بسمه تعالی
معرفی رشته مهندسی صنایع

مقدمه
مهندس صنایع زن یا مرد که نسبت ببه یبایر کااسنایبان مهندیبی ببا یسب ردیی ک تنببی کبااب بمسب رب ببا مسبای
ممدان اجرا همراهی مبی کنبد از یبس یبب تمرکبص ت بببی ببر متنباب مهندیبی ک انباکاب داسب ه ک از یببیی دی بر
بببر اک هبباب میمببی ااببصای

بهببر کاب ک کببااییی ک تیممببر دا انبباکاب نمببا هبباب مببدماتی ک تبلمببدب بببا ای ب اد از

ابصااهاب مدلیبازب بهمنبهیبازب ک سبتمهیبازب تسبید دااد .کیژیبی ببمر اسب هاب ک تنببی تبانباییهباب ایبر اسب ه
مهندیی که به طببا اکز اابصکن مویببمب ت بب
اج مامی مببی

مبییاببد یبتش سبد برل یبالهباب اممبر ایبر اسب ه جای با

اا ا ز منمبر مقممنبدان کاکد ببه دانسب ا ایبران از اتتبه نهبو ببه اکل ک دک ببدل نمایبد .ایبر سسبر

ایب قتال یببتش کاکد مقیببا رایببن ک تبانبباییهببایی بببه ایببر اسب ه سببد ک بببه سببد بامببر تبیببعه ک ت بببل دا ین
یردید ایب  .دا دنمبا دا سبال سا بر اریینبد مسبابهی دا مبباد ایبر اسب ه دا سبال اکب دادن ایب
میتبان یه نبی برمباد اج مامی م اک نست

ببه طبباب کبه

به ایر اس ه اا مساهد نمبد:

 .1کامق ین ی ک صرااً دا سبز کااینجی ک بهمنهیازب تق ها
 .2م کی به بهر کاب از طریا زدکدن ناایاییها ک ای اد هبسمندانه از امکانا
 .3دا اای اب ای اد از ابصااهاب ت یمیی براب دی یابی به مابیم اطممنان باالتر
ت بببم کببرد ایرانببی ایببر اسب ه همکبببن ت بببم کببرد هبباب دی ببر نقببا دنمببا کببه از تبانمنببدب صببنع ی ببباالترب
برمباداا هس ند ببه تبانباییهبایی وببن طبر ک برنامبهایبصب یب
تجهمببصا
ینج

اابصااب ک نبر اابصااب مبرد ک کبقن امکانبا ک

ایجبباد ک هببدای یمسب وهبباب کن ببرل ک ت،ببممر کن ببرل وببرک

مبجبببدب ک مسببای مببالی مکببانمص هبباب

کاا ک زمان ک وژکه هاب م ین ممیماتی مجهص میباسد.

از مسببای جببص دنمبباب اجببرا نممببر ت بببم

ک تقسببمو کبباا اکزانببه ااببراد ماسببمریال ک تجهمببصا ک بهتبببد اک

یرا ه تا بازیازب نما هاب مبجبد ایجباد نمبا هباب اطقمباتی ببراب تببممویمبربهباب مبدیری

ابعباد ام ببادب ک

ای اد از ابصااهباب ایا بی ببراب تسبهم دا تببممویمبربهبا همبه ک همبه دا سببز تبق هباب ایبر کااسنایبان

مراا مییمبرد .اک مبقک ببر اینکبه دا ب ب هباب صبنع ی دا سرابه مببی

اعبال ایب

بسب ه ببه طتمعب کبااب دا

اکثر اس ههاب اجرایی غمرصنع ی نق هاب م بله اا ن ب مبثرب ای ا مینماید.
تعریببن مهندیببی صببنایع :مهندیببی صببنایع اسبب هاب ایبب کببه بببا طراسببی بهتبببد ک ومبباد یببازب یمسبب مهاب
یکپااوهاب از ااراد مباد اطقما

تجهمبصا ک انبر ب مبرتتد ایب  .ایبر اسب ه ببر وایبه دانب

ت بببی ک تت بر دا

میب ایا ی طتمعی اج مبامی ک نمبص مببانمر ک اکسبهاب تجصیبه ک ت یمب مهندیبی ک طراسبی بنبا نهباد سبد ایب
تا به کمس ایر میب ک مبانمر به تعممر وم بمنی ک اازیابی ن ایج ساص از یمس مهاب یکپااوه بپردازد.
مهندسی صنایع درگذر زمان

