهای به دستگاه اندروید خودتان بدهید:
یکی از بزرگترین مشکالت کاربران با سیستم عامل اندروید کندی و تاخیر آن است .این اتفاق شاید از کمکاری گوگل
در مقابل اندروید و یا عدم استفاده صحیح از دستگاه اندرویدی مربوط باشد .به هر حال اگر احساس کندی و تاخیر
در دستگاه خود میکنید با این ترفند میتوانید عملکرد آن را بهبود بخشید و با سرعت بیشتری به گشت و گذار در
اندروید بپردازید .گوگل برخی تنظیمات مخصوص توسعهدهندگان را مخفی کرده و ابتدا باید به این تنظیمات دسترسی
پیدا کنید .به این منظور مراحل زیر را دنبال کنید:
ابتدا به قسمت تنظیمات مراجعه کنید و بخش  About Phoneیا همان درباره دستگاه را باز کنید .سپس  ۷بار روی
 Build Numberضربه بزنید تا منوی مخفی مخصوص توسعه دهندگان برای شما نمایش داده شود .برای مراجعه
به این منو به صفحه اصلی تنظیمات رفته و به قسمت Developer Optionsمراجعه کنید .حاال مقدار Windows
 transition scale ،Transition animation scaleو  Animator duration scaleرا روی . x۵قرار دهید یا به
کلی آنها را خاموش کنید.
 .3دستگاه گمشدهتان را ردیابی ،قفل یا پاکسازی کنید:
گم شدن موبایل هوشمند یکی از بدترین اتفاقاتی است که میتواند رخ بدهد .این دستگاهها اطالعات شخصی و
مهمی را در خود دارند که اگر به دست افراد دیگر بیفتند میتوانند به مشکل بزرگی تبدیل شوند .نرمافزارهای زیادی
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وجود دارند که میتوانند گوشی را ردیابی کنند ،اما وقتی
گوشی گم میشود دیگر این نرمافزارها چندان هم به
کمکتان نخواهند آمد؛ چرا که باید قبل از گم شدن این
نرمافزارها را روی دستگاهتان نصب میکردید.
گوگل برای این مشکل چاره اندیشیده و میتوانید با این
ترفند از مکان فعلی دستگاهتان با خبر شوید و حتی
اطالعات آن را پاک کنید .حتی اگر گوشی خود را در
خانه گم کردید میتوانید با گزینه  Ringزنگ گوشی
خود را به صدا در بیاورید .اگر  GPSدستگاهتان در
کاملترین حالت قرار داشته باشد ردیابی آن دقیقتر
صورت میگیرد .برای این کار مراحل زیر را دنبال کنید:
مطمئن شوید که Android Device Managerروی
دستگاهتان نصب است .از طریق کامپیوتر به این لینک
مراجعه کنید و از منو گوشی خود را انتخاب کنید .حاال
میتوانید زنگ آن را به صدا در بیاورید ،قفل کنید و یا
اطالعات آن را پاک کنید .اگر  Ringرا انتخاب کنید
گوشی شما به مدت  ۵دقیقه با بلندترین صدای ممکن
زنگ خواهد خورد و برای متوقف کردن آن باید کلید
 Powerرا فشار دهید.
 .4در صفحه قفل ،موسیقی را به عقب یا جلو ببرید:
اگر اهل موسیقی باشید حتما دیدهاید که هنگام پخش
موسیقی تصویر صفحه قفل دستگاهتان به تصویر آلبوم
تغییر میکند و میتوانید موسیقی را متوقف کنید یا ادامه
دهید .همچنین میتوانید به موسیقی قبلی و بعدی بروید
اما امکان جلو و عقب بردن موسیقی در حالت عادی وجود
ندارد ،که با ترفند زیر میتوانید این کار را انجام دهید:
وقتی موسیقی در صفحه قفل در حال پخش است یکی از
سه کلید موجود را برای مدتی بفشارید و سپس میبینید
که نواری ظاهر میشود .حال میتوانید عمل مورد نظر را
انجام دهید.
 .5ویجتها را به صفحه قفل خود بیاورید:
ویجتها یکی از برترین نقاط مثبت اندروید بوده و
هستند ،به همین دلیل خیلی از کاربران به دنبال زیبا
کردن صفحات خود با ویجتها هستند .از نسخه ۴
اندروید این امکان وجود دارد که میتوانید در صفحه قفل
دستگاه هم از ویجتها استفاده کنید .با این کار میتوانید
دسترسی سریعی به اخبار و اطالعات مهم پیدا کنید.
 DashClock Widgetیکی از بهترین ویجتها برای
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صفحه قفل است .برای این کار مراحل زیر را طی کنید:
ابتدا به تنظیمات رفته و به قسمتSecurityیا همان
امنیت مراجعه کنید .سپس تیک Enable widgets
را بزنید .حال به صفح ه قفل مراجعه کنید و با کشیدن
انگشت از چپ به راست یا همان سوایپ کردن ،عالمت
« »+ظاهر میشود .با انتخاب این گزینه میتوانید لیستی
از ویجتها را مشاهده کنید و از آنها در این صفحه
استفاده کنید.
 .6مکانیابی را در حالت کممصرف قرار دهید:
اگر نیاز زیادی به اطالعات و موقعیت مکانی ندارید
میتوانید با این ترفند از مصرف باتری توسط GPS
بکاهید .اندروید دارای سه تنظیم مختلف برای مکانیابی
است .این سه تنظیم شامل High accuracy ،Battery
savingوDevice onlyهستند .برای انجام این کار
مراحل زیر را دنبال کنید:
به تنظیمات دستگاه رفته و  Locationرا انتخاب کنید.
بعد به  Modeبروید و حالت مورد نظر خود را انتخاب
کنید که گزینهBattery savingدر مصرف باتری شما
توسط  GPSصرفهجویی میکند.
.7تنظیم کنید با فشردن کلید  Homeاپلیکیشن
دلخواهتان باز شود:
در دستگاههایی با کلیدهای مجازی ،کشیدن کلید
خانه به باال باعث باز شدن  Google Searchمیشود.
در برخی از دستگاهها که کلید فیزیکی دارند میتوانید
با چند ثانیه نگه داشتن این کلید بهGoogle Search
دسترسی پیدا کنید .نرمافزاری با نامHome Button
Launcherوجود دارد که میتوانید با آن تعریف کنید،
با حرکات گفته شده چه اپلیکیشنی باز شود .با این کار
میتوانید در هر قسمتی از اندروید به اپلیکیشن مورد
نیازتان دسترسی پیدا کنید و فقط کافیست مراحل زیر
را انجام دهید:
برنامه  Home Button Launcherرا دانلود و نصب
کنید .حال کلید  Homeرا به باال بکشید یا بفشارید و
سپس  Home Button Launcherرا بهعنوان پیش
فرض انتخاب کنید و از منویی که در گوشه باال وجود
دارد گزینه  Addرا انتخاب کرده و سپس اپلیکیشنهای
مورد نظرتان را انتخاب کنید تا با این حرکت باز شوند.
منبع :دنیای اقتصاد
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معرفی کتاب
قلعه حیوانات ،با نام اصلی مزرعه حیوانات رمان کوتاه و تمثیلی درباره
گروهی از حیوانات است که انسانها را از مزرعهای که در آن زندگی
میکنند بیرون کرده و خود اداره مزرعه را به دست میگیرند ،ولی پس
از مدتی این حکومت به حکومتی خودکامه با شرایط مشابه قبل تبدیل
میشود .این رمان در طول جنگ جهانی دوم نوشته شد و در سال
 ۱۹۴۵میالدی منتشر شد ،ولی در اواخر دهه  ۱۹۵۰میالدی محبوب
شد .معروفترین جمله این کتاب «همه حیوانات باهم مساویند ،اما
برخی مساوی ترند» است که در زبان انگلیسی به صورت یک ضرب
المثل و جمله کنایه آمیز وارد شدهاست.
در این کتاب هر گروه از حیوانات نقش گروهی از اجتماع را بازی
میکنند که دست به انقالبی برای بهبود زندگی خود میزنند اما
حاکمانی که اختیار میکنند همانهای میشوند که زندگی آنها را به
فنا میکشند..
اریک آرتور بلر ،با نام مستعار جورج اورول نویسنده این کتاب
است .بیشتر شهرت او مرهون دو رمان قلعه حیوانات و  1984است.
نوشتههای اورول در نقد مدل حکومت کمونیستی و مدلهای مشابه
انقالب تودهای است که برای خوانندگان عام نوشته شده است .و کتاب قلعه حیوانات ،شاهکار اورول است که نشان از
نبوغ و تفکر او در تحلیل تحول دارد(.این کتاب در آرشیو کتابخانه روابط عمومی موجود است).

