
 مهندسی صنایع مسیرهاي شغلی 
 مقدمھ  -۱ 

 توان به عنوان زمینه شغلی دردانشجویان مهندسی صنایع به دلیل مطالعه دروسی که هر یک را می
 آینده دید ، این امکان را دارند که از بین مشاغل زیادي ، شغل مورد عالقه خود را انتخاب کنند . 

به معرفی مشاغلی خواهیم پرداخت که دانشجویان مهندسی صنایع در صورت فارغ در این فصل ما 
 التحصیل شدن از این رشته می توانند در آنها مشغول به کار شوند . 

ترین ه در حوزه صنعت و خدمات پر مخاطباند ، مشاغلی هستند کمشاغلی که در این فصل بررسی شده
روند نماي مشاغل براساس مطالعه صورت ي آنها وجود دارد . هاي شغلی بسیار زیادي برابوده و فرصت

ر پذیر ، همکاري جناب آقاي دکتگرفته توسط تیم مطالعاتی به سرپرستی جناب آقاي مهندس مهمان
گان جنوب و نویسنداشکان حافظ الکتب و جمعی از اساتید برجسته دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران

 تعیین و معرفی شده است.  
 استفاده از مطالب این فصل  العمل توردس

هاي شغلی ، اطالعاتی در مورد آن زمینه و  یک نماي تحصیلی پیشنهادي با انتخاب هر یک از  زمینه
توانید جهت حضور در آن زمینه در مورد آن در اختیار شما قرار داده شده است که با استفاده از آنها می

 شغلی آمادگی الزم را بدست آورید . 
 تند از  :رها عباروند نماموارد کاربردي در استفاده از 

  دروس مرتبط : دروسی هستند که براي فهم بهتر دروس دیگر دسته ها الزم می باشند و
 آنها داشته باشد .  نماید آشنایی مناسبی بادانشجو باید سعی 

 حائز  ورد نظردروس بسیار مرتبط : دروسی هستند که براي ورود به بازار کار زمینه شغلی م
 رساند . در این زمینه شغلی یاري می با آنها به فعالیت هرچه موثرتر یادگیرياهمیت بوده و 

  به پروژه ها ، تحقیقات و تمرکز نموددروس ضروري : دروسی هستند که باید بر روي آنها .
فعالیت هاي جانبی در این دروس باید توجه خاص داشت و دانشجو سعی کند که به این 

 روس کامالً مسلط شود . د
هایی معرفی شده است که دانشجویان با مطالعه ي دانشجویان دوره ها و نرم افزارهمچنین برا

می توانند در طول فرآیند  9و  8این نرم افزارها  و دوره ها به ترتیب در فصول موضوعیت و اهداف 
ا کسب بدست آورند و همچنین تا اطالعات بیشتري از زمینه شغلی  ب نمایندتحصیل در آنها شرکت 

 آگاهی بیشتر از اتالف هزینه و وقت خود بپرهیزند .
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 کارشناس تولید و عملیات -۲ 
 

با توجه به افزایش روز افزون واحد تولیدي و نقش تأثیرگذار تولید بر خودکفایی و توسعه کشورها ، 
مشاغل  از اینهاي تولیدي نیز در جوامع از اهمیت خاصی برخوردار است ، یکی مشاغل مرتبط با فعالیت

راحی تواند از آغاز ساخت کارخانه در طباشد . کارشناس تولید و عملیات میکارشناس تولید و عملیات می
 ساختمان و خط تولید تا مسائل مرتبط به تولید و انبارداري مشارکت نماید . 

ریزي امهنعتی ، برن، طرح ریزي واحد ص کارشناس تولید و عملیات باید در زمینه هاي ارزیابی کار و زمان
 ها ، شبیه سازي ، کنترل کیفیت آماري ، تعمیر و نگهداري و فاکتورانسانیتولید ، کنترل تولید و موجودي

مهارت داشته و قابلیت نظارت بر ساخت ساختمان ، طراحی و کنترل خط تولید ، کنترل و طراحی انبار 
 . اشته باشدهاي مرتبط با تولید را دو دیگر فعالیت

یزي و هاي برنامه رارشناس تولید و عملیات باید فردي صبور و تحلیل گر باشد ، زیرا که در زمینهک
 هاي روزمره و یکنواخت است . کنترل خطوط تولید و انبار مجبور به انجام فعالیت

 مندباشد باید خالق و هنرهمچنین کارشناس تولید و عملیات که عالقه مند به ورود به وادي طراحی می
 ست یابدداي را بر اساس اصول علمی ایجاد کند تا بتوان در تولید به بهینگی هاي خالقانهبوده و طرح