ببا یشسب زمبان ک تبیبعه کاامانبه هبا نمباز ببه اکسبهاب میمبی ببراب مبدیری ایبر یبنبه کاسبدها اابصای

یااب ک

بدیریان زممنههاب الز به منمبا سک یمرب ک هبا مهندیی صنایع اراهو یمد.
تبیبعه اب ببدایی اسب ه مهندیبی صببنایع ااتتبباطی جبدایی ناوببشیر بببا اعالمب یرکهببی از م ققببمر اکامبر مببرن نبببزدهو
دااد.
فردریک تیلور و آغاز تجزیه و تحلیل روشها

س بی که اک اا وبدا مبدیری میمبی ک مهندیبی صبنایع مبیسنایبمو اردایبس تمیببا ( )1۱1۸-1۵۸۱ایب  .کب کبه
یس مهنبدس مکانمبس بببد دا طببل اعالمب مببد دا صبنایع اببالد یبازب اک

به برب اا ببراب انجبا اعالم هباب

کااب کاایران وایهیشااب کرد ک به ایب ر ترتمبش ببه منببان اکلبمر ابردب کبه یبس تمبباب کامب دا اصببل مبدیری ک
موالعه اک

اا وایهیشااب ک تکمم کرد سنام ه سد.

یمریر ک اب تمیبا اصبل مدیری میمبی اکلبمر تبق

دا جهب تریبمو یبس ایسب ه مبدیری ایب  .اک اکلبمر ابردب

بببد کبه یبعی داسب ببا مبرتتد نمببدن ک سنایباندن مناصبر م یبن مبدیری

ارمبل اک براب ببه سبداکثر ایباندن یبول تبلمبد سبام یبه منببر کباا مسب

ببه م هببمی هم ببن دیب یاببد .

زمبان مسب

ای که ایر ارمبل از م اهمو وایبه مهندیبی صبنایع ایب  .نبیسبند اب ببه نبا جممصوباومر نقب
به صبا زیر منبان نمبد ای :
 .1تعممر میمی ای انداادهاب کاا.
 .2یمس و وردام دی مصد بر متناب یس ای اندااد از ممصان کاا انجا سد تبید هر کاایر.

ک اک

مسب

ببینممبر تمیببا اا

 .3ایای ک م هاب.
 .4انققب اکرب که تمیبا ین اا وم نماز بروایی ک اجراب مدیری میمی میدانس .
ممد اعالم هاب مهندیی صنایع اا میتبان به صبا ذی دی هبندب کرد:


تبیعه طراسی ک تجصیه ک ت یم یمس وها



ای اد از ابصااهاب یمااب ک ایا ی دا برنامهایصب



اکسهاب برنامهایصب ستکهاب



میب اا ااب ک ااک باهاب انسانی



مهندیی ااز



کاابرد کامپمبتر دا یمس وها

بببه تببدایج بببا ومسببرا کببامپمبتر امکببان ای ب اد یس ب رد از ین دا زممنببههبباب م یببن اببراهو سببد .دا ایببر ممببان
مهندیان صبنایع دا زممنبه هباب یبنبایبنی از کبامپمبتر بهبر جسب ندج از جمیبه ببراب سب مسبای ومکمبد صبنع ی از
سببتمهیببازب کببامپمبترب ای ب اد کردنببد .همکنببمر از کببامپمبتر بببراب سبب مسببای برنامببهایببصب ایا ببی ک ایجبباد
یمسب وهبباب اطقمببا مببدیری ایب اد سببد .دا دهببه  1۱۸۱ایب اد از کببامپمبتر بببراب کن ببرل اریینببدهاب ماسببمنی
یغاز سد .دا طراسی ک تبیعه کن برل اریینبدهاب ماسبمنی مهندیبان صبنایع نقب

ممبد اب اا ای با کبرد انبد .ایب اد

از کامپمبتر به زممنههباب یبن ی مهندیبی صبنایع نممبر انبداز یمبرب کباا تعمبمر م ب کاامانبه مهندیبی اک هبا
ک ….نمص کساند سد.
دا یببالهاب 1۱۸۱تببا 1۱۱۱دا مببباد برنامببهایببصب ک کن ببرل اراینببدها بببه طراسببی ک ت یم ب یمس ب مها تبجببه زیببادب
معوبل یردید .یکی دی ر از اک هبایی کبه کباابرد یسب رد اب یاا به ایب

