
 

 »عیصنا یبا رشته مهندس ییآشنا« 
  
 صنایع  یهندسم یمعرف  

و  یبه منظور بهبود، طراح یمدیریتو  یفنون مهندسکاربرد اصول و  توان یرا مصنایع  یمهندس
فراهم آوردن امکان تولید  يو تجهیزات برا ياطالعات، انرژشامل انسان، مواد،  ینصب سیستم های

و کاربرد این سیستم ها،  ی، ارزیابیبررس يبرا  .دانستو مطلوب  آکاالها و ارائه خدمات بشکل کار
 یمهندس یبه همراه فنون طراح یو علوم اجتماع ی، علوم فیزیکیعلوم ریاض يدانش و مهارت ها

ات و یاضیو ر یق دانش مهندسیکوشد با تلف یاست که م يه اع حرفیصنا یمهندس. موردنیاز است
 یع بطور کلیصنا یمهندس. را بهبود دهد یو خدمات يدیتول يستم هایس ییت، کارایریاقتصاد و مد

را  يت و بهبود مستمر کاالها و خدمات و سودآوریفی، کیی، پاسخ گويریق پذی، تطبیی، کارایاثربخش
است که ارتباط بین اهداف مدیریت و  یصنایع همانند پل یمهندس يفعالیت ها. دهد یمدنظر قرار م

در  يمهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره ور  .نماید یسازمان را ایجاد م یعملکرد عملیات
بیشتر درگیر ماهیت  یمهندس يحال آنکه سایر رشته ها .اند  فناوري، روش ها ویمدیریت منابع انسان

مهندسی صنایع فن بکارگیري مهارتهاي تکنیکی و استفاده . باشند یها م فرآیندها و فرآورده یفن
یافته از نیروي انسانی، زمان، ماشین آالت و تجهیزات، ساختمان، مواد و سرمایه به    موثر و نظام

دروس تخصصی این رشته عمدتا حول محور حل . منظور تولید کاال با کیفیت و کمیت مطلوب است 
انبوه در واحدهاي صنعتی طراحی شده است و تکنیکهایی چون برنامه ریزي  تولید  و فصل مسائل

تولید، مهندسی فاکتورهاي انسانی، طراحی ایجاد صنایع، برنامه ریزي و کنترل تولید و موجودیها، 
 . برنامه ریزي تعمیرات و نگهداري به صورت جامع دراین مجموعه آموزش داده می شود 

 يسیستم ها یاصل ياز مولفه ها یاست که عامل انسان یک یهندسصنایع تنها رشته م یمهندس
امور برنامه  يبرا يمیان رشته ا يدر تیم ها این رشتهمهندسان . دهد یمورد مطالعه آن را تشکیل م

این فعالیت ها ممکن . شوند یموسسات به خدمت گرفته م ي، نصب و کنترل و بهبود فعالیت هايریز
را  یدر محصوالت، ارائه خدمات، حمل و نقل و جریان اطالعات سازمان يتولید، نوآور اقداماتاست 

را به بهترین  یمختلف و کار گروه يها تعامل تخصص يمهندسان بستر الزم برااین . شامل شود
 يتولید ي، اجرا و نظارت بر عملکرد نظام هايوجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح، برنامه ریز

به بهبود مستمر در  محقق شدن این مهم،شود و در نهایت  یانجام م بشکل منسجم تر یخدمات
کارکنان، کاهش هزینه ها، ارتقا کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر  یجهت سهولت کارها، راحت

تغییرات سریع تکنولوژي و لزوم توجه به مسائل اجتماعی و انسانی  پیشرفت علوم و .شود یم
راه و ساختمان،   شد رشته هاي مهندسی سنتی از قبیل شیمی، باعث يالدیدراواسط قرن گذشته م



نبوده و براي جبران  یو خدمات یصنعت يگر پاسخگوي کلیه مسائل سازمانهایمکانیک، برق و غیره د
ات، اقتصاد و روشهاي مهندسی، یاضیپیوند رشته هاي گوناگون علم و مدیریت، ر  چنین کمبودي از

  . ایع به وجود آمدصن  رشته جدیدي به نام مهندسی
به طور کلی فعالیتهاي مهندسی صنایع پیرامون طرح، بهبود و پیاده کردن سیستمهایی است که از 

مهندسی صنایع با استفاده از   .افراد، تجهیزات، ماشین آالت، مواد و سرمایه تشکیل می شود    ترکیب
کامپیوتر می کوشد تا با  روشهاي تحلیلی و تکنیکهاي مهندسی و فنون مدیریت و علوم ریاضی و

توجه به هدفهاي مشخص شده نتایج سیستم مورد نظر را پیش بینی، تجزیه و تحلیل و تعیین کرده 
  دراین رشته مسائلی مانند طراحی سیستم و هماهنگ سازي. و بهترین راه حل را انتخاب و اجرا کند