سرگذشت KFC
سرهنگ ساندرس یک روز در منزل ها میزد مزه ی مرغ ها شگفت انگیز می شد .او
نشسته بود که در این میان نوه اش آمد و راهش را پیدا کرد .پودر مرغ را برای فروش نزد
گفت :بابابزرگ این ماه برایم یک دوچرخه می خری؟ اولین رستوران برد اما صاحب آنجا قبول نکرد!
او نوه اش را خیلی دوست می داشت ،گفت :حتم ًا عزیزم .حساب دومین رستوران نه! سومین رستوران نه! او به ۶۲۳
کرد ماهی  ۵۰۰دالر حقوق بازنشستگی میگیرد و حتی در مخارج رستوران مراجعه کرد و ششصدوبیست و چهارمین
خانه هم می ماند .شروع کرد به خواندن کتاب های موفقیت .در رستوران ،حاضر شد از پودر مرغ سرهنگ
یکی از بندهای یک کتاب نوشته بود :قابلیت هایتان را روی ساندرس استفاده کند.
کاغذ بنویسید .او شروع کرد به نوشتن تا اینکه دوباره نوه اش امروزه کارخانه پودر مرغ کنتاکی ( )KFCدر ۱۲۴
آمد و گفت :بابا بزرگ داری چه کار می کنی؟پدربزرگ گفت :دارم کشور دنیا نمایندگی دارد .اگر در آمریکا کسی
بخواهد تصویر سرهنگ ساندرس و پودر مرغ
کارهایی که بلدم را مینویسم.
پسرک گفت :بابا بزرگ بنویس مرغ های خوشمزه هم درست می کنتاکی را باالی درب رستورانش نصب کند باید ۵۰
هزار دالر به این شرکت پرداخت کند.
کنی.
درست بود؛ پیرمرد پودرهایی را درست می کرد که وقتی به مرغ
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موفقیت