برنامبهایبصب سبتکهاب ایب  .ایبر اک

دا یببال 1۱۸۱تبیببد دا ببر وببرک هبباب کیببژ نمببرکب دایببایی یمریکببا بببراب کن ببرل طببر ک یببام مبسببسهبباب

وبببالایا ابببدای سببد .اک هبباب برنامببهایببصب سببتکهاب ماننببد اک
وببرک

مسببمر ب رانببی ک اک

اازیببابی ک بببازن رب

بببراب برنامببهایببصب ک کن ببرل طببر هببا ک وببرک هبباب یبنببایبن بببه کبباا یرا ببه مببیسبببد تببا ایببر وببرک هببا دا

کبتاه ریر زمان ک با کم ریر هصینه به اتما بریند.
تبجببه بسببماا زیبباد مهندیببان صببنایع بببه موالعببه یمسب مهاب م سببک از انسببان مببباد ک تجهمببصا از مبببااد ممببد اب
ای که از اب دا اس ه مهندیی صبنایع اا از دی بر اسب ههباب مهندیبی م مبایص کبرد ایب  .نقب

ایایبی انسبان دا

صنع ک جنتبه هباب اکانبی ک اج مبامی م بمد کباا مبجبش تاکمبد مبان مهندیبان صبنایع ببر میبب اا بااب میبب
اج مامی ک ااک باهاب انسانی سد ای .
مهندیببی ااز

یکببی دی ببر از دیب اکادهاب جنببی دک جهببانی ایب کببه تبیببد لببرب مبباییص ابببدای سببد .مببقک بببر

اعالم هاب ابب ،زممنبه هباب جدیبدب ببه ک باین مهندیبمر صبنایع ا بااه سبد ایب  .ومسبرا هاب میبب کبامپمبتر ک
یمسبب مهاب نممبببر طراسببی ک یبببام ببببه کمببس کبببامپمبتر)(CAD/CAM

تکنبلببب ب مبجبببش ومببدای

یمسب مهاب یبام انعوبالوبشیر ) (FMSک یمسب مهاب یبام یکپااوبه کبامپمبترب ) (CIMک اکببا هبا سبد
ای که اابا یسب رد اب اا وبم

اکب مهندیبان صبنایع ببراب سب مسبکق انبی ک ام ببادب اریینبدهاب صبنع ی

یسبد ای .
به طبا مقصه مهندیی صنایع دان

مببثرب ببراب ومسبترد هبدلهباب هبر یبازمان ایب  .وبرا کبه هبر یبازمان از

یمس وهایی کبه مرکبش از اابراد مبباد اطقمبا

تجهمبصا

ک انبر ب ایب تسبکم سبد ایب ک مهندیبی صبنایع

براب کمس به بهتبد یا ایجاد ونمر یمس وهایی به کجبد یمد ای .
چه کسانی جذب این رشته میشوند؟

ینانی که از دبمری ان با یرای

ایا بی امصیبس ببه دانسب ا یمبد ک یبا دا دیسبمپیمرهباب م یبن دانسب اهی ماصبه

مهندیببی دا سببال ت بببم ببببد ک تمای ب داانببد از ااج م ب هبباب مهندیببی صببنایع ای ب اد کننببد ک تیممببر یببرای
ت بمیی میدهند.
کسانی که تمای دااند با تباناییهباب ایا بی یبنبه مببی

ااتتبا بهمنبهاب ببمر اجبصا نهادهبا نمبا هبا ک امکانبا

ودید یکاند.
ینهایی که برنامه ایصب ک هدای مبثر امکانبا اندیسبمد ک نمبا منبد هسب ند ینهبا کبه تمایب داانبد ببا ایجباد ا،بایی
بسا

ک دلنسمر از کم ک انر ب انسانها با اکسمهاب بسماا مویبب ک ثمرب

ینانی که ذک ،هنرب داس ه ک نمص تمایق انی دا طراسی ک یام ک یاز امکانا

بهر یرا ه سبند.
تجهمصا ک نما ها اا دااند.

کسانی که مقیقی دا میا ک برکز اب کاا دا سبز هاب کاابردب دااند.
ینهایی که به ایجاد امنم میاندیسند ک ااهکاا براب مقابیه با ایسسهاب یبنایبن اا دکی دااند.