سازمانهاي گوناگون   کارآیی سیستمهاي فعالیتها، برنامه ریزي تولید، کنترل انبار موجودیها و افزایش
  : فعالیتهاي مهندسی صنایع را می توان به قرار زیر خالصه کرد. مطرح است

  ،بهینه سازي با استفاده از روشهاي تحقیق درعملیات شامل برنامه ریزي خطی، شبیه سازي
ها، مدلهاي برنامه ریزي غیر خطی و پویا و عدد صحیح و آنالیز تصمیم گیري، تحلیل سیستم

  احتمالی و تئوري شبکه ها 
  انتخاب و طراحی فرایندها و روشهاي ساخت  
  انتخاب و طراحی ابزار و تجهیزات  
  طراحی تسهیالت فیزیکی شامل استقرار واحدها، ماشین آالت، تجهیزات، سیتمهاي حمل و

  محصول و مواد اولیه   نقل و طراحی تاسیسات انبار
 تمهاي برنامه ریزي و کنترل براي توزیع کاالها و خدمات تولید، کنترل طراحی و گسترش سیس

  موجودي، کنترل کیفیت، تعمیر و نگهداري کارخانه، مدیریت پروژه و سایر فعالیتهاي مربوطه 
 و تحلیل هزینه   ایجاد سیستمهاي کنترل هزینه شامل کنترلهاي بودجه اي  
 گذاري  بررسی فنی اقتصادي آلترناتیوهاي سرمایه  
  طراحی و ایجاد سیستمهاي اطالعات و کنترل در مدیریت  
  ایجاد و استقرار سیستمهاي ارزیابی مشاغل  
  طراحی و ایجاد سیستمهاي مدیریت حقوق و دستمزد و پرداختهاي تشویقی و پاداش  
  ایجاد معیارهاي مناسب براي سنجش و ارزیابی کارکرد شامل سیستمهاي اندازه گیري و

  زیابی ار
  ارزیابی قابلیت اطمینان و کارکرد  
 نیروي انسانی    برنامه ریزي و سازماندهی  
  برنامه ریزي اقتصادي، مدیریت مالی، و اقتصاد سنجی  

همچنان که دیده می شود، مهندسی صنایع می کوشد تا مسائل را با دید کلی و سیستمی حل  
ونی، به واسطه وسعت عمل و پیچیدگی روابط بین الزم به تذکر است که بیشتر سیستمهاي کن. کند



آنها، به سادگی قابل تجزیه و تحلیل نیستند، از اینرو مهندس صنایع براي طراحی و گرداندن این 
ن در یهمچن. نیاز دارد يسیستمها، بویژه از نقطه نظر مدیریت و تصمیم گیري، به دانش نرم افزار

ز ضرورت یو رباتها ن FMSخت انعطاف پذیر و سیستمهاي سا   CAD/CAMسیستمهایی نظیر 
حل معضالت   موجب شده است که افق گسترده اي را در مقابل مهندسی صنایع براي يزیبرنامه ر

  . فنی اقتصادي فرایندهاي صنعتی گشوده شود
مهندس . به طور خالصه، مهندسی صنایع دانش بسیار موثري در پیشبرد هدفهاي هر سازمان است

الزم به تذکر است که . به ایجاد یا بهبود چنین سیستمهایی به وجود آمده است  مکبراي ک  صنایع
مهندس صنایع می تواند عالوه بر سازمانهاي صنعتی و تولیدي، در سایر سازمانها مانند بانکها، 

  .شرکتهاي بیمه، بیمارستانها و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی فعالیت کند
ف براي پاسخگویی به درخواست حال و آینده یشر یع دانشگاه صنعتبرنامه دانشکده مهندسی صنای

صنایع ایران و با درنظر گرفتن برنامه دانشکده هاي مشابه دانشگاههاي معتبر جهان تدوین شده 
دانشجو به وسیله دروس عمومی مهندسی، به   هدف این برنامه در مرحله نخست آماده کردن   .است

و در مرحله دوم آموزش و تربیت او بوسیله دروس تخصصی منظور درك مسائل کلی مهندسی 
مهندسی صنایع براي پاسخگویی به نیازهایی است که کشور ما به نیروي انسانی متخصص دراین 

  .زمینه دارد
   
 صنایع یتاریخچه مهندس  

 قرن يدر ابتدا یصنایع بعنوان یک تخصص با آغاز انقالب صنعت یپیدایش مهندس ياولین جرقه ها
و اختراع ماشین  یکه با ظهور اختراعات جدید خصوصاً در صنعت نساج یانقالب صنعت. زده شد 19

با گسترش . شد یبیشتر و افول صنایع کوچک دست یانسان ينیرو يبخار آغاز شد، باعث بکارگیر
 در جهت ارتقا يافراد بسیار. بیش از پیش احساس شد یکارخانجات، نیاز به مدیریت و تفکر مدیریت

