بسمه تعالی
معرفی دوره کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع ،گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
مقدمه
همراه با پیشرفت سریع علوم
خملی و

فاوا ،

گرایشواا خصصصواا تصفلوه تاا سو پوا بو عردو ناوا ه انو  ، .ضوم ،سیتوف هوا

م و تاخ نیووش گتووفرا یافف و اسووت .ا ا،ه دووحیو تااسوون ایا من و ا و ها ب و دووم،ا نمووا تا و تتووفلش ب ووا،گیر

 ،اها علم

پیشورفف تو بادو  ، .وال کو عمو ه ،دوف هوا تاا سو بیشوفر ،گیور تاهیوت فاو فرایاو ها فورا  ،ههوا

ت و بادووا تاا س و دوواایع ب و ا ا،ه سووا تان ت و ان یش و ک و ایوور ا تووما
تاا س داایع ا کا،بر ادوم

خ ایو هوای بو تاموم ،حرا و

فراخوور ا آن عاتووا انتووان

تووم ر ا. ،

 ،آن نو و

بابوم سیتوف هوای دواتا انتوان توما اح،عواا انور

خجایشاا بورا فوراه آ  ،ن ات وان خملیو کااهوا ا،اخو مو تاا بشو ا کوا،ا ترلومی باوره تو گیور  .بورا بر،سو ا ،یواب
کا،بر ای ،سیتف ها ان

علوم امفمواع بو هموراه فاومن خ ایو هوا حرا و

تاوا،اهوا علوم ،یاضو علوم فیشی و

تاا سو تووم ،نیوا اسووت .فعالیوتهووا تاا سو دوواایع هماناو پلو اسووت کو ا،خبوواد بوی ،اهو ا تو یریت عمل وور عملیوواخ
سا تان ،ا ایجا تیامای .
تاا سو دوواایع ،دووف ا تاا سو اسووت کو عاتووا انتووان ی و ا تمل و هووا ادوول سیتووفماا تووم ،ترالعو آن ،ا خشو یا
تی ه

سع

 ،افشای

باوره ،

 ،خموات ابعوا

 ،اهوا ا ، . ،نفیجو تاا سوان دواایع بورا اتوم ،برناتو ،یوش

بابم فعالیتها تمستاا ب م تت گرففو تو دومن  .ایو ،فعالیفاوا تم و ،اسوت فعالیفاوا خملیو

نومآ ،

کافور

 ،تحصوماا ا،اخو

مو تاا مووا نوووا مریووان اح،عوواا سووا تان ،ا دوواتا دووم  .بووا خممو بو ترالوون فووم تاا سووان دوواایع بتووفر ا بوورا
خعاتا خصصصاا تصفله کا ،گر هو ،ا بو بافوری ،مو ایجوا نموم ه
بر عمل ر نماتاا خملی
کا،ها ،ا ف کا،کاان کاه

م تاخ بش ا تاتوج خور انجوا تیشوم

 ،نفیجو آن اتوم ،حورب برناتو ،یوش

امورا نموا،ا

انتوجا اتوم ،تو خمانو بو بابوم تتوفمر  ،ماوت سواملت

هشیا ها ا،خوا کی یت ملن ،ضایت تشفریان تاجر دم .

*تاریخچه مهندسی صنایع
پی ای

تاا س داایع بعاومان یو

خ ر ت یریف بی
نمآ ،

ا پی

ا توا

خصصوه بو توان انوو،ی دواعف
دو  .افورا بتویا،

 ،فرایا ها ت یریت علم ب عاومان یو

د  .فر ،یو
ابشا ،م ی

 ،ماوت ا،خووا کی یوت تحصوماا خو،ا کر نو  .بو توما اا امفراعواا

ن ورا  ،ا رفو ا ترورب دو  .خو،ا بورا علمو دو ن تو یریت دور

خیلوم ،ان یشو هوا موم ،ا خمسوع ا  .فرانو
،ا اب ا کاا  .همچای ،بو تتواخا  ،انشااسو

فعالیفاووا خیلووم ،هو عصووران

برتو گور  .بوا گتوفرا کا،مانجواا نیوا بو تو یریت

لیلیوان گیلبورا  ،ماوت ترالعو کوا ،بوا بر،سو
ان یوشه هوا انتوان

عمل ور

رکواا خمانتوفا

پر اموت پوا اا خممو دو  .تجممعو

بوور فرتملو کوور ن ادووم اساسو تفمرکووش دو ه بووم کو ایوو ،فعالیووتهووا بو

خحووت عاوومان

توو یریت علموو دوواامف دوو  .پووا ا آن انجماوو دوو ا گرفووت کوو بعوو ا عاوومان انجموو ،تاا سوو دوواایع نووا گرفووت.
بف ،یج تما ،س
داایع ایجا

ت ،ک تاا سو دواایع برناتو هوا تربمحو توم ،خممو ورا ،گرفوت

خمسع یاففا .