 . 
در مقطع کارشناسی صنایع دروس بسیاري مرتبط با این زمینه شغلی وجود دارد که هر یک می تواند 

 به عنوان یک زمینه فعالیتی براي عالقه مندان به تولید و عملیات باشد . 
با دروس مرتبط خود ، شرایط را براي ارتقاء صنایع نیز  –گرایش صنایع ، مقطع کارشناسی ارشد  در

 نماید .دانش پیرامون این زمینه شغلی فراهم می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 
 
 

 

 

 

 کارشناس حمل و نقل -۳ 
 

ل قها مسائل مربوط به حمل و نها و کارخانهیکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر کسب و کار شرکت
باشد ، در نتیجه طراحی ها میها مربوط به حمل و نقل آنهاي شرکتعظیمی از هزینهبخش باشد، می

 باشد . هاي حمل و نقل حائز اهمیت می، برنامه ریزي و نظارت بر سیستم
ي حمل و نقل کارشناس حمل و نقل موظف است ، سیستم هاي حمل و نقل را طراحی نموده و شیوه

 ریزي نماید و همچنین بر آن نظارت و بهبود دهد . ا برنامهمواد و کاال ر
،  هاي حمل و نقل و نحوه پیاده سازيدر این راستا کارشناس حمل و نقل با شناخت نسبت به سیستم

 توانایی طراحی ، برنامه ریزي و کنترل را خواهد یافت . 
ین خاطر که طراحی حمل و نقل گر ، خالق و هنرمند باشد ، به اکارشناس حمل و نقل باید تحلیل
 هایی است که بتوان آن را پیاده و بهینه نمود . نیازمند ابتکار عمل و خلق سیستم

هاي تالقمندان باید عالوه بر فعالیدر مقطع کارشناسی دروس مرتبط با حمل و نقل کافی نیست ، لذا ع
هایی را پیرامون ده و پژوهشه هاي مرتبط  شرکت نموجانبی در هنگام گذراندن آن دروس ، در دور

 آن داشته باشد . 
در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی مطالب بیشتري در این زمینه 
ارائه شده است که دانشجویان عالقه مند به این زمینه شغلی می توانند در این گرایش ادامه تحصیل 

 دهند .
 
 
 



 



 

 

 ھالگر سیستمکارشناس تحلی -۴ 
 

باشد که به منظور رسیدن به اهداف خاص طراحی سیستم به معناي مجموعه اي منظم و یکپارچه می
کنند ها بسته هستند و در محیطی ایزوله حرکت میشده است ،  در گذشته تصور بر این بود که سیستم

باشد و اجزاي ستم میدهد درون سیبدین معنا که با محیط اطراف ارتباطی نداشته و هر چه رخ می
که  نددبه این نتیجه رسی محققین زمان گذارند . با گذشتسیستم با هم ارتباط داشته و بر هم اثر می

 با محیط اطراف تأثیر متقابل دارند. باشند و ها دینامیک و پویا میسیستم
ها ، تهدید ها ،تگر سیستم وظیفه دارد که با شناخت این تأثیرات و بازخورد ها فرصکارشناس تحلیل

نقاط ضعف و قوت سیستم را شناسایی کند و سیستم را هر چه بهتر در رسیدن به اهداف خود یاري 
 رسانند . 
بازخورد این است که اثر هر رخدادي در آینده بر گرفته شده از عملی است که هم اکنون واژه مفهوم 

کت می توانند به سازمان جهت حر متحلیل گر سیستم با شناخت سیستلذا در سیستم روي می دهد. 
هاي موردنیاز ها در طراحی سیستمتواند به سازمانوي همچنین می. در مسیر درست یاري رساند 

 هاي اطالعاتی کمک کند . همچون سیستم
اهده گر ، اهل جستجو و متفکر باشد زیرا که باید بتواند نقاطی را مشتحلیل گر سیستم باید فردي تحلیل

هایی براي مشکالتی بیابد که دیگران توان تحلیل و باشد و پاسخاز دید دیگران پنهان مینماي که 
 پاسخ دهی به آنها را ندارند . 

در مقطع کارشناسی دروسی مانند تحقیق در عملیات ، آمار مهندسی ، معادالت دیفرانسیل ، طراحی 
ل هر ت و تحلیزمان شما را در شناخ سیستم ها و ارزیابی کار وهاي اطالعات مدیریت ، تحلیلسیستم

 می رساند .  چه بهتر سازمان یاري
در پایان به این نکته توجه نمایید که در تحلیل سیستم ها نرم افزارهاي شبیه سازي وجود دارد که می 

 توان از آنها استفاده نمود .
 