بیان  يو. آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد پیشنهاد تقسیم کار را داد. کیفیت محصوالت تالش کردند
به . بهبود بخشید ينتیجه کار را به مقدار زیاد يساز توان با تقسیم کار در کارخانه پیچ کرد که می

 يروش ها. تندگسترش یاف یو هزینه یاب يحسابدار يدر فرآیندها، روشها يموازات اختراعات و نوآور
و ساخت ابزارآالت و ماشین ها بکار گرفته شد  یدر طراح یعلم ي، آزمایشات و اثبات هایتحلیل علم

به عنوان یک  یموجب شد مدیریت علم،مدیریت یاین تحوالت در تفکر سازمان يو در نتیجه، اثرگذار
در . یکا شروع شدشدن مدیریت از آمر یعلم ياولین تالش برا. مطرح شود يا  نگرش و روش حرفه

فرانک گیلبرت و . خود را توسعه داد ي، اندیشه هایفردریک تیلور پدر مدیریت علم 1881سال 
همچنین . را ابداع کنند يحرکات توانستند ابزار جدید یهمسرش لیلیان در جهت مطالعه کار با بررس

خت پاداش و نتایج قابل عملکرد پردا. توجه نمودند یانسان يو انگیزه ها یآنان به مسائل روانشناس
فرموله  يبرا يو تیلور و هم عصران يمجموعه فعالیتها. قبول آن توسط امرسان ایجاد و توسعه یافت



 يمدیریت متمرکز شده بود که این فعالیت ها به زود یعلم يها به عنوان روش یکردن اصول اساس
  .شناخته شد یتحت عنوان مدیریت علم

فعالیت تیلور و  يندسین مکانیک آمریکا ارج نهاده شد و عرصه براکار این افراد توسط انجمن مه
ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده  يبرا یانجمن 1912در سال . توسط این انجمن ایجاد شداو همفکران

 یبا عنوان انجمن مهندس 1934این انجمن از سال . انجمن تیلور نام گرفت 1915در سال  .شد
بودند و  یتحصیالت مهندس يدارا یدر این دوران مدیران علم. دادصنایع فعالیت خود را ادامه 

نیز در حیطه مدیریت به عنوان مشاوران  یکردند و گروه یخود را مهندس صنایع قلمداد م يبسیار
مربوطه مورد توجه  يصنایع و برنامه ها یو مدرك مهندس یبتدریج مواد درس. مدیریت مطرح بودند

  .صنایع ایجاد و توسعه یافتند یمهندس يها کدهقرار گرفت و در نهایت دانش
 39رش یف با پذیشر یدر دانشگاه صنعت 1347ع در سال یصنا ین دانشکده مهندسیز اولیران نیدر ا

نفر دانشجو  50تعداد  1348ع کشور آغاز به کار کرد و در سال یاز صنایپاسخ به ن ينفر دانشجو برا
مختلف دروس با  يو واحدها یدرس يبرنامه ها. دا کردیپ ج توسعهیبعد به تدر يرفت و در سالهایپذ

 یو تخصص یاز علمیا و نیمعتبر دن يع دانشگاه هایصنا یرشته مهندس یدرس يتوجه به برنامه ها
ل از ید فارغ التحصین اساتین دانشکده از بیاز ایمورد ن یئت علمیکادر ه. ن شده استیکشور تدو
 1351در سال . ران انتخاب شده اندیس، آلمان، فرانسه و ایانگل کا، کانادا،یمعتبر آمر يدانشگاه ها

ع کشور شدند یل شدند که به سرعت جذب صنایع فارغ التحصیصنا یان مهندسین گروه دانشجویاول
ن یالن برجسته ایاز فارغ التحص يعده ا. ل به خارج از کشور رفتندیادامه تحص يز براین يو تعداد

از  یخدمت به کشور باز گشته و برخ يخود در خارج، برا یت عالالیل تحصیدانشکده پس از تکم
ران مشغول به کار یداخل و خارج ا يدر دانشگاه ها یئت علمیه يآنان همکنون به عنوان اعضا

  .هستند
گاه یجا یمعرف يبرا يادیز يع، که کوششهایصنا یجاد رشته مهندسیسال از ا 40پس از گذشت 

شناخته شده  يادیع تا حدود زیصنا یمده است، هم اکنون مهندسع به عمل آیصنا یمهندس یواقع
جذب  ير تقاضا برایاخ يخوشبختانه در سالها .دا کرده استیگاه مناسب خود را پیاست و جا

 يسازمانها برا يدر جهت سطوح باال یمناسب یشغل يرهایافته و مسیش یع افزاین صنایمهندس
 يت هایع همکنون جزء پنج رشته نخست الویاصن یمهندس. ع فراهم شده استین صنایمهندس

