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گاه نامه صنعت
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مهندسی صنایع 

مدیر مسئول و سردبیر:
بردیا ناظم بافقی

زمان  از  برهه  این  در  که  شاکرم  را  خداوند 
بتوانیم  این طریق  از  تا  این موقعیت دست داد 
باالخص  دانشجویان عزیز  برای شما  را  مطالبی 
جمع آوری،  صنایع  مهندسی  رشته  دانشجویان 
تولید و آماده چاپ نماییم . بدون شک انجمن 
علمی هر رشته متعلق به دانشجویان آن رشته 
قاعده  این  از  نیز  صنایع  علمی  انجمن  و  است 
پتانسیل  به  توجه  با  رو  این  از  نیست.  مستثنی 
دانشجویان عزیز و نیاز به همکاری تنگاتنگ تر 
هر  از  بیشتر  دانشجویان  و  علمی  انجمن های 
زمانی احساس می شود. با توجه به شرایط پیش 
پاندمی  و  جهان  و  عزیزمان  کشور  در  آمده 
فعالیت  ناخواسته  یا  خواسته  کرونا،  ویروس 
صنوف مختلف به سوی سیستم های الکترونیکی 
و  دانشگاه ها  و  است  رفته  غیرحضوری  و 
نیز  دانشگاهی  نشریات  و   علمی  انجمن های 
زمان  این  در  را می روند. هر ساله  همین مسیر 
دانشگاه و انجمن های علمی در تدارک ثبت نلم 
به  آن ها  جذب  و  جدید  ورودی  دانشجویان 
این  متأسفانه  ولی  بودند؛  علمی  انجمن های 
در  ورود  بدو  در  بتوانیم  که  افتخار  این  پاندمی 
انجمن  باشیم. علی ای حال  خدمت دانشجویان 
که  رسید  اجماع  این  به  صنایع   مهندسی  علمی 
صنایع   مهندسی  رشته  برای  تخصصی  نشریه ای 
بتواند  طریق  این  از  تا  نماید  تدوین  و  تهیه 
این  دانشجویان  اختیار  در  را  مفیدی  اطالعات 
از  قبل  دهد.  قرار  رشته ها  دیگر  حتی  و  رشته 
تمامی  از  باید  همینجا  در  شماره  اولین  شروع 
در  تا  نماییم  درخواست  عالقه مند  دانشجویان 
انجمن  نشریه  بخش  در  چه  مایلند  که  صورتی 
علمی  انجمن  با  زمینه ها  دیگر  در  چه  علمی 
ارتباط برقرار کرده تا همگی دست در دست هم 
در راستای اعتالی رشته خود گام برداریم.نکته 
آخر اینکه به جهت مدیریت سبز این نشریه به 
صورت الکترونیکی و رایگان تهیه و توزیع خواهد 
راستای  در  کوچک  هرچند  گامی  شاید  تا  شد 
باشیم.  برداشته  زیست  محیط  و  سبز  مدیریت 

بردیا ناظم بافقی سرمقاله
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دراینشمارهمیخوانیم...

معرفی کارخانه
کارخانه سیمان غرب

معرفی گرایش
بهینه سازی سیستم ها

معرفی نرم افزار
مایکروسافت اکسل

معرفی بزرگان
دکتر علینقی مشایخی

این گرایــــــــــش قدیمی ترین 
است  صنایع  مهندسی  گرایش 
“مهندسی  نام  به  گذشته  در  که 
صنایع”  مهندسی  صنایع-گرایش 
است،  بوده  صنایع   - صنایع  یا 
به  نام آن  اخیر  ولی در سال های 
بهینه سازی سیستم ها تغییر کرد. 

سال  در  غرب  سیمان  کارخانه 
تن   2000 ظرفیت  با   1356
به  کرمانشاه  در  روز  در  تولید 
اجراي  با  و  رسید.  برداری  بهره 
سال  در  ظرفیت  افزایش  پروژه 
به  کارخانه  ظرفیت   1386
این  یافت.  افزایش  تن   4000
معادن  از  استفاده  با  کارخانه 
با  و  اولیه  مواد  غنی  بسیار 
وتخصص  دانش  از  بهره گیری 
و  تجربه  با  کارکنان  و  مهندسان 
تولید  پیشرفته خط  آالت  ماشین 
خود و وجود آزمایشگـــــــاهای 
مجهـــــــــز)آزمایشگاه فیزیک 
،شیمی،آزمایشـــــــگاه تخصصي 
بتن و...( با بهــــره گیری از توان 
کیفی  کنترل  گروه  تخصصی 
عالی  با  تولید محصوالتی  به  قادر 
کشور  سطح  در  کیفیت  ترین 
عالوه  شرکت  این  می باشد. 
به  نسبت   ، داخلی  نیاز  برتامین 
 2 تیپ  سیمانهای  انواع  صادرات 
،تیپ 5  و سیمان 425-1 نیز به 
نمایید. می  اقدام  کشور  از  خارج 