 8نکته 8،تغیر
ایمان

The greatest test of faith is when
you don’t get what you want But
still you are able to say
THANK YOU LORD.

بزرگترین آزمایش ایمان زمانی است که به
آنچه میخواهی نمیرسی ،ولی هنوز میتوانی
بگویی «:خدایا شکرت! »

خدایا متشکرم

Thank you God for another
…amazing day
I feel surrounded by your
…beauty
Thank you for my friends
and loved ones and all the
…blessings you bring

خدایا بابت یک روز شگفتانگیز دیگر
سپاسگزارم...احساس میکنم زیباییات مرا در
برگرفته است...
به خاطر دوستانم و عزیزانم وتمام برکاتی که
شامل حالم کردی ،ازتو متشکرم...

کارهای کوچک

Never stop doing little things
for others.
Sometimes those little things
occupy the biggest part of
their heart.

هرگز از کارهای کوچکی که میتوانی برای
دیگران انجام دهی ،دست نکش؛ زیرا گاهی آن
کارهای کوچک ،بزرگترین بخش از قلب آنان را
احاطه میکند.

اعتماد

Trust is like a paper Once it’s
crumpled It can’t be perfect again.

اعتماد مانند برگی کاغذی است وقتی یک بار
مچاله شود دوباره مثل اولش نمیشود.

رابطه

A perfect relationship=Two people
never giving up on each other.

رابطهای کامل= دو نفر که هرگز ازیکدیگر
دست نمیکشند.

حرکت

Keep your eyes open and Your feet
moving forward.
You’ll find what you need.

چشمانت را باز نگهدار و به سمت جلو حرکت
کن.در این صورت آنچه را که نیاز داری ،خواهی
یافت.

سکوت

Don’t waste words on people who
deserve your silence.Sometime the
most powerful thing you can say is
nothing at all.

کالمت را برای آنهایی که سزاوار خاموشیاند،
هدر نده .گاهی سکوت ،قدرتمندترین چیزی
است که میتوان گفت.

عشق

…My love for you is a journey
Starting at forever and ending at
never.