ع در یصنا یالن دانشکده مهندسیدر حال حاضر فارغ التحص. قرار دارد یمهندس یداوطلبان رشته فن
که به خارج از کشور رفته اند در  یز مشغول به خدمت هستند و کسانیت کشور نیریمد يسطوح باال
کا یمعتبر آمر يز در شرکت هاین ياریال دارند و بسق اشتغیس و تحقیا به تدریمعتبر دن يدانشگاه ها
  .ار دارندیرا در اخت یمشاغل مهم ییاروپا يو کشورها

  
  



 صنایع یاهمیت مهندس  
 یصنایع را به وضوح بیان م یصنایع نقش و اهمیت مهندس یها و خدمات مهندس يمرور توانمند

وز افزون آن، مقیــاس تولیــد و ر یپیشرفتـه و پیچیدگ يآور با پیشرفت سریع علوم و فن. کند
کلیـــه مسایل  ي، پاسخگویمهندس یسنت يها خدمات آن چنــــــان گستــــرش یافتـه که رشته

گوناگون علوم و مدیریت، اقتصاد و  يها جبران این کمبودها، از تلفیق رشته يبرا. سازمانهـا نیستند
  .به وجود آمده است» صنایع یمهندس«، یمهنـدس يروشها

تولید، کنترل  يریز فعالیتها، برنامه یکنترل و هماهنگ: از قبیل یصنایع، با مسایل یرشته مهندس
سروکار ... و  یآالت، تجهیزات و امکانات، بهبود سیستمها، بهبود ایمن کیفیت، استفاده مؤثر ماشین

آالت و تجهیزات  ینمتشکل از انسان، مواد، ماش يتواند در طرح، ایجاد و یا بهبود سیستمها دارد و می
 . بنماید يکمک موثر

این امر، . شود سیستم می یاست که منجر به بهبود عملکرد کل یصنایع، شامل روشهای یمهندس
شود، لذا  و ارتباط آنها با رفاه بشر سنجیده می ی، تاثیرات محیطی، کیفیتياقتصاد يتوسط معیارها

به عبارت دیگر، هر . یر مهندسان استتر از وظایف سا صنایع، وسیع یحیطه وظایف یک مهندس
و  يدر علوم رفتار یباید از آموزش کاف یفن يها مهندس صنایع، عالوه بر کسب تخصص در زمینه

  . نیز برخوردار باشد یو علوم زیست یگروه
آالت و وسایل پیشرفته، فاقد یک  از ماشین يکشور علیرغم بهره مند يو تولید یصنعت يواحدها

برخورد و  یبطور مقطعــ یمشخصاً در اینگونه واحدها با مسائل صنعت. هستند یعتنظام و سیستم صن
این ضعف عمدتاً به لحاظ کمبــود . سیستم کمتـــر توجه شده است يبین اجزا یمنطق یبه ارتباط

توان به  التحصیالن این رشتـــه می از فارغ يگیـــــر با بهره.باال است یدر سطح علم یکادر کارشناس
سازمان ها و موسسات  يامروزه حیات اقتصاد. به این کمبــود پایان داد یان قابل توجهــــمیز

. به استفاده بهینه از منابع در دسترس وابسته است یشدید جهان یو خدمات در بازار رقابت يتولید
، یشامل تجهیزات، لوازم جانب(، ماشین آالت یعموماً منابع در دسترس شامل مواد، منابع انسان

ایجاد و . میشوند يطبقه بند یو منابع مال ی، منابع اطالعات...)و  يامکانات مورد نیاز شامل فضا و انرژ
هزینه تمام شده واحد محصول هر . سازمان به دنبال دارد يرا برا یمنابع یاد شده هزینه های ينگهدار

که بتواند هزینه  یدماتیا خ يهر شرکت تولید. این منابع است يموسسه متأثر از نحوه به کارگیر
استفاده بهینه از منابع را در تمام ارکان  یدیگر توانای یخود را به حداقل ممکن برساند و به بیان يها

به دست خواهد آورد و یا قادر خواهد بود که قیمت  يخود ایجاد نماید یا حاشیه سود بیشتر یسازمان
 یاست که قدرت رقابت یاین بدان معن .، کاهش دهدیفروش خود را با حفظ حاشیه سود قبل يها

 یشرط اساس یقدرت رقابت یباتوجه به تحوالت اقتصاد جهان. یابد یموسسه مذکور در بازار افزایش م
 یها و ارتقا کیف يدر کنار این مسائل، توجه به نوآور. شود یموفقیت در کسب و کار نوین محسوب م



بهبود یافته و همچنین تحول در  يرح هایافتن ط يمحصوالت و خدمات که از طریق تالش برا
با توجه به مراتب فوق اگر ضرورت . خواهد داشت یفرآیند کسب و کار نیز بقا و رشد موسسات را در پ

صنایع تطبیق دهیم مشاهده  یمهندس يرسیدن به امور مذکور را با تکنیک ها يها يها و نیازمند
را بطور فراگیر و سیستماتیک  یهداف سازمانحصول ا يصنایع ابزار الزم برا یشود که مهندس یم