علینقی مشایخی )متولد 132۷ در 
دانشگاه  مدیریت  استاد  خمین( 
صنعتی شـــــریف، دانش آموخته 
رئیس  و  ام آی تی  دانشـــــــگاه 
ایــــــرانی پویایی شناسی  انجمن 
سیستم هاست. او در سال 13۷8 
با کمک وزارت صنایع و سازمان 
برنامه دانشکده مدیریت دانشگاه 
کرد. تأسیس  را  شریف  صنعتی   1۹85 سال  سپتامبر  30ام  در 

نسخه  اولین  آمد.  دنیا  به  اکسل 
سیستم  تحت  فقــــط  اکسل 
ارائه شد.  مکینتاش  عامـــــــــل 
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گاه نامه صنعت )الکترونیکی( سال اول/شماره اول معرفی گرایش
گرایش بهینه سازی سیستم ها

قدیمی ترین  گرایـــــــــش  این 
است  صنایع  مهندسی  گرایش 
“مهندسی  نام  به  گذشته  در  که 
صنایع”  مهندسی  صنایع-گرایش 
است،  بوده  صنایع   - صنایع  یا 
به  آن  نام  اخیر  در سال های  ولی 
بهینه سازی سیستم ها تغییر کرد. 
اولین بار دانشگاه تربیت مدرس 
گرایش  این  در   13۹3 سال  در 
نموده  دانشجو  پذیرش  به  اقدام 
گرایش  این  آنجاییکه  از  است. 
کارشناسی  گرایش  قدیمی ترین 
ارشد مهندسی صنایع است، بیشتر 
گرایشی  اولین  نیز  ها  دانشگاه 
کارشناسی  دانشجوی  آن  در  که 
ارشد مهندسی صنایع پذیرفته اند، 
همــــــــــین گرایش بوده است.

به همین دلیل بیشترین گرایشی 
که دانشکده های مهندسی صنایع 
کارشناسی ارشد  مقطع  در  ایران 
دارند گـــــــــرایش بهینه سازی 
سیســـــــــــتم هاست . باالترین 
در  دانشــــجو  پذیرش  ظرفیت 
بین گرایش های کارشناسی ارشد 
مهنــــــــدسی صنایع نیز مربوط 
به همیــــــــــن گرایش می باشد.

سیستم های  بهینه سازی  گرایـش 
مانند  مهندســـــــی صنـــــــایع 
و  بین مدیریت  پــــــــــــــــلی 
است. سازمان  عملیاتی  عملکرد 

ارزیابی  بررسی،  برای  رشته  این 
سیستم ها،  این  کاربـــــــــرد  و 
علوم  مهارت های  و  دانش ها 
علوم  و  فیزیک  علوم  ریاضی، 
تکنــــــیک های  با  را  اجتماعی 

کند. می  همراه  مهندسی  طراحی 
بهینه سازی سیستم های  گرایش 
تالش  در  صنایع  مهنـــــــدسی 
است بهـــــــــره وری را در تمامی 
ابعاد و روش هــــــــــا باال ببرد.

در  مهمی  نقـــــــــــــش  انسان 
این  مطالعه  مورد  سیستم های 
بستر  و  کند  می  ایفا  گرایش، 
کارگـــــیری  به  برای  مناسبی 
تعامل  و  مختلف  تخصص هــای 
این تخصص ها با یکدیگر و انجام 
کند. می  فراهم  را  گروهی  کار 

تر  قدیمی  دلیل  به  این  بر  عالوه 
بودن این گرایش، تعداد اعضای 
این  در  ها  دانشگاه  علمی  هیات 
نیز  آنها  تجربه  و  بیشتر  گرایش 
همچنین  است.  تر  غنی  معموال 
استقبال  آن  از  نیز  دانشجویان 
طوری  به  کنند،  می  بیشتری 
اولین  ها  دانشگاه  بیشتر  در  که 
می  پر  آن  ظرفیت  که  گرایشی 
باشد. می  گرایش  همین  شود 

این گرایش،  قدیمی  در سیالبس 
اجباری  دانشگاهها  درس  بیشتر 
پیشرفته،  مهندسی  اقتصاد 
پیشرفته(،  )آمار  آماری  روشهای 
و  صنعتی  سیستمهای  طراحی 
دادند.  می  ارائه  را  صف  تئوری 
از  بود  موظف  دانشجو  همچنین 
چندین درس اختیاری نیز درس 
به  نگاهی  با  کند.  اخذ  واحدی   3
دروس اجباری و اختیاری سیالبس 
معموال  گرایش،  این  گذشته 
این  که  می شود  برداشت  اینطور 

کارشناسی  همان  ادامه  گرایش 
دروس  که  است  صنایع  مهندسی 
و  شده  تر  تخصصی  معموال  آن 
اند. کرده  پیدا  بیشتری  عمق 