عشق من به تو سفری است...از ازل تا ابد.

فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره  /12دیماه 93
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تست سالمت روحی و روانی

به این ده سوال پاسخ دهید تا دریابید که چه اندازه
با احساسات و عواطف خود در ارتباط هستید
سپس امتیاز های خود را جمع کرده و نتیجه حاصل
را مشاهده نمایید!

همه جا از آن شخص گله و شکایت می کنید( 3امتیاز)

)1هنگامی که غمگین و ناراحت هستید ,آیا می توانید

 )5معموال چند مدت طول می کشد که به خواب بروید؟

علت ناراحتی خود را پیدا کنید؟

همیشه ( 4امتیاز)

 )4وقتی کسی شما را عصبانی کند ,در این صورت شما:
با عصبانیت در مقابل او می ایستید ( 2امتیاز)

به هیچ کس هیچ حرفی نمی زنید ( 1امتیاز)

به صورت آرام مساله را مطرح نمایید (  4امتیاز)

معموال تا به رختخواب می روید می خوابید ( 3امتیاز)

 20دقیقه طول می کشد که بخوابی ( 4امتیاز)

بیشتر اوقات ( 3امتیاز)

خواب راختی ندارید و سرجایتان می غلتید( 1امتیاز)

به ندرت (  1امتیاز)

 )6معموال در چه شرایطی به خود این اجازه را می دهید

برخی مواقع ( 2امتیاز)

 )2هر چند وقت یک بار شما چیزهایی را خریداری می
کنید ,ولی واقعا نمی توانید از پس هزینه های آن ها
برآیید؟

همیشه(1امتیاز)

بیشتر اوقات( 2امتیاز)
به ندرت ( 3امتیاز)

هرگز (  4امتیاز)

یک ساعت یا بیشتر(  2امتیاز)
که گریه کنید؟

وقتی ناراحتم و فقط دوستان نزدیک یا خانواده ام حضور دارند

( 3امتیاز)

هر زمان که احساس کنم نیاز به گریه دارم ( 4امتیاز)

هر کاری می کنم تا گریه نکنم (1امتیاز)

وقتی که تنها هستم (  2امتیاز)

 )7آیا احساس می کنید که دوستان خوبی دارید؟

 )3آیا شده که حرفی بزنید و بعد از گفتن آن پشیمان

جمع صمیمی از دوستان و اعضای خانواده دارم ( 4امتیاز)

اغلب ( 1امتیاز)

به سختی می توانم با دیگران ارتباط بر قرار کنم ( 2امتیاز)

شده باشید؟

گاهی ( 2امتیاز)

خیلی کم ( 4امتیاز)

هیچ وقت (  3امتیاز)

افراد کمی در زندگی ام هستند ( 3امتیاز)

تنها متکی به خودم هستم و نیاز به کسی ندارم (  1امتیاز)

 )8تا چه حد به توانایی ها و استعدادهایتان اطمینان
دارید؟
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خیلی زیاد ( 4امتیاز)
زیاد ( 3امتیاز)

کم ( 2امتیاز)

اصال (  1امتیاز)

 )9چه چیزی باعث شادی و رضایت بیشتر در شما می شود یا به عبارتی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در کارهایتان
است؟

تحسین و تشویق دیگران ( 3امتیاز)
حس درونی خود ( 4امتیاز)
ترس از شکست ( 2امتیاز)

زنده ماندن و حفظ حیات(  1امتیاز)

 )10از نظر من شادی و خوشبختی هر کس عمدتا بر پایه:

راه و روشی است که هرشخص در زندگی پیش می گیرد ( 4امتیاز)

اقتصاد جامعه ( 3امتیاز)

اصولی است که هر کسی از هما کودکی با آن تربیت شده ( 2امتیاز)
شانس و اقبال فرد است (  1امتیاز)

حاال امتیاز ها را با هم جمع کرده و نتیجه رو ببینید:
امتیاز بین  32تا 40

در این صورت باید به شما تبریک گفت .چرا که شما از لحاظ روحی و عاطفی در سالمت کامل هستید و باید به

وجود خودتان افتخار کنید .شما توانسته اید با احساسات خود ارتباط خوبی بر قرار کنید.