صنایع بعنوان موتور محرك حرکت  یمهندس يآورد و این نشانگر نقش و اهمیت باال یفراهم م
  .است يامروز يسازمانها

  
 صنایع یو دیدگاه ها در مهندس ياصول فکر  

تفاده از علوم ، محاسبه و تحلیل با اسيبر اندازه گیر یمبن یطراح یدر هر گرایش یاساس مهندس
دارد که موجب  یو ماشین یکامالً دید فن یدر نتیجه حرفه مهندس. گیرد یشکل م یو تجرب یریاض

و  یمدیریت يموضوعات مانند یافتن بهترین روش ها یمحدودیت دیدگاه در ابعاد خاص شده و برخ
ا در برداشتن صنایع ب یمهندس. شود یم  نادیده گرفته  یدر دیدگاه محض مهندس یارتباطات انسان

مختلف و نهاد مدیریت سازمان را ایجاد نموده و  ينگرش سیستماتیک و فراگیر ارتباط تخصص ها
 یم   دنبال  يبیشتر یبا هماهنگ ی، هدایت و نظارت بر امور اجرایی، سازماندهيامور برنامه ریز

ش تک تک آنان میباشد که با تال ياین نگرش استمرار همان سیر تفکر تیلور و هم عصران و. گردد
 یهمان نگرش سنت یمدیریت علم. موجودیت یافت یمدیریت علم يمجموعه اصول و نگرش ها

، یعلوم ریاض يبر مبنا يصنایع با تفکر ی، مهندسیبا پیشرفت مدیریت علم. صنایع است یمهندس
ایجاد یک تفکر  یدر عرصه صنعت و خدمات ظهور کرد که به معن يو اقتصاد ی، اجتماعیفیزیک

مختلف همانند توجه  يصنایع به مسائل از زوایا و دیدگاهها ینگاه مهندس. راگیر و سیستماتیک بودف
 يسازمان قابل طرح و پیگیر يو یا نگرش به بهره ور يو محصول سیستم، توجه به مشتر یبه خروج

 يفکراکنون باید دید که اصول . گردد یدنبال م یتقریباً یکسان ياصول فکر يمیباشد که بر مبنا
صنایع  یمهندس يدر این راستا بطور خالصه اصول فکر. استوار است یصنایع بر چه عوامل یمهندس

  .ذیالً ارائه شده است
و یا ارائه  يجار يبهبود سیستم ها يهر مهندس صنایع ارائه طرح برا یفعالیت اصل: خالقیت  -1

نو و  يجهت ارائه طرح ها يآورباشد که به همین منظور قویاً نیاز به خالقیت و نو یطرح جدید م
از فنون و علوم  یصنایع همانند اقیانوس یمسائل، مهندس یدر واقع باتوجه به گستردگ. باشد یبدیع م

 یاز زمینه خالقیت و ابتکار به مهندسین صنایع این امکان را م يمختلف به عمق نیم متر با برخوردار
شود تا  یفراهم م یدانش خود پرداخته و فرصتمورد نظر به تعمیق  يدهد که در جهت حرفه کاربرد

  .مربوطه مطرح گردد يجدید و خالق در زمینه ها يایده ها



صنایع است و اطالق  یو فراگیر برجسته ترین خصوصیت مهندسنظام مندنگرش : تفکر فراگیر  -2
 یم نگرش فراگیر موجب. ارتباط با این نگرش نیست یصنایع و سیستم ها به این رشته ب یمهندس

از سیستم  یدقیق قرار گرفته و مدل کامل یشود مسائل از کل به جز و تعامل اجزا با هم مورد بررس
  .گردد یم یمورد نظر تهیه و مسائل مورد نظر آن به بهترین شکل طرح و بررس يها
اجرا نشود منتج به نتیجه نخواهد شد  یشود اگر بدرست یهر سیستم که طرح م: گروه  يرهبر -3

با کلیت سیستم  یلذا آشنای. شود یم یشده یک ضرورت مهم تلق یسن اجرا سیستم طراحبلکه ح
گروه  يآورد که هدایت و رهبر یمورد نظر و نقش اجزا در کارکرد صحیح آن این امکان را فراهم م

سیستم مورد نظر،  یدنبال گردد و در واقع عالوه بر طراح يسیستم با انگیزه بیشتر يمجر يکار
 يگروه ها ينموده و نقش رهبر يریز یو اجرا را نیز پ يپیاده ساز يها    ایع سیستمصن یمهندس

  .نماید یرا موثرتر دنبال م يکار
مورد نظر سیستم،  یو تحویل به موقع خروج یانجام کار بدون توجه به ظرف زمان: مدیریت زمان  -4

آن با توجه به عرصه تنگاتنگ  يامروزه اهمیت زمان و فرصت ها. تواند داشته باشد ینم يارزش زیاد
صنایع با درك موضوع  یدر این خصوص مهندس. است یهمگان واضح و بدیه يبرا يرقابت اقتصاد