می توان گفت مهمترین، و پیچیده 
کارشناسی  ورودی  امتحان  ترین 
صنایع،  مهندسی  مجموعه  ارشد 
سازی  بهینه  گرایش  به  متعلق 
سیستم ها می باشد. دروسی که در 
این گرایش از دانشجویان امتحان 
گرفته می شود نسبت به گرایش 
دانشجویان  برای  دیگر  های 
لذا  و  بوده  تر  تخصصی  صنایع 
جهت  این  از  صنایع  دانشجویان 
دیگر  های  رشته  دانشجویان  از 
بگوییم  باید  ولی  هستند؛  جلوتر 
ورودی  امتحان  ترین  سخت 
باشد. می  گرایش  این  به  مربوط 

بهینه  گرایش  التحصیالن  فارغ 
سازی سیستم ها توانایی کارهایی 
ریزی  برنامه  مدلسازی،  قبیل  از 
بررسی  مختلف،  های  پروژه  در 
الگوها  بهترین  ارائه  و  مشکالت 
در سازمان ها و کارخانه ها برای 
از  مختلف  مسائل  سازی  بهینه 
ماشین آالت  و  مواد  انسان،  قبیل 
را دارا هستند. آنها سعی می کنند 
انواع  اجزاء  بین  منطقی  ارتباط 
سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی 
را جستجو کرده و بازدهی آنها را 
عرض  باید  البته  دهند.  افزایش 
در  اهداف  این  شاید  که  کنیم 
دوره  در  صنایع  مهندسین  مورد 
کارشناسی )گرایش تولید صنعتی 
نیز  و گرایش تحلیل سیستم ها( 

بردیا ناظم بافقی
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در  دانشجویان  ولی  باشد؛  صادق 
دوره کارشناسی ارشد بهینه سازی 
سیستم ها سعی می کنند مطالب 
را بصورتی عمیقتر و تخصصی تر 
دنبال کنند و مخصوصاً با خواندن 
درس هایی که به برنامه ریزی و 
می  مربوط  سیستماتیک  مسائل 
الگوهای  ارائه  و  مدلسازی  شود، 
کنند. تقویت  خود  در  را  مناسب 

بهبود  و  کنترل  ریزی،  برنامه 
جمله  از  مؤسسات  فرایندهای 
سازی  بهینه  گرایش  وظایف 
سیستم های مهندسی صنایع است.

انجام تمام این برنامه ریزی ها و 
تعامل  برای  مناسب  بستر  ایجاد 
برنامه  گوناگون،  های  تخصص 
ریزی، اجرا و نظارت بر عملکرد 
نظام های تولید خدماتی، به شکلی 
شود. می  انجام  منظم  و  منسجم 

باعث  کارها  در  هماهنگی  این 
کیفیت  ارتقای  ها،  هزینه  کاهش 
و جلب رضایت مشتری می شود.

تا   3 طبق سیالبس جدید حداقل 
از دروس زیر باید برداشته شود:

• صف	 نظریه 
• طراحی آزمایش ها	
• فرایندهای تصادفی	
• آمار چند متغیره	
• طراحی سیستم های صنعتی	

اول  درس   4 که  آنجایی  از 
به نظر  آماری و احتمالی هستند، 
به  نسبت  گرایش  این  رسد  می 
به  بیشتری  وابستگی  گذشته 
است. کرده  پیدا  احتمال  و  آمار 

یکی  حداقل  همچــــــــــنین 

از  همگی  که  زیر  دروس  از 
عملیات  در  تحقیق  دروس 
گردد: اخذ  باید  هستند 

• خطی	 ریزی  برنامه 
• برنامه ریزی غیر خطی	
• برنامه ریزی پویا	
• برنامه ریزی عدد صحیح	

در آخرین ویرایش این گرایش، 
و  تولیدی  سیستمهای  زمینه  دو 
شده  تعیین  عملیات  در  تحقیق 
است که دانشجو با توجه به زمینه 
باقی  واحدهای  خود  عالقه  مورد 
شده  تعیین  دروس  از  را  مانده 
کند.  می  انتخاب  زمینه  هر  برای 
فهرست دروس هر زمینه در فایل 
تکمیلی  تحصیالت  ریزی  برنامه 
است. موجود  علوم  وزارت 

این گرایش  از جمله ویژگی های 
دست  که  بود  این  گذشته  در 
حوزه  انتخاب  برای  دانشجویان 
در  است،  بوده  بازتر  نامه  پایان 
سال  در  اگر  دانشجو  یک  واقع 
اول کارشناسی ارشد مثال به حوزه 
می شد،  مند  عالقه  تامین  زنجیره 
می توانست حوزه پایان نامه خود 
این زمینه بردارد، شاید به  را در 
همین دلیل است که این گرایش 
که  است  گرایش هایی  جمله  از 
برای دانشجویان عالقمند به ادامه 
معموال  دکتری  مقطع  در  تحصیل 
بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