امتیاز بین  24تا 32

الزم است تا شما در شیوه زندگی خود کمی تجدید نظر کنید ,شرایط روحی شما به طرز نابسامانی در حالت
نوسان است و اگر به همین منوال پیش بروید از لحاظ سالمت روحی دچار مشکل خواهید شد .مطمئنا تغییر
تفکر و داشتن روحیه مثبت و یا حتی مشاوره کار مفید باشد .به هر حال شما گاهی به خودتان اطمینان کامل
دارید و برخی مواقع قادر هستید تا با احساسات خود به خوبی کنار بیایید.

امتیاز کمتر از 24

به شما توصیه می شود که به طور جدی تری به فکر سالمت روحی خود باشید و از کمک های حرفه ای در این

راه استفاده نمایید .ممکن است که مشکلی در زندگی خود داشته باشید و نیاز باشد تا برای دستیابی به آرامش
و سالمت فکری خود آن مشکل را به نحوی تجزیه و تحلیل نمایید و راه حل مناسبی را برای آن بیابید .یادتان
باشد که اگر ناراحتی از کسی به دل دارید بهترین راه برای حل آن گفتگو می باشد.

منبع :سایت عصرایران
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امیرعلی فرزند مصطفی اکبری

محمدطاها فرزند حمیدرضا قربانیان

کورش فرزند اعظم رضایی

فسقلیهای
الکتروپیکی

سهیل فرزند افسانه جاوید
و میثم خراج

رونیکا فرزند سمیرا دهی
و اسمعیل عنبرستانی

آوین فرزند نرگس ترکاشوند

قدم نو رسیده مبارک
همکارانمان افسانه جاوید ،میثم خراج ،مجید حاجی بابا علی و سید مرتضی جعفری طعم شیرین پدر و مادر شدن را
چشیدند .ما به این عزیزان تولد میوههای زندگیشان را تبریک عرض میکنیم و امیدواریم کانون خانوادهشان همیشه
گرم و پر امید باشد.
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شد و به دیار باقی شتافت .علیرغم عدم حضور مدیران
ارشد در هنگام وقوع این حادثه ناگوار در کشور ،مجید
منصوری ،قائم مقام مدیرعامل ،پس از آگاهی از خبر
درگذشت ایشان ،از طریق فضای مجازی در جمع پرسنل
مدیریت مونتاژ محصول سخنرانی کردند تا از این طریق
التیامی برای دردهای پرسنلی باشند که سالها با او
دوستی و همکاری نزدیک داشتند.
مجید منصوری که از این اتفاق ناگوار بسیار متاثر بود ،خود
را در غم از دست دادن لعیا شکری ،با پرسنل مدیریت
مونتاژ محصول شریک دانست و با اشاره به ویژگیهای
کاری و فضیلتهای اخالقی ایشان با پرسنل این مدیریت
همدردی کرده و از خداوند متعال برای او آرزوی رحمت
متاسفانه همکار عزیز و ارجمندمان خانم لعیا شکری ،جمع الهی کرد.
ما نیز به نوبه خود این ضایعه دردناک را به تمامی همکاران
ما را ترک گفته و به دیدار حق پیوست.
لعیا شکری از سرگروههای باسابقه مدیریت مونتاژ محصول و خانواده محترم ایشان تسلیت میگوییم.
بود که به علت داشتن ناراحتی قلبی ،تسلیم رضای حق

زهجران تو پر میزند دل

آغاز زیبای عمری عاشقانه مبارک
همکاران عزیز و ارجمند ،مریم کمندی ،سحر خوشدل ،حدیثه خاک ره ،سهیال زمانی ،میترا حسینی ،هادی رحیمینژاد
ی مشترکتان پذیرا باشید.
و داوود مریدی صمیمانهترین پیام تبریک ما را جهت آغاز زندگ 
دلتان خوش ،لبتان خندان ،عشقتان جاویدان...