اتر ه  ،بتیا ،ا انش اهاا
سفر

 ،ناایوت انشو ه هوا تاا سو

اهمیت ای، ،دف

نیا ایو، ،دوف خو ،یا تو دوم

بوا خممو بو  ،ابوت تمموم لوش اسوف ا ه بایاو ا تاوابع ،

اضو است.

*رشته مهندسی صنایع در ایران
ایوو، ،دووف ابف و ا بووا نووا تاا س و تادووی ،افووشا ،س وپا تاا س و خملی و

ا سووا  84بووا عاوومان تاا س و دوواایع  ،برم و ا

انش و اهاا ایووران ا،اخ و گر یوو  .بوو توور  ،بوور خعوو ا آن افووش ه دوو برووم ،کوو اکاوومن  ،بتوویا ،ا انشوو اهاا  ،تووواحع
کا،دااسووووو کا،دااسووووو ا،دووووو

کفووووور

 ،ایووووو، ،دوووووف پووووو یرا انشوووووجم انجوووووا تووووو دوووووم .

ا،

یور

تاا س داایع  ،تورع کا،دااس چاوا ،گورای
 ،سالاا گ دف فعالفر بم ه ان :
اله .گرای

تاا س داایع

 ،توروع کا،دااسو ا،دو دو

گورای

تو بادو کو سو گورای

ی .گرای

ت یریت سیتف

ج .گرای

سیتف ها ا فصا

باره ،
امفماع

*گرایش مدیریت سيستم و بهرهوري
،ه کا،دااس ا،د ت یریت سیتف

باره  ،ب تامم ،پاسو بو نیوا دواایع بو تو یران آگواه کو بفماناو ا تاوابع بو مومب

ماووت  ،ابووت پ و یر باووره گیرن و ایجا د و ه اسووت.ایوو، ،ه بووا ه و
مو تاخ

ا ها داعف

بوا خيکیو بور کوا،بر  ،دواا کمو

آدوواای

انشووجمیان بووا علووم

انتان

است .اهمیت ای ،نو

گتووفرا سووا تاناا دوواعف
تاا س و ا ان و

پیشوورفت علووم

فاوومن ت و یریت سیتووف

فراگیر

تجممعو ،
سرتای انتان

 ،چاوا،چمی فعالیفاوا تو یریت

باوره  ،خمسوع فرا انو یابو .بوا پیچیو ه دو ن

فاومن تو یریت سیتوف

باووره ،

ت و یران دوواایع بای و عوو ،ه بوور اح،عوواا

ت و یریت نیووش برمووم ،ا ،بادووا  .ا آنجووا ک و  ،دوواا تووم ،اسووف ا ه  ،ایوو، ،ه  ،خجشی و

تاا س نیش کا،بر یتت انو آتممف وان ،ههوا کا،دااسو فاو
،

کلیو

ادووف بادو .خل یو تااسوون عماتووا

سایر عماتوا  ،ماوت خحوو هو فاا خعیوی ،دو ه کتون بیشوفری ،نفیجو
سبن گشف اسوت کو انو

فاوومن دوویمه هووا ا ا،ه

نموا گورا  ،ا ا،ه اتوم ،خو ی ،گشوف اسوت .تو یریت سیتوف

باوره  ،تو خمانو  ،توو ،ا ا،ه تمفویووت دوواایع خمسووع دوواعف کشووم ،نوو
فیشی

تاا سو بو لیوا آگواه

،ه تشبم ،نیش آتا گ کاف ،ا مماهاو ادوت خوا بوا انو
ایو، ،دوف بو دو ا گیور خ ور سیتووفم
تتاخا سا تان تحیط آن کم

،

ادوف ،ا انو

خحلیووا تتوواخا
تاا سو بورا

ت و بفماناو  ،تشوااا تو یریف تشو م ب وا ،دومن .

و ،ا خجشیو خحلیووا انشوجمیان همچاوی ،آدوواا یو آنوان بووا

ت کا .