این  در  که  داشت  توجه  باید 
هایی  گرایش  اندازه  به  گرایش 
مدیریت  یا  مالی،  مهندسی  نظیر 
پروژه با کیفیت و... حوزه تخصصی 
دانشجو  و  نیست  مشخص  کامال 
می تواند حوزه های مختلفی برای 

انتخاب کند. ادامه تحصیل  کار و 
عالقمند  دانشجویانی  به  بنابراین 
گرایش،  این  انتخاب  این  به 
توصیه می شود عالوه بر گذراندن 
به  نامه،  پایان  انجام  و  واحدها 
ویژه در سال اول، سعی کنند که 
یک حوزه از حوزه های مهندسی 
دارد  مناسبی  کار  بازار  که  صنایع 
گیری  بهره  با  و  کنند  انتخاب  را 
از دوره های جانبی که معموال در 
ارائه نمی شوند، مهارت  دانشگاه 
تخصصی  حوزه  یک  در  را  خود 
دهند. افزایش  صنایع  مهندسی 

های  گرایش  دانشگاه ها  برخی 
صنایع  مهندسی  حوزه  در  خاصی 
هیچکدام  چارچوب  در  که  دارند 
نبوده  اصلی  های  گرایش  از 
نقل  و  حمل  گرایش  مانند  است، 
دانشگاه علم و صنعت، این موارد 
نیز معموال در گذشته در دفترچه 
به  سنجش  سازمان   2 شماره 
گرایش  برای  زیرگرایش  عنوان 
می شدند. نوشته  سازی  بهینه 

دانشگاه  نقل  و  حمل  گرایش 
راه  دانشکده  در  صنعت  و  علم 
به  شاید  و  گردد  می  ارائه  آهن 
از  استقبال  که  است  دلیل  همین 
دانشگاه کمتر  اسم  به  نسبت  آن 
این  ظرفیت  و  می رسد  نظر  به 
گرایش چندان زود پر نمی شود. 
گرایش  این  التحصیالن  فارغ 
عالوه بر اینکه می توانند در حوزه 
ها و زمینه های مختلف مهندسی 
امکان  کنند،  فعالیت  صنایع 
شرکت های  و  مراکز  در  اشتغال 
مترا  مترو،  آهن،  راه  به  وابسته 
ای  مشاوره  خدمات  )شرکت 
باشند. می  دارا  را  و...  آهن(  راه 
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گاه نامه صنعت )الکترونیکی( سال اول/شماره اول معرفی کارخانه
کارخانه سیمان غرب

موضوع  این  به  بـــــاید  ابتدا  در 
چیست  سیمان  که  بپـــــردازیم 
آمده. وجود  به  چـــــــگونه  و 

کشف  زمان   1۹ و   18 قــــرون 
توجه  و  بود  پدیده ها  از  بسیاری 
و  علمی  پدیده های  به  زیادی 
دانشمندان  توسط  طبیـــــــعی 
از  یکی  می شد.  محققین  و 
پدیده هایی که مورد توجه زیادی 
بود گیـــــــــرش و سخت شدن 
مواد،  این  جمله  از  بود.  مالت ها 
بود  مالت ها  هیدورلیکی  خواص 
»جان  توسط   1۷56 سال  در  که 
اسمیتون« انگلیسی کشف گردید. 
ترکیبات  مهم  خواص  به  نامبرده 
گیرش  رس،  خاک  در  موجود 
هیدرولیــــــک و خاصیت سخت 
این  برد.  پی  ترکیبات  این  شدن 
اکتشاف در پی تحقیقات او برای 
که  بود  مسابقه ای  جایزه  ربودن 
بهترین مالت جهت  تحت عنوان 
تجــــــدید بنای »فانوس دریایی 
بود  شده  مطرح  استون«  ادی 
خود  تحقیقات  طی  اسمیتون  و 
متوجه شـــد که بهترین مالت از 
پختن نوعی سنگ آهک به دست 
مخلوط سنگ،  آن  در  که  می آید 
وجود  نیز  رس  خاک  مقداری 
این  کردن  دنبال  باشد.  داشته 
و  هیگینز  آقایان  توسط  کشف 
پارکر سرنخ اکتشافات بعدی بود 
تا اینکه اولین اقدام بشر در زمینه 
سنگ  از  مصنوعی  مخلوط  تهیه 
تهیه  برای  رس  خاک  و  آهک 
ویکت  آقای  نام  به  آبی  سیمان 
نهایتاً  اما  شد.  ثبت  فرانسوی 