از زحمات همکارانمان طی چند ماه اخیر تقدیر شد :
یوتاب :سمیه گنجی ،مائده تور ،فریده اسالمی ،سحر میرزا حسینی ،مژگان حسینزاده ،فرزانه خلیلی ،علی محمدی،
سعید دامور ،ابوالفضل جعفری ،اکبر امامیاری ،هادی قاسمی ،احسان شاگلدی ،اسد اله زاحد احدی .مالی :سمیه آهنجان،
میترا یزدانی ،فاطمه مولوی ،الهه دهقان .مونتاژ محصول :مریم چراغی ،رقیه سروری ،مریم شاهمی .مونتاژ برد :لیال

احمدی ،اعظم نودهانی ،لیال رستمی ،صبا آبادیان .حسابداری صنعتی :فروزان رهپیمای ،اکرم جاللیان .معاونت نوسازی

و سرمایه انسانی :مونا صیادی ،ساناز ولدخانی ،صوفیناز بهارستانی ،سمیه مولویان ،حدیثه خاکره ،محمدرضا یعقوبی،
محمد سعیدی ،مجید فرحناک ،جواد زیرک ،حسن امامیاری ،سید جواد جاللی .تولید :نادر حسینی .خدمات پس از
فروش :فرزانه ابوالقاسم تاسی ،سمیرا رضا نژاد ،احمد جعفری ،مریم کمندی ،هادی ابراهیمی ،حمیدرضا صمیمی .خرید

خارجی :فاطمه رضایی ،زهرا شریفی ،بهناز بختیاری ،محمدحسین میرزایی ،حسن زحمتکش .بازاریابی و فروش :ساره
مرتضوی ،مریم دانایی ،الهام عباسی ،محسن عقیلیان ،صالح شاهراجی ،مانی حسیننژاد ،شهاب گریلینیا .قالبسازی:

مجید حاجیبابا .تاسیسات :امیر کابلی ،حمید خاکساری ،محمدعرفان رادعلمداری .انبار :محمود ابراهیمی ،مرتضی

کشاورزیان ،محمد صفری ،عبدالرضا مرادی ،محسن قنبری .برنامهریزی :کیانوش ضیائی .پژوهش ،تحقیق و توسعه :زهره

نوروزی ،فرزانه زاهدی ،ثریا خواصی مهدی خادمی .،روابطعمومی :مریم خراسانی و عاطفه قاسمی.
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.3صفحه کلید رایانه

از 33صفحه کلید رایانه ای که بطور تصادفی نمونه
برداری شدند ،چهار تایشان از نظر سالمتی خطرناک
شناسایی شدند.

.4تلفن همراه

تحقیقات جدید از انگلستان نشان می دهد که تلفن
های همراه ظرف کشت تکنولوژیکی برای ده ها و هزاران
میکروب هستند.

.1پول

دکتر دارلینگتون عضو کمیسیون سالمت نیویورک
از شستن یک اسکناس  135000و از اسکناسی
دیگر 126000باکتری پیدا کرد.

.2کلید برق

تمام میکروب های ریزه میزه دوست دارند دور و بر
کلیدهای برق پالستیکی بگردند که توسط میلیونها
انگشت آلوده طی سالها لمس شده اند و حدود 217
باکتری /اینچ مربع در آنها انباشته شده اند.

.5صندلی توالت

آمارها نشان می دهند که  295باکتری در هر اینچ مربع از
این سطح صاف و سرد وجود دارد.

.6سبد خرید

مطالعه ای از دانشگاه آریزونا نشان داد که سبدهای خرید
حاوی باکتری ،آب دهان و مواد مدفوعی بیشتری از پله
های برقی ،تلفن های عمومی ،و حتی حمام های عمومی
بودند

.7کنترل تلویزیون

باکتری های  VREو  MRSAو  SARSبه راحتی از طریق
لمس کنترل تلویزیون قابل انتقال هستند و برای خودتان
ابزاری چرک آلود دارید.

 .8وان حمام

باکتری هایی که نزدیک راه آب وان حمام باقی می مانند
بدتر از باکتری های یافت شده در توالت هستند.

.9سینک ظرفشویی

تنها در هر اینچ مربع از راه آب سینک ظرفشویی
آشپزخانه  500.000باکتری وجود دارد ،حال می توانید کل
آلودگی های دستگیره های شیر آب و بقیه را تصور کنید.

.10اسفنج ظرفشویی

اسفنجی که با آن آشغال ها رااز روی ظرف ها و سینک
ظرفشویی تان می زدایید ،در واقع از همه آنها آلوده تر
است .نماد زرد و سبز آشپزخانه واقعا خانه گرم ونرمی
برای میکروب ها است