*مدیریت سيستم و بهره وري در دانشگاه ها
، ،ه کا،دااس تاا سو دواایع ،ا آتوم ا تبوان تاا سو خل یوو پایو
بابم ت یریت  ،سا تاناا داعف
گوورای

علوم

فاومن مادو ماوت افوشای

کوا،ای

ایر دواعف آتوم ا ا ه تو دوم  .بوا خممو بو نیوا اساسو کشوم،ها ماوان سوم ی و ا

هووا کا،دااس و ا،دو تاا س و دوواایع بای و بوور آتووم ا خحوی و

 ،تیاو ت و یریت سیتووف هووا باووره  ،سووا تان

تفمرکووش دووم  .ایوو ،نیا هووا  ، ،ن دوواایع کشوم ،سووبن دو ا گیوور تجممعو ا ا ،
برا بابوم تو یریت افوش ن باوره  ،سوا تاناا ت یو ا وع گور ، .

،دووف تاا سو دوواایع دو ه اسووت خووا

کا،دااسو ا،دو سیتوف هوا ا فصوا

امفمواع

ب ،ا خشاب بتیا ،با ،

ها کا،دااسو تاا سو دواایع_علو الصصومگ گورای

خجریو

خحلیوا سیتوف هوا_ موم گتوفره

ت یریف ،ا د ا ا ه است.

سیع ا ان

با خممو بو الوشا تو کم،

،ه کا،دااسو ا،دو تو یریت سیتوف

فامن ا ا،ه داایع برا خمات افرا
بر کوا،بر  ،اهوا کی و

باوره  ،خو ی ،دو هاسوت .ایو، ،ه بورا آتوم ا علوم

کو ،دوف هوا تاا سو ،ا گ ،انو ه بادوا حرا و دو هاسوت .آتوم ا  ،ایو، ،ه بوا خيکیو

نموا تاو  ،ا ا،ه اتوم ،دواعف

مر مو ادوول ایوو، ،دووف اسووت آگوواه ا تبووان تاا س و

سیتوفماخی

اسوت .ابلیوت خجشیو

تیاو ا ،ا بوورا خص و

خحلیوا تتواخا تاا سو کو

تو یریت دوواایع ایوو ،فووا ،الفحصووی،ن

فووراه کوور ه اسووت.فووا ،الفحصووی،ن ایوو، ،دووف ات ووان ا ات و خحصوویا ، ،ه کفوور چ و  ،ایووران چ و  ،مووا،ج ا ایووران ،ا
مماها ادت.
*مدیریت سيستم و بهره وري و گستره ي موضوعی آن
،دف تاا س سیتف ها ا فصا  -امفمواع بو خعلوی

خحویو

 ،تیاو برناتو ،یوش

حورب سیتوف هوا تصفلوه توم ،نیوا

ماتع ت پر ا  .ای ،سیتف هوا عممتواد  ،ابعوا تصفلوه تاروو یوا کشوم ،ترورب تو دومن  .سیتوف هوا
فاضوو،ی ا،خباحوواا انفوووا
سیتف هوا هور یو

خم یووع کااهووا خوواتی ،خم یووع انوور

ا ابعوا ا فصوا

ا فصا  -امفماع ب ترالعو تو

امفمواع
سوا

خ املم یو

خجشیو

موا نووا آبرسوان

م و تاا آتم د و یووا با ادووف ا ایا من و ان و  ، .کلی و ایوو،

سیتوف ا اهمیوت یوبه ا برموم ا ،اسوت .تاا سو سیتوف هوا

خحلیوا علمو ایو ،گمنو سیتوف هوا تو پور ا

بوا  ،نمور گورفف ،ابعوا

تصفله آناا همچای ،با خمم ب نیا ها ا لمیفاا ات اناا ماتع بافری ،سیتف ،ا حرب ت نمای .
*زمينه هاي اشتغال
ان

آتممف ان ،ه کا،دااسو ا،دو تو یریت سیتوف

باوره ،

تو خماناو  ،تیاو هوا تصفلوه فعالیوت نمایاو

آنان تاحصر ب داعت مادو نیتوت ا خماناخیاوا موم تو خماناو  ،دواایع
درب یر هتفا :
 ت یریت ه ایت ا ها داعف


برنات ،یش

سا تان ه با اهاا

م تاخ

وم ه کوا،

مو تاا اسوف ا ه نمایاو  .برمو ا تیاو هوا بو

 ت یریت کا،کر ها تصفله سا تان( تاابع انتان عملیاا تال )..


آسین دااس ت یریت ا ها داعف



ایجا بتفرها ا برا امرا سیتف ها تم ،نیا



پیا ه سا

سیتف ها ت یریت کی یت



ایجا بتفرها ا برا بابم فعالیفاا



ا،اخ تشا ،ه ها ت یریف



بر،س

پب ه

 ،تیا  ،داا ت یریف

ا،اخ حری برا بابم ا ا،ه آناا

بابم آناا با خمم ب درایط کشم،