آجرچین  نصیب  نهایی  افتخار 
اسپیدین  جوزف  نام  به  انگلیسی 
شد. او موفق شد از پختن مخلوطی 
رس  خاک  و  آهک  سنگ  از 
صورت  به  و  متفاوت  نسبت  )به 
دوغاب( در درجه حرارت باال به 
نوعی آهک آبی فوق العاده جالب 
سیمان  را  آن  نام  که  یابد  دست 
اکتبر   21 در  و  گذاشت  پرتلند 
خود  شده  ساخته  سیمان   1824
تقدیر  لوح  و  رسانده  ثبت  به  را 
کند.  دریافت  چهارم  جرج  از 
هوشیارانه  نامگذاری  این  علت 
با  آن  رنگ  زیاد  خیلی  شباهت 
در  موجود  آهک  سنگ  نوعی 
است.  انگلیس  پرتلند  جزیره 
بهتر  او واقعاً  سیمان ساخته شده 
و عالی تر از تمام سیمان های قبلی 
بیشتری  مقاومت  دارای  و  بوده 
وارد  بشر  ترتیب  بدین  بود. 
و  تولید صنعتی سیمان شد  عصر 
برای اولین بار در تاریخ صنعتی، 
نخستین مؤسسه استاندارد تولید 
در  سیمان  تولیدکنندگان  توسط 
لذا  آمد؛  وجود  به  آلمان  کشور 
صنعتی  محصول  اولین  سیمان 
تولید  استاندارد  دارای  که  است 
سیمان  صنعتی  تولید  شده است. 
با   1۹ قرن  اوایل  از  پرتلند 
کوره های دارای 5تن ظرفیت در 
به کوره های  شبیه  هفته که کامالً 
آهک پزی بوده شروع و به مرور 
برای  تقاضا  افزایش  با  هماهنگ 
ابداعاتی  معجزه گر  کاالی  این 
نحوة  و  کوره ها  ساختمان  در 
با  باالخره  گرفت.  صورت  تولید 

ابداع کوره های دوار، قدم عظیمی 
بازار  به  پاسخگویی  جهت  در 
 80 ثمره  شد.  برداشته  مصرف 
تکنولوژی  از  استفاده  و  کار  سال 
ساخت  به  منتهی  سیمان  دوار 
کوره هایی با ظرفیت صدهزار تن 
اکنون  کلینکر در روز شده است. 
دنیا  نقاط  کلیه  در  کوره  هزاران 
آهک  سنگ  معادن  که  جا  هر 
باشد،  داشته  وجود  خاک رس  و 
است. سیمان  تولید  به  مشغول 

سال  در  غرب  سیمان  کارخانه 
تن   2000 ظرفیت  با   1356
به  کرمانشاه  در  روز  در  تولید 
اجراي  با  و  رسید.  برداری  بهره 
سال  در  ظرفیت  افزایش  پروژه 
1386 ظرفیت کارخانه به 4000 
کارخانه  این  یافت.  افزایش  تن 
غنی  بسیار  معادن  از  استفاده  با 
از  بهره گیری  با  و  اولیه  مواد 
و  مهندسان  وتخصص  دانش 
ماشین  و  تجربه  با  کارکنان 
خود  تولید  خط  پیشرفته  آالت 
آزمایشگـــــــاهای  وجود  و 
فیزیک  مجهـــــــــز)آزمایشگاه 
،شیمی،آزمایشـــــــگاه تخصصي 
بتن و...( با بهــــره گیری از توان 
تخصصی گروه کنترل کیفی قادر 
به تولید محصوالتی با عالی ترین 
می باشد.  کشور  سطح  در  کیفیت 
نیاز  برتامین  عالوه  شرکت  این 
انواع  به صادرات  نسبت   ، داخلی 
سیمانهای تیپ 2 ،تیپ 5  و سیمان 
کشور  از  خارج  به  نیز   1-425
نمایید. کلیه محصوالت  اقدام می 
استانداردهای  طبق  شرکت  این 

حسین کاروان
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شود. می  عرضه  و  تولید  جهانی 
تولید سیمان به روش های مختلفی 
صورت می گیرد که به اختصار به 
پرداخت. خواهیم  آن ها  توضیح 

اولین روش، روش تر و نیمه تردر 
روش تر و نیمه تر است. در این 
در  مصرفی  رس  خاک  روش 
به  تبدیل  ساز،  دوغاب  دستگاه 
دوغاب  سپس  می گردد.  دوغاب 
خاک رس به همراه سنگ آهک 
در آسیاب مواد خام مخلوط و نرم 
گشته و تبدیل به دوغاب با غلظت 
بیشتری می شود. پس از تنظیمات 
بعنوان  آزمایشگاه،  توسط  الزم 
قرار  مورد مصرف  کوره  خوراک 

. د می گــیر
در شیــــوه 
تر،  نیــــمه 
د  ا مـــــــو
خــــروجی 
آسیــاب  از 
مــــــواد به 
ت  ر صــــو
ب  غــــا و د
اســــــت و 
قـــــــــبل 
از داخـــــل 

فیلتر  بوسیـله  کوره  بــه  شدن 
گـــــرفته  آن  آب  پــــرس، 
آماج  یا  کیک  بصورت  و  می شود 
می گردد. تغذیه  کوره  به  )حبه( 

خشک  نیمه  روش  دوم،  روش 
است. در روش نیمه خشک مواد 
یکدیگر  با  خشک  بصورت  اولیه 
مواد  آسیاب  به  و  گشته  مخلوط 
مواد  می گردند.  تغذیه  خام 
به  مواد  آسیاب  از  خروجی 
صورت پودر است. قبل از تغذیه 
آب  مقداری  کوره  به  پودر  این 