ینها که ایا ی اا دکیب داانبد ببا ابر ک سرابه اجبمر انبد کبامپمبتر اا ب سبی از زنبدیی اکزمبر مببد مبیداننبد ببا
انسانها اابوههاب دکی انه می تبانند برمبراا کننبد ابعباد مبدیری ی اا دکیب داانبد اهب نببیکاب ک ااایبه اندیسبههباب
جدید هس ند.
ابعاد محوری مورد انتظار از متخصص مهندسی صنایع

.1مهاا ها ک انبن مهندیی صنایع اا کبه نقسبی سمباتی دا هبر اریینبد بازیبازب ام بباد ک اج مبامی دااد ببه مبدم
یمرد.
.2طمن ماب مقسمبهاب از بهتببد دا بهبر یمبرب از منبابع مبالی انسبانی زمبانی ک معنببب دا دیب رس اا ببا ایب اد
از ابصااهاب میمی مدلیازب ک ستمهیازب ت قا دهد.
.3تبانایی تدااک یول هروه باالترب از ا ای از مدما اا براب مس ریان دا سراههاب یبنایبن ایجاد کند.
.4تیممر دا ممصان ااندمان اعالم هاب دا سال انجا دا یول کاایا هاب اجرایی یبنایبن اا ودید یکاد.
.۸بهتبببد دا سببراید مر ببه مببدما ک ایجبباد ااببا بمس ب ر اا بببا ایجبباد ااز

ااببصکد دا اعالم ب هببا ک ااببع تن ناهببا ک

ناایاییها ایجاد کند.
.۱بهر یمرب از انبن بسبماا مقبدماتی انبداز یمبرب کباا ک زمبان ک اک یبنجی تبا یبنبههباب بسبماا ومسبرا ه ک مبدان
مدیری ی تبید کااکنان مدیری دا یوب م ین اا دا دی با کاا مبد داس ه باسد.
.7ایجاد ااهکااهایی جه مقابیه ببا اسبااهاب ت ممیبی از یببب ببازاا ببراب اابصای

دادن تبانباییهباب ببازاا کباا دا

برابر اماب یبنا یبن اک دا اکب سنایایی تقا اهاب جدید ک اصایند مس رب دا دی با کاا اک باسد.
.۵امببش تببدابمر م نبببی بببراب ایجبباد ا ببای

مسببنبدب ک کاببادااب دا مسب ریان یبنببایبن مببقک بببر ایببر سبببز هبباب

م ین ااایه تبلمد ک مدما ب سی از تق هاب اک باسد.
.۱انبن کاه

دادن ممم ها

مر س ظ کم مب ک نمبص ترجمبه کم مب هباب جدیبد (یکادن کم م بی ببه جباب کم مب

دی ر) مباد ان ماا کلی ونهان از یبب مس ریان اا به مدم یمرد.
.1۱زمانهاب کبتا تر دا ت بی کاال ک مدما اا به اسکال م ین م قا یازد.

.12تبانببایی بببه مببدم یببرا ر انبباکابهبباب جدیببد اکباتمببس طراسببی ک تبلمببد تبیببد کببامپمبتر سنایببایی مبدکبباا
انتاادااب ک هدای مبدکاا امکانا ک تجهمصا دا مدم اک باسد.
پستهای سازمانی مهندسی صنایع

وسب هبباب یببازمانی کببه بببه طبببا نمبنببه از ت بب

مهندیببی صببنایع بهببر مببییمرنببد متااتنببد از :ائببما مهندیببی

صببنایع یروریبب امبببا یببازمانی ائببما امبببا برنامببهایببصب ک ببدجببه یروریبب امبببا یببازمانی ائببما کا ک
یببرمایهیببشااب ائببما برنامببهایببصب ک ت یم ب هبباب مببالی یروری ب یمبباا ک یببصاا هبباب توتمقببی ائببما امبببا
اا انببدازب طببر هببا یروری ب همبباهن ی ک وس ب متانی تببدااکاتی ائببما مهندیببی اریینببد کااسببناس ااسببد ببدجببه ک
کن رل هصینبه یروریب برنامبهایبصب یروریب کن برل ک ومسبرا برنامبههبا ائبما برنامبهایبصب ک کن برل وبرک
ت یم یر یمس و مهنبدس برنامبهایبص کااسبناس ایمنبی کااسبناس تسبکمق ک اک هبا مبدیر وبرک

مبدیر ان قبال

تکنبلببب ب ائببما تعممببر ک ن هببدااب برنامببهایببص ک یروریبب بانببس اطقمبباتی مسببمبل یمسبب وهبباب وسبب متانی
مدیری

مدیر تکنبلب ب برنامهایص تبلمد ک ائما یالر تبلمد.

