
مهندسي صنایع



ي عنواني این مهندس، حقيقتدر . باشدمي صنعت یک مختلف در هاي مهندس ميان رابط مهندسي صنایع رشته 
یک غول دائما مشصنایع ممهندس یک فکر . باشدصنایع مي سازمان ها و مدیریت در علم براي بيان رویکردي 

نگرش سازمان یککند تا با مي رشته تالش التحصيل این در واقع فارغ « روش است؟آیا این بهترین » :پرسش است
کثر مواد، حداورودي عمل کند که با حداقل اي کرده و به گونه تحليل ، مسائل و مشکالت کارخانه را یافته

.را داشته باشدخروجي 
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تعریف
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جوي دانشدارد و مدیریت با بسيار نزدیکي رشته رابطه این 
و درکتحليل و قدرت توانایي مدیریتي آن الزم است که 

، زیکفيو ریاضي بودن در دو درس قوي . داشته باشدباالیي 
ن ایدر موفقيت از شروط هاي مهندسي، رشته سایر همانند 

که آمار و ریاضيات جدید بخصوص در دروس . رشته است
ک همچنين ی. رشته مرتبط استاین درس به این احتماالت 

نوآوري و خالقيت از دانشجوي مهندسي صنایع باید 
.برخوردار باشد

توانايي
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دروس تخصصي

اقتصاد و 
حسابداري

مهندسي 
صنایع

مهاتحليل سيست

کنترل پروژه

آمار و احتماالت 
و کنترل کيفيت 

آماري

طرح ریزي 
واحدهاي 

صنعتي

روشهاي توليد
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د و دارافزاري جنبه نرم این گرایش بيشتر 
. پردازدي سيستماتيک مبه ارائه راهکار بيشتر 
ت که اساین گرایش تربيت متخصصاني هدف 

وهاي جدید از روش گيري بتوانند با بهره 
احد مسائل وهاي ریاضي و مدل سيستماتيک 

وده و نمتحليل و تجزیه بزرگ را هاي صنعتي 
نابع استفاده از مبراي رهنمود ها را بيشترین 

ارائه تشکيل سيستمموجود در عملکرد اجزاء 
.بدهند

-کيهاي تکنيمهارت کارگيري در به این گرایش 
روي نياز یافته و استفاده مؤثر و نظام اقتصادي 
ه آالت، ساختمان و مواد بماشين زمان، انساني، 

در .شدبامي مطلوب کيفيت کاال با توليد منظور 
احد واین گرایش تربيت مدیران توليد واقع هدف 

.استهاي صنعتي 

برنامه ریزي 
و تحليل 
سيستم ها

توليد صنعتي

گرايش ها
(کارشناسي )

مي فني کها سایر گرایش به نسبت این گرایش ایمني صنعتي
ر مي مهندسي مکانيک نزدیکتتر بوده و به 

یست این گرایش تربيت تکنولوژهدف . باشد
.کارخانه استهاي 

تکنولوژي 
صنعتي

کل به مسائل مشاین گرایش در دانشجویان 
در واقع در . پردازندمي ساز در صنعت 

رات دستور العمل ها از خطاجراي تالشند تا با 
آمد پيشکنند و در صورت احتمالي جلوگيري 

، (هواآلودگي از جمله )یا خطري مشکل 
.بيابنددفع آن راهي براي 
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مقاطع باالتر

.این رشته در مقطع دکتري هم قابل تحصيل است

، « یعصنا»گرایشهاي کارشناسي ارشد این رشته به چهار دسته 
یت مدیر»و « سيستمهاي اقتصادي و اجتماعي»، « مهندسي مالي»

.تقسيم مي شود« سيستم و بهره وري

به بعد این رشته در کارشناسي داراي 13۹0از سال 
گرایش نمي باشد
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فته شده از مشاغل به کار گرطيف وسيعي در سالهاي اخير در مهندسين صنایع 
ه هایي زمينرشته در التحصيالن این ، فارغ زمينه هاي تخصصي عالوه بر . اند

علم کاوي،داده هوش کسب و کار،اطالعات،فناوري نرم افزار،مهندسي مانند 
براي مدیریت اگر قرار باشد .داشته اندموفقي عملکرد نيز کالن دادهداده و
داراي کهصنایع و مکانيک مهندس برق، صنعتي بين واحد توليد یک بخش 

.اول داردصنایع اولویترا انتخاب نمود، مهندس یکي هستند، شرایط یکساني 

موقعيت شغلي