فرآیندها مورد توجه و  یرا در تمام يکار ياجزا يگیرد که عامل زمان اجرا یرا بکار م یتکنیک های
  .دهد یمدیریت قرار م

و بهبود مستمر یک اصل با ارزش در  يتقاد به ارتقا بهره وراع: و بهبود مستمر  يارتباط بهره ور -5
لذا . نخواهد داشت يجز در جا زدن نتیجه دیگر یاکتفا به وضعیت فعل. صنایع است یمهندس
در  یهمواره سع یصنایع با پذیرش این مطلب که سطح دانش و مهارت ها یک مقوله نسب یمهندس

شود همواره امور اثربخش تر و کاراتر  یم  یه و سعنمود يو بهبود وضعیت کار يافزایش بهره ور
دهد که هر روز به فکر ارتقا هر چند به اندازه کوچک  ینگرش بهبود مستمر این امکان را م. شود

  .باشیم
. توان بر آن حد و مرز تعیین کرد یاست که نم يفرآیند يیادگیر:  يذهن کنجکاو و یادگیر - 6

مسائل همواره به این نکته توجه دارد که هر مورد را ،  يیگیرصنایع به منظور مطالعه و پ یمهندس
نموده  يدور ینماید و جهت شناخت آن فرض بر این است که از تصورات ذهن یمنحصر به فرد بررس

لذا عدم وجود تعصب . باشد یحاکم بر اجزا و کل سیستم م يبر تعیین کشف واقعیت ها یو سع
کشف حقایق نهفته در پدیده ها  يذهنیت کنجکاو براشود  یامور موجب م یخاص به ماهیت فن

مسائل  يو راهگشا برا يابتکار يتقویت شود و مهندس صنایع با ذهن دژم کمتر میتواند راه حل ها
  .مورد نظر ارائه نماید

  
  
  



 صنایع انمهندس يزمینه فعالیتها  
و  يتولید يطبع نظام هاروز افزودن آن، بال يها یبا پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگ

نیز گسترش یافته اند که در این میان اداره صحیح و مناسب این گونه واحدها مستلزم  یخدمات
، تأمین و تدارك، اجرا و ي، برنامه ریزيمدلساز یو پیشرفته جهت پیش بین یعلم فنون يبکارگیر

که فعالیت هر نظام اعم  ستا یبدیه. است یوظایف مدیریت ينتایج حاصله در راستا ینظارت و ارزیاب
خاص آن امکان تداوم و استمرار دارد و صرف نظر از ماهیت  يبا اتکا بر فناور ییا خدمات ياز تولید

مدیریت  - 2 یو خدمات يتجهیزات، امکانات تولید -1چهار جز اصلی يدارا يامر، فناور یو صنعت یفن
  . است یدانش فن - 4 یانسان ينیرو - 3و سازمان 
بیشتر به ابعاد  غیرهمکانیک، برق، ساختمان و یمرسوم نظیر مهندس یمهندس يه رشته هااز آنجا ک

 یبه تنهای یدر فرآیند کسب و کار رقابت. توجه دارندشاره شده در فوق ا 4و1رد امویاصنعت  یفن
تحوالت نظام مندکه بصورت  يمدرن امروز یو مدیریت یمسائل پیچیده خدمات مهندس يپاسخگو

موردتوجه خود لحاظ  ينظام هارا در چرخه حیات  یانسان يو باورها ي، اقتصادیاع، اجتمیسیاس
چند دهه اخیر، رشته  یدر قرن حاضر به ویژه ط یرفع چنین کمبودهای يلذا برا. نمایند نیستند ینم

 ي، اقتصادی، اجتماعی، فیزیکیاز علوم ریاض يصنایع با بهره گیر یتحت عنوان مهندس يجدید
با توجه به مراتب فوق شاید مناسب بود این رشته با عنوان . بوجود آمده است یوفنون مهندس

آن محدود به صنعت نیست و هر موسسه  يشد، چرا که کاربردها یم یمدیریت معرف یمهندس
مبحث . صنایع بهره گیرد یتواند از فنون مهندس یم ییا خدمات یبا جنبه صنعت یو غیرانتفاع یانتفاع

نیست که منحصر به صنعت یا بنگاه  يچیز یحد اکثر نتیجه از منابع مصرفصرف منابع و حصول 
 یمحسوب م یو حیات يضرور يامر يباشد و امروزه با توجه به کمبود ارتقاع سطح بهره ور یخاص

صنایع در  یمهندس. شود  یم یصنایع نفت یمهندس يفعالیت ها يشود که نشانگر بستر گسترده برا
، یهواپیمای ي، صنعت بیمه، شرکت هاي، خدمات مشاوره اي، بانکدارهمچون یحرفه ها و مشاغل