روی آن پاشیده می شود و آن را 
به صورت آماج یا حبه در آورده 
نمایند. می  تغذیه  کوره  به  و 

روش  نیز،  آخر  و  سوم  روش 
خشک  روش  در  است.  خشک 
آسیاب  وارد  خشک  اولیه  مواد 
از  خروجی  پودر  می شوند، 
به  تنظیم،  از  پس  مواد،  آسیاب 
مصرف  کوره  خوراک  عنوان 
مختلفی  می گردد.روش های 
مختلف  سیمان های  تولید  برای 
بستگی  عمدتا  که  دارد  وجود 
و  استفاده  مورد  تکنولوژی  به 
تکنولوژی  دارد،  سیمان  جنس 
تولید سیمان  برای  استفاده  مورد 
و  تحول  دستخوش  مرور  به 

اکنون  هم  است.  بوده  پیشرفت 
برخورداری  با  سیمان  صنعت 
اعجاب  تکنیک های  آخرین  از 
انگیز، با استفاده از روش خشک 
و به کمک سیستم های اتوماتیک، 
در  شگرف  پیشرفت های  شاهد 
تولید  ساله   160 تاریخ  طول 
صنعتی خود می باشد. روش تولید 
سیمان  نظیر  سیمان ها  برخی 
روش  با  متفاوت  کامال  آلومینایی 
باشد.  می  پرتلند  سیمان  تولید 

روش تولید سیمان در این کارخانه 
می باشد. خشک  صورت  به 

هر کــــــــــــــــارخانه سیمانی 
ساخته  معدن  یک  کنار  در  باید 
کارخانه  معدن  بــــدون  و  شود 
سیمان هیــــــچ فایده ای ندارد.

اساساً  پرتلند  اولیه سیــمان  مواد 
می  رسی  و  آهکی  مواد  شامل 
تهیه  در  که  معنی  بدین  باشند. 
خامی  مواد  از  پرتلند  سیمان 
که حاوی  مـــــــی شود  استفاده 
کربــــــــنات کلسیم و ترکیبات 
باشند. آلومینیوســـــــیلیکات ها 

معادن مواد اولیه سیمان، خصوصا   
مارل،  رس،  خاک  آهک،  سنـگ 
امثال  و  گچ  سنگ 
بــــــه صورت  آنها 
رو  معــــــــــــدن 
در  باشد.  مـــی  باز 
ج  ستــــــــــــخرا ا
سنگ  نظیر  موادی 
سنگ  آهــــــــک، 
آهن و سنـــگ گچ 
و  چال زنی  به  نیز 
انجام انفجار بوسیله 
دینامیــت می باشد.

 
توسط سنگ شکن های متحرک و 
ثابت یا سنگ شکــــــــــن های 
 مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازی

شده  خرد  مواد  اینکه  از  قبل 
آسیاب  راهی  شکن،  سنگ  در 
شوند،  شدن  پودر  جهت  مواد 
می شوند  ریخته  سالنی  بداخل 
با  مقدمتاً  هم  بدین وسیله  تا 
و  شــــــــــوند  مخلوط  یکدیگر 
هم اینکه، این سالن نقش انبار و 
است. دارا  را  سازی  ذخـــــیره 
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گاه نامه صنعت )الکترونیکی( سال اول/شماره اول معرفی نرم افزار
نرم افزار مایکروسافت اکسل

 1۹85 سال  سپتامبر  30ام  در 
نسخه  اولین  آمد.  دنیا  به  اکسل 
اکسل فقــــط تحت سیستم عامل 
اولین  اکسل  شد.  ارائه  مکینتاش 
بود  گسترده ای  صفحه  افزار  نرم 
منوی  و  گرافیکی  ظاهر  از  که 
آبشاری و ماوس استفاده می کرد 
سال  نوامبر  در  بعد  ســــال  دو 
1۹8۷ اولین نسخه تحت ویندوز 
اکسل بوجود آمد. برای هماهنگی 
با نسخه مکیــــــنتاش ورژن این 
نسخــــه 2 ثبت شد. پس از آن 
 3 شماره  نسخه   1۹۹0 سال  در 
که  تولید شد  افزار  نــــــرم  این 
اضافه  آن  به  خوبی  قابلیــت های 
تولبارها،  جمله  از  بود.  شــــــده 
از  پشتیبانی  اشکال،  شدن  اضافه 
پالگین ها، نمودار سه بعدی و ....

