بسمه تعالی

معرفی رشته مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی

مقدمه
مهندسييمامييازمااخا ييا راتيياهاد ييصرامهندسييماييينايراتداهييسايدامييديسياامهندسييماتدام بييراکاد ناسييمااد ييدامييما ا ييداکييرااخا
سالا4831ا اخاطسيقاآخمين اکاد ناسيمااد يداتداکيداد يصرامهندسيمايينايرا يراخنينا ا يا رااهایداهانيرا ي يس اآ ا يسع ا يد ا
اسا.ا
*تعريف رشته مهندسی مالی

مهندسمامازماخبادتساااخاطساحم،اتنسعراعانينآعدهاتداا يراداعاستسيص اتياهاميازماعاادا يرادا احي اتياها ي با يساهاحي ام ي

ا

عامساي اميازماعاکياتداديسيراتدایهياااشيرايداادخ ا يسکااتيا .تداعاقيراد يصرامهندسيماميازمادااميماتينا اتسکتبيمااخاخ ين ا
خيسا راحساباآعدت.ا
دياضيتا اميازما-ادياضيتا اکياد ستها-اخ يين اکيامتتنتسا-اشي اآعدهااط خيا ا-اانبياد اتات اتيياهاميازمامااسيبا ادايانيرااهامييازما-ا
مديسياامازماعامخاطس (ديسر).ا
*مهندسی مالی در کنکور

ييساها ييسکااتداآخميين اعدعتهاايي اد ييصر،اتاعط ييتا ايييداتداامصاييا اتا تييقاتدخ تييا ا،4اآمييادعااحص ييال،اطييسراديييرهاعاحييدتاها
ييينعصم،کنصسلامنیيينته،اخ ييا اخ يينمماعاتخششييما ييسکااکنييد.ا ييااتنیييرا ييرااسشتييااانييدشا يسشصييرا ييدها ا(حييدعتا07انفييس)اعا
هتيسها س يندتادا
تعداتاخياتا سکااکنندها ا( يتدااخا0777اتاعط يتا)ا يان ا يااتاعط بيانمااسيااکيرااعپااخا اييراآمياداعااحص يالاقين ا
ا نداعاثانتاات ا اتدعساتخششمامهندسمايينايراداا ياایيدياا تیتيسهاکننيدا.ا خ يا اانی تسيماتداايي اکن يندان يدااساسيمادااايفياا
مماکند .ت انبنداکرامماتنا ام اتداکيست،اقبينزماتداايي اد يصرا يراد يصراکاد ناسيما يخظاميندتانديسا سيصیماتادتاعاتاعط بيانما
منشيييييقاتيييييسا ناتنيييييدا ييييينتاکيييييراتداد يييييصرايييييينايراکاد ناسيييييما ييييينتادااسييييايتسهاکيييييست ا ا يييييندا.

* نقش و توانایی فارغ التحصیالن مهندسی مالی

اخاقا تااتاهامه اتانيداآمن صیيا اايي اد يصراميماتينا ا يراتنانيايماآنهيااتداتدشات رميا امفياتت ايينعصماعامفياتت اميازما( ياا
تنیييراتاشييت

اتعد اکاد ناسييماآنهييااکييرامهندسييماييينايرا يينت ا)اا يياد ان يينتا.ااخااييي ان صييراتيي انبايييدااه ييااکييرااييي ا

تاند آمن صیا ا راخ ياا يصنانراتاشيت
ا

اشنيما ينتااخاتنانيايما ياپتسهاتداتدشامسيا اک يماماننيدادياضيماعامفياتت مااخاايي ا

تسا،اتدام ايسرا ااد صراتاهامديسيصمام ا را س ندتادند.ا
مهندسمامازمامماتناننداتداحنخ اتاهاخيسامماتناندان داتعتت اکنند اتا صرا ا ند:ا
• ينايرا ان دادها شنياًا ان دادها يت ااز يما يراخنينا اکاد يناسامهنيدساميازمایهيااتعتيت اعاانصخيابا يسعي اتياهاسيسمايرا
ه ادهاعاکاتداديسرامازما
 حنخ اتا تا اعام اعد امازم
 راخننا اکاد ناساقت ااه ادهاتدا ندسااعدابا هاتاد
 تداساخمانهاا رامندندامديسيااتادايماتااعاسسمايراه ادهاتا
 تدا سکصهاهاکادهراده،اسسمايراه ادهاع ت ر
 طساحمانس ااشرادتاهامازماعاکنصسلاياتحاتجادتهاها ت ا ان م


راخننا اکاد ناساخ داقسادتاتتااعاطساحماا رادتاهامازماتدامنسسا امازماعا ندسااعدابا هاتاد

...
*ادامه تحصیل در ایران:

ااعینتااي اکراتعد تاهاتکصيسهامهندسيمايينايراتداک ينداعیينتاتادت،اامامصاسيفانراتي ااکنين اام يا ااتاميراتاشيت اتداايي ا
ا را اصا(مهندسيمااميازما)ا تدااييسا ا يراخ ياانن ياا ينت اعیينتانيداد ات.ااميااتان يجنيا اايي اد يصرا يرایهيااه دانيد اتعد ا
کاد ناسمااد داتداايي اد يصرا يراداحصيماميماتناننيداتدتعد اتياهاتکصيساهاد يصراتياهامهندسيماييناايرا(هيسايداتياهاتيیيسا)اعا
مدسيداشيادااازصاشيت
مديسياامازما سکااکست اعا يسشصرا نند.ا رااي ان صيراتي ا اييداا ياد ان ينتا يراندسمي ا

اايي اد يصراتدا

متناننيداا يرا
يند ا يس اتداتعد اتکصسه ااتنیيرا يراک بينتااسيصاتاتا داايي اد يصراتدااييسا اعا يااتنیيرا يراد يداسيسيراآ امي ا
داحصما راخننا اتتا اخ مای باتان یا اتياا ينندا.ا( يرانديساميمادسيدم اکساتماتي ا يساهاايجياتام بيراتکصيسهاايي اد يصرا
رايند ا ژعتدامانداتدحالاانجا ا ا داکراامتدااسااتداآيند ااهانرتيرا راسسانجا ا سسد).
ا