و یا هر  یورزش ي، استادیوم هاي، بیمارستان ها، کارخانجات، کشت و صنعت، خدمات شهریکشتیران
 یبرخ. باشد کاربرد دارد یم ي، هدایت و مدیریت و ارتقا بهره وريکه نیاز به برنامه ریز يمکان دیگر

 ينظام ها  :صنایع در بازار کسب و کار عبارتند از یمشخص مهندس يکار ياز زمینه ها
لجستیک،مدیریت تولید، مدیریت  یسازمان،مهندس یو عملیات يراهبرد ي،برنامه ریزيتولید

فرآیندها  ی، طراحيبهره ور ينظام ها یکیفیت،مدریت پروژه، مهندس ينظام ها ی،مهندسیمهندس
  .ارزش یهندسو م یمال ی، مهندسیسازمان يوساختارها

 یم یبا مسایل میدان اجرا همراه يبیشتر يو تنوع کار یبا گستردگ یسایر کارشناسان مهندس   
 یعلم يبر روش ها یداشته، و از سوی يو فنآور یمهندس یبر مبان یاز یکسو تمرکز تخصص. کند

مدل  ياز ابزارهابا استفاده  يو تولید یخدمات ينظام ها يو تغییر درفنآور یوکارآی يافزایش بهره ور



این رشته  يها یوتنوع توانای يبین رشته ا یویژگ. تسلط دارد يو شبیه ساز ي، بهینه سازيساز
اخیر این رشته  يیابد سبب شده، ظرف سال ها یم یمطلوبیت تخصص یکه بطور روزافزون یمهندس

تبه نهم، به اول و دوم ایران ، از ر يخویش را از منظر عالقمندان ورود به دانشگاه ها یجایگاه اجتماع
به این رشته شده که، به  یهای یاین حسن استقبال سبب ورود عالیق، ظرایف وتوانای. بدل نماید

در مورد این  یدر دنیا در حال حاضر فرآیند مشابه. شدت باعث توسعه و تحول در آن شده است
متفاوت نسبت به این  یتوان سه نوع برخورد اجتماع یکه م یرشته در حال رخ دادن است ، به نوع

  :رشته را مشاهده نمود
 تالش ها، يوبهینه ساز یوصرفا در حوزه کارسنج یکامال سنت  
 ها، واستفاده هوشمندانه از امکانات، یایجاد بهبود با زدودن نارسای يبه حوزه ها یمتک  
 ربه قابلیت اطمینان باالت یدست یاب يبرا یتحلیل ياستفاده از ابزارها يدرراستا.  

برخوردار  يباالتر یصنعت ياین رشته همچون دیگر نقاط دنیا که از توانمند یتحصیل کرده ایران
خرد وکالن امکانات و  يونرم افزار يسخت افزار يچون طرح وبرنامه ریز یهای یهستند، به توانای

،  یو مسایل مال يکنترل و تضمین، کنترل پروژه، موجود يتجهیزات، ایجاد و هدایت سیستم ها
  . مجهز است یمختلف عملیات يسنجش کار و زمان، پژوهش ها يمکانیزم ها

اجراء نظیر تخصیص و تقسیم کار روزانه افراد، ماشین آالت و تجهیزات و بهبود  ياز مسایل جزء دنیا
 يها يتصمیم گیر يبرا یاطالعات يموجود، ایجاد نظام ها ينظام ها يروش گرفته، تا بازساز

ها در حوزه تالش  يتسهیل در تصمیم گیر يبرا یریاض يو استفاده از ابزارها يتصادمدیریت، ابعاد اق
در حرفه خویش فعال  یصنعت ياو عالوه براینکه در بخش ها. گیرند یاین کارشناس قرار م يها

محوله را به نحو  ينقش ها یغیرصنعت یاجرای يدر اکثر رشته ها ياست، بسته به طبیعت حرفه ا
  .کند یایفا م يموثر

  شوند یجذب این رشته م یچه کسان
 مختلف  يفیزیک به دانشگاه آمده ویا در دیسیپلین ها یکه از دبیرستان با گرایش ریاض یآنان

صنایع  یمهندس يدرحال تحصیل بوده، و تمایل دارند از ارجهیت ها یخاصه مهندس یدانشگاه
  دهند،  یم یاستفاده کنند و تغییر گرایش تحصیل

 بین اجزاء نهادها،  يگونه خویش، ارتباط بهینه ا یریاض يها یتمایل دارند با توانای که، یکسان
  نظام ها و امکانات پدید آورند، 

 و هدایت موثر امکانات اندیشیده و نظام مند هستند،  يآنان که به برنامه ریز  
 يها با روحیه اانسان  يبشاش و دلنشین از وقت و انرژ یآنها که تمایل دارند با ایجاد فضای 

  بسیار مطلوب و ثمر بخش بهره گرفته شود، 
 و ساخت و ساز امکانات، تجهیزات و  یدر طراح یداشته و نیز تمایالت فن يکه ذوق هنر یآنان