آفیس  نرم افزاری  بسته  اولین 
 1۹۹0 سال  در  ویندوز  برای 
نسخه  که  شد؛  منتشر  میالدی 
ورد،  نرم افزار  شامل  آن  خانگی 
اکسل و پاورپوینت بود. نرم افزار 
مایکروسافت اکسل محبوب ترین 
در  گسترده  صفحه  نرم افزار 
می باشد.  زبانان  فارســـــی  بین 

عامل  برای سیستم  نرم افزار  این 
مایکروسافت ویندوز و مکینتاش 
اپل ارائه شده است. البته نسخه ای 
مجموعه  در  نــــرم افزار  این  از 
وینــــدوز فون آفیس نیز موجود 
است که مخــــــــصوص سیستم 
عامـــــــل تلفن همـــراه ویندوز 

فون مــــی باشد. 
این  از  نسخه ای 
نـــــــــرم افزار 
مجموعه  در  نیز 
مایــــکروسافت 
آفـــــــیس الیو 
ارائه شــده است 
که به صــــورت 
ابری،  رایانـــش 
اجــــرا می شود. 

گرایـــــش های 
مهندسی  رشــته 
دارای  صنایع 
های  حوزه 

کدام  هر  که  است  متنوعی  علمی 
به  مختص  کاربردهای  دارای 
صنایع  مهندسان  هستند.  خود 
که  اطالعاتی  و  دانش  بر  عالوه 
به دست می  این رشته  زمینه  در 
آورند، نیاز است که برای سازمان 
دهی داده ها، تنظیم گزارشات و 
افزارهای  از نرم  انجام محاسبات 
صنایع  مهندسان  برای  کاربردی 
ای  گزینه  بهترین  کنند.  استفاده 
که می توان برای این فعالیت ها به 
کاربرد، نرم افزار اکسل می باشد.

قدرتمند  افزار  نرم  یک  اکسل 
در  مهارت  کسب  برای  که  است 
کاربرد  صنایع  مهندسی  حوزه 
فراوان دارد. یکی از نرم افزارهای 
کاربــــــــــردی برای مهندسان 
افزار مایکروسافت  نرم  صنایع 

اکســـــــــل  می باشد. محاسبات 
با  نمودار  ترسیم  و  ریاضــــــی 
توان  می  را  گرافیکی  ابزارهای 
به کمـــک این نمودار انجام داد.

در ایـــــــــــن نرم افزار تمامی 
افزارهای  نرم  اصلی  ویژگی های 
دارد.  وجود  گسترده  صفحه 
ردیف  صورت  به  کـــه  جداولی 
اند،  شده  تشکیل  ســــــتون  و 
داده  کمک  با  تــــــــوان  می  را 
با  برد.  کار  به  محاسبه  برای  ها 
این  نمودارهای  و  توابع  رسم 
نرم افــــــــــــــزار می توان به 
تجزیه و تحلیل آماری پرداخت.

در رشـــــــــــــــته ی مهندسی 
ی  برنامه  با  که  دروسی  صنایع 
دارند  زیادی  کار  سرو  اکســــل 
عبـــــــــــارت است از:کنــترل 

علی میرزایی
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سال اول/شماره اولگاه نامه صنعت )الکترونیکی(

پـــــــــــروژه، 
ل  کنــــــــــتر
کیــــــــــفیت ، 
محاسبات عددی 
و ارزیـــــــــابی 
کـــــــار و زمان

و  صنعت  در 
که  هایی  شـــــــــــــــــــغل 
دخیل  آن  در  صنایع  مهندسی 
برای  اکسل  بشدت  هستند 
این   . است  مهم  ها  کار  مدیریت 
جمله  از  هایی  زمینه  در  برنامه 
کارتابل   ، داری  انبار  مدیریت 
های  سیستم   ، اشخاص  اطالعات 
های  بازار  تحلیل   ، شرکت  مالی 
دارد بسیاری  کاربرد  و...  مالی 

و  پرهیجان  ی  رشته  این  در 
ظاهری  که  برنامه  این  جذاب 
دارد  فراوان  کاربردی  اما  ساده 
برنامه  مادر  حکم  رشته  این  در 
مهندسی  ی  رشته  کاربردی  های 
صنایع را دارد که هرکسی میل به 
پیشرفت در این رشته را دارد حتما 
شود برنامه  این  هنرجوی  باید 

جذاب  برنامه  این  آموزش  برای 
انجمن  که  برنامه ای  از  می توانید 
و  یکشنبه  هر  صنایع  علمی 
 120 در  اکسل  نام  با  چهرشنبه 
مجموعه  این  کنید.  استفاده  ثانیه 
روز  دو  در  سریالی  آموزش 
فوق الذکر در اینستاگرام و کانال 
مهندسی  علمی  انجمن  تلگرامی 
شد. خواهد  بارگزاری  صنایع 
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گاه نامه صنعت )الکترونیکی( سال اول/شماره اول معرفی بزرگان
دکتر علینقی مشایخی

علینقی مشایخی )متولد 132۷ در 
دانشگاه  مدیریت  استاد  خمین( 
صنعتی شـــــریف، دانش آموخته 
رئیس  و  ام آی تی  دانشـــــــگاه 
ایــــــرانی پویایی شناسی  انجمن 
سیستم هاست. او در سال 13۷8 
با کمک وزارت صنایع و سازمان 
برنامه دانشکده مدیریت دانشگاه 
کرد. تأسیس  را  شریف  صنعتی 