دانشگاهها ،موضوعات پژوهشی و انجمنهای علمی

دانس ا هاب ایران به مبازا جشب ت ببم کبرد هباب دنمباب صبنع ی تبا کنببن ونبد د هبصاا م بب

صبنایع دا

اد هاب م یبن تربمب ک ببه ببازاا کباا هبدای نمببد انبد کبه ببا همبان تبانمنبدب جبامبع صبنع ی ببه امببا م بلبه
وردام ببهانببد .بببراب همبباهن ی تبانبباییهببا یبباالنه کن رانسببی بببمرالمییببی دا سبببز هبباب ت ببببی بببه مبببازا
کن راناهاب میی بریصاا میسببد ک صباسشنمبران کسببا هباب م یبن دا ایبر سببز ت بببی ببه تتبادل تجربمبا
میوردازند .دانس ا کسبا مقمبه ببر ایبر ببه مببازا مراکبص وژکهسبی کابسب ه ببه ایبر اسب ه همکببن مرکبص جبب
مرکببص تکنبلببب بهبباب نببب ک مبببااد دی ببر اکثببراً مجهببص بببه یزمایسبب ا هبباب :اازیببابی کبباا ک زمببان یمسبب وهبباب
زمانینجی جبسکااب یبکااب ک انبداز یمبرب دممبا یمسب وهباب مبدان تبلمبدب تببممویمبرب ک کباابرد کبامپمبتر
دا مهندیببی صببنایع طراسببی کاامانببه ک اصبببل سمبب ک نق ب مببباد اایبنبببمی ک یمس ب وهبباب انسببان ک ماسببمر ک
کاایا هاب ترا

ای هیرب ک جبسکااب مبیباسبد کبه ببه مبدد ینهبا تبانبایی هباب کباابردب دانسبجبیان اا ت،بممر

مینماید.
مب بما وژکهسی که مهندیمر صنایع دا سموبهکبااب ببه ین مبیوردازنبد اا مبیتببان دا سببز هبایی ماننبد :ام بباد
ک هصینببهیببابی کم م ب

کن ببرل تبلمببد ک مبجبببدب تکنبلببب ب تبلمببد مببدیری

ستکه منابع انسانی ت قما دا ممیما

انبباکاب اطقمببا

طر ای قراا ک اازیابی کاا ک زمان مساهد کرد.

مببدیری وببرک ک

انداز یمبرب مم یکبرد تعمبمر ممبصان تباثمر ببه جباب مانبد از اعالمب هباب اجرایبی کااکنبان یبنج

ممبصان ا بای

مس ب رب مببدلیببازب ممببصان ک تنبببی تبلمببد م نایببش بببا نمبباز مس ب رب مج مببعیببازب تببق هبباب اجرایببی ااتقببا
بهر کاب کااکنبان ک نمامهبا نمبا هباب ت،بممر کم مب

مبدیری ک م بمد زیسب

طراسبی ال ببب تبیبعه صبنع ی

کسبببا برنامببهایببصب سمب ک نقب از طریببا سببتکههبباب مبببتی تبببممویمببرب اببازب تبیببعه یمسب وهبباب مر ببه
انر ب ک برنامهایصب تبلمبد دا سالب اس مبال ببا ایب اد از سبتمهیبازب نمبنبه م باهباب وژکهسبی دا سبال انجبا دا
ایر اس هاند.
یای هاب این رن ی م عبددب دا سببز مهند یبی صبنایع مرکبص تتبادل اطقمبا ببمر م بببمر ایبر اسب ه دا ایبر
م باها ای  :اایبنبمی یبا مهندیبی انسبان ینبالمص اثبرا سالب موبا ایمنبی بهتببد اریینبدها ت قمبا دا ممیمبا
یمس و تبلمد ناب یبام یکپااوبه یبام ک تبلمبد سبتمه یباز سمب ک نقب زنبان دا صبنع
کن رل ورک

کم م

مهندیی ک مهندیی صنایع مهندیی مجدد نر ااصااها ک اطقما تجااب.

ابرک

ک بازاایبابی