  نظام ها را دارند، 



 دارند،  يکاربرد يدر خلق و بروز ابتکار در حوزه ها یکه عالیقف یکسان  
 گوناگون را دوست  يمقابله با ریسک ها يبرا  دیشند و راهکاران یآنها که به ایجاد امنیت م

  دارند، 
 روزمره  یاز زندگ یرا دوست دارند، با فن و حرفه عجین اند، کامپیوتر را بخش یآنها که ریاض

را دوست  یتوانند برقرار کنند، ابعاد مدیریت یدوستانه م يدانند، با انسانها رابطه ا یخود م
  .هستند  جدید يو ارایه اندیشه ها يدارند، اهل نوآور

  مورد انتظار از متخصص مهندس صنایع  يابعاد محور
 یو اجتماع ياقتصاد يدر هر فرآیند بازساز یصنایع نقش حیات یمهارت ها و فنون مهندس 

  دارد را به خدمت گیرد،
 در  يمعنو، و ی، زمانی، انسان یاز منابع مال ياز بهبود در بهره گیر يطیف قابل مالحظه ا

  را تحقق دهد، يو شبیه ساز يمدل ساز یعلم يدسترس با استفاده از ابزارها
 گوناگون  يمشتریان در حرفه ها ياز رضایت از خدمات برا يتدارك سطح هرچه باالتر یتوانای

  ایجاد کند،
 ید گوناگون پد یاجرای يدر حال انجام در سطح کارگاه ها يتغییر در میزان راندمان فعالیت ها

  آورد،
  بهبود در شرایط عرضه خدمات و ایجاد رفاه بیشتر با ایجاد ارزش افزوده در فعالیت ها و رفع

  ها ایجاد کند، یتنگناها و نارسای
 بسیار  يتا گونه ها یکار و زمان و روش سنج ياندازه گیر یاز فنون بسیار مقدمات يبهره گیر

در سطوح مختلف را در دستور کار خود  توسط کارکنان مدیریت یپیشرفته و مدرن مدیریت
  داشته باشد،

 بازار کار  يها یافزایش دادن توانای يبازار برا ياز سو یتحمیل يایجاد راهکار در مقابل فشارها
در  يجدید و فزاینده مشتر يتقاضاها ی، شناسایيدر رو يگوناگون رو يدر مقابل رقابت ها
  دستور کار او باشد،

  يدر مشتریان گوناگون در حوزه ها يو وفادار يایجاد رضایت، خشنود يبرااخذ تدابیر متنوع 
  او باشد، يمختلف ارایه تولید و خدمات در حیطه تالش ها

 جدید مورد انتظار  يفنون کاهش دادن قیمت ها ضمن حفظ کیفیت و نیز ترجمه کیفیت ها
  مشتریان را به خدمت گیرد، يپنهان از سو یول

 ر تحویل کاال و خدمات را به اشکال مختلف محقق سازد،کوتاه ت يزمان ها  
 و تولید توسط کامپیوتر،  یجدید روباتیک، طراح يها يفناور يبه خدمت گیر یتوانای

  .و هدایت خودکار امکانات و تجهیزات در خدمت او باشد يخودکار، انباردار یشناسای
  یصنایع در سطح کارشناس یمهندس یتخصص يگرایش ها



 گوناگون يایجاد نظام ها يبرا یو تحلیل یطراح يکه ابزارها  تحلیل سیستم  يریز برنامه   
   ،)کند یم یطراح نظام بهینه(گیرد یمتنوع انسان ماشین بهره م يبهینه در فعالیت ها

 کنترل، امکان استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات  يکه به مدد فنون برنامه ریز یتولید صنعت
 يبرنامه ریز(آورد  یپدید م یو خدمات يتولید ينهاد ها يرا برا یو پشتیبان ی، خدماتيتولید

  ،)کند یاستفاده بهینه م يبرا
 تجهیزات و  یفن يو ذکاوت ها یاجرای يکه با استفاده از مهارت ها یصنعت يتکنولوژ

و  ساخت ينموده و تدابیر الزم برا یتسهیالت مورد استفاده در بخش تولید و خدمات را طراح
  ،) کند یدر ساخت و ساز م يبهینه ساز( نماید  یسازآنها را تدبیر م

 ينظام ها يمبادرت به ایمن ساز یاز تدابیر ویژه مهندس يکه با بهره گیر یصنعت یایمن 
( نماید  یآنان م يدر رو   يمختلف تهدید ریسک رو يدر مواجهه با گونه ها يگوناگون کار

  ).کند یها م يدر ایمن ساز يبهینه ساز
  ارشد که درحال تغییرند یصنایع در مقطع کارشناس یمهندس یتخصص يگرایشها

 صنایع،  یمهندس  
 يسیستم و بهره ور یمهندس ،  
 یاجتماع ياقتصاد يسیستم ها یمهندس ،  
 اطالعات،  يفناور  
 نیره تامیک و زنجیلجست،   
 بهداشت و سالمت.  

  
 