متولد  علینقی مشایخی در خمین 
شد و تا کالس نهم دبیرستان در 
سپس،  وی  کرد.  تحصیل  خمین 
ریاضی  رشته  به  عالقه  خاطر  به 
در سال 1342 برای تحصیل در 
سه سال آخر دبیرستان به تهران 
آمد و در دبیرستان ادیب مشغول 
از   1345 سال  در  شد.  تحصیل 
دیپلم  تهران  ادیــــب  دبیرستان 
در  سال  همان  و  گرفت  ریاضی 
پذیرفته  شریف  صنعتی  دانشگاه 
در  ماه 134۹  در خرداد  او  شد. 
دوره  مکانیک  مهندسی  رشته 
اول  رتبه  احراز  با  را  کارشناسی 
وی  کرد.  اخذ  مزبور  دانشگاه  از 
عنوان  به  دانشگاه  در  سال  سه 
و  نمود؛  فعالیت  آموزشی  دستیار 
آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال 
حرارت دانشکده را با نظر اساتید 
آن دوره راه اندازی کرد. مشایخی 
در سال 1352 برای تحصیل در 
مدیریت  رشته  در  دکترا  دوره 
MIT آمریکا رفت و  به دانشگاه 
درجه   135۷ ماه  اردیبهشت  در 
نمود  دریافت  را  خود  دکترای 
تحقیقاتی  دانشیار  عنوان  به  و 
کار  به  مشغول  دانشگاه  آن  در 

به   135۷ سال  آبانماه  در  شد. 
اصرار خود از کار در MIT دست 
در  و  بازگشت  ایران  به  و  کشید 
مشغول  اصفهان  صنعتی  دانشگاه 
کار شد. او به اتفاق همکاران خود 
مهندسی  رشته  دانشگاه  آن  در 
صنایع را در سال 1358 تأسیس 
به   1361 سال  در  سپس  نمود. 
همکاران  از  دیگر  تعدادی  اتفاق 
کارشناسی  دوره  دانشگاهی 
سیستم های  مهندسی  در  ارشد 
برای  را  اجتماعی  و  اقتصادی 
همان  در  و  کشور  در  بار  اولین 
نمود.  پایه گذاری  دانشگاه 
دهه  اول  سال های  در  همچنین 
1360 به عنوان مشاور محمدتقی 
و  برنامه  سازمان  رئیس  بانکی، 
بودجه دولت وقــــت در تدوین 
جمهوری  توسعه  اول  برنـــــامه 
داشت. نقش  ایران  اســــــالمی 

به   1365 سال  در  سپس  وی 
دانشگاه صنعتی شریف در تهران 
برای  در سال 1366  منتقل شد. 
به  ساله  یک  مطالعاتی  فرصت 
دانشگاه  به  مدعو  استاد  عنوان 
آلبانی  در  نیویورک  ایالــــــتی 
فرصت  از  بازگــــشت  در  رفت. 
مطالعاتی، دوره مـعادل کارشناسی 
ارشد مدیریت سیــــــــــستم ها 
و  طراحی  صنایع  دانشکده  در  را 
بعداً،  دوره  این  نمود.  راه اندازی 
تبدیل به دوره رسمی کارشناسی 
سیـــــستم  مدیریــــــت  ارشد 
بهره وری در رشته صنایع شد.  و 

آموزش  عالی  مؤسسه  مشایخی 

برنــــــامه ریزی  در  پژوهش  و 
موسسه  به  بعدها  )که  توسعه  و 
عالی آموزش و پژوهش مدیریت 
را  شد(  تبدیل  برنامه ریزی  و 
تا   1368 از  و  نمود  راه اندازی 
مؤسسه  رئیس  عنوان  به   13۷4
مؤسسه  این  نمود.  وظیفه  انجام 
فعالیت های تحقیقاتی مختلفی در 
زمینه های توسعه، انرژی، حمل و 
نقل، مدیریت و اقتصاد انجام داد. 
همچنین در مؤسسه انتشار مجله 
توسعه  و  برنامه  پژوهشی  علمی 
همچنین  کرد.  پایه گـــــذاری  را 
در شهـــریور 1386 طی حکمی 
مدیر  نجابت،  مهندس  سوی  از 
مدیریت  به  پتروشیمی،  عامــــل 
عامل شرکت راهبران پتروشیمی 
عضو  پیشتر  او  شد.  منصـــــوب 
کیسون  شــــرکت  مدیره  هیئت 
بوده است. وی دروســـی همچون 
مدیریت، حسابداری،  اصــــــول 
بودجـــــــــــــه ریزی و کنترل، 
مدیریــت استراتژیک، دینامیک 
سیستم های اقتصادی و اجتماعی، 
سازمان های  و  صنعتی  دینامیک 
تدریس می کرد. را  یادگـــیرنده 