 
 
 



 
 

 



 

 کارشناس نگھداری و تعمیرات ( نت )  -۵ 
 
 

کاهش بازدهی  استهالك ، عاملمواره در حال مستهلک شدن هستند . آالت هتجهیزات و ماشین
صنایعی همچون در باشد . آالت میماشین حتی خرابیو  نهایی خروجی ، معیوب شدن محصوالت

ها به صورت مناسب نگهداري نشود ممکن است زیان هاي جانی صنعت هوایی ، در صورتی که هواپیما
 باشد . و مالی فراوانی را در بر داشته 

هداري شود . تعمیر و نگهاي زندگی انسانی حس میدر نتیجه نیاز به تعمیر و نگهداري در تمامی عرصه
 باشد . نیازمند یک برنامه ریزي و طراحی سیستم براي آن می

 ، برنامه ریزي براي تأمین قطعات ، تعمیرات سیستم نتکارشناس تعمیر و نگهداري موظف به طراحی 
گرهایی که در فرآیند تعمیر و نگهداري وي را آالت به حساي و تجهیز ماشیندورههاي و سرویس

 . باشدمییاري رساند 
 هب کارشناس باید باشد وبرنامه ریزي تعمیر و نگهداري نیازمند درك آماري و تحلیلی باالیی می

خود  آنها در طراحی تا بتواند از یی کامل داشته باشدها و تجهیزات تعمیرات و نگهداري آشناسیستم
 استفاده کند . 

در مقطع کارشناسی دروس مرتبطی مانند تئوري و احتماالت ، آمار مهندسی ، تحقیق در عملیات و 
تعمیرات و نگهداري وجود دارد که عالقه مندان با گذراندن این دروس قادر خواهند بود تا به عنوان 

 کارشناس نت فعالیت نمایند . 
ر درا سیاري نیز وجود دارد که عالقمندان می توانند با شرکت در آنها دانش خود دوره هاي آموزشی ب

  این زمینه شغلی ارتقاء دهند .
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس طراحی و ایجاد واحد صنعتی -۶ 
 

 صورت می گیرد . پس از نهایی آغاز هر فعالیت تولیدي و یا ارائه خدمت با تعریف محصول و خروجی
کان سنجی مربوط به آن با استفاده از اصول اقتصاد مهندسی انجام می گیرد و تعریف محصول ، ام

ها مدآمحصول بررسی می شود . ( امکان سنجی به معناي مقایسه در ساخت و فروشاقتصادي بودن 
باشد. قبل از اجراي هر عملیات و یا پروژه ، می از تولیدها به منظور محاسبه سود حاصل و هزینه

ها گیرد تا از اقتصادي بودن طرح اطمینان حاصل شود . با توجه به ازدیاد پروژهرت میسنجی صوامکان
باشد که پروژه یا طرحی را انتخاب نمایند که از بقیه سود بیشتري ها براي موسسات به صرفه میو طرح

عالیتی ف کند . جالب است بدانید که امکان سنجی خود به تنهایی نیز به عنوان یک زمینهرا ایجاد می
شود و افراد شاغل در این زمینه نیز از درآمد قابل قبولی برخوردار براي مهندسین صنایع محسوب می

 .) هستند  
ورت ها صهاي اجرایی شروع شده و ساخت بنا ، خرید تجهیزات و نصب آنسنجی ، فعالیتپس از امکان

 گیرد. می
 باشد .و ایجاد میتمامی این اقدامات در حیطه وظایف کارشناس طراحی 

یک کارشناس طراحی ایجاد باید نسبت به اکثر دروس مقطع کارشناسی شناخت داشته باشد و باید 
 درسی تحت عنوان طراحی وبتواند از  آنها استفاده نماید ، الزم به ذکر است که در مقطع کارشناسی 

الزم  ذراندن این درس تواناییتوانند با گمندان میایجاد کسب وکار کوچک تعریف شده است که عالقه
 براي حضور در این عرصه را بدست آورند . 

 
 



 



 

 

 

 کارشناس کیفیت  -۷ 
 

 .تا تقاضاهاي جهانی را برطرف سازدهمه روزه محصوالت بسیار زیادي در سطح جهان تولید می شود 
زاي آن اي بود که باید در ادر گذشته تنها معیار تصمیم گیري و انتخاب محصول توسط مشتري هزینه

پرداخت ، در نتیجه توجه تولیدکنندگان نیز معطوف به کاهش هر چه بیشتر هزینه ها بود محصول می
 تا بدین وسیله مشتریان بیشتري را جذب نمایند  . 

با گذشت زمان معیارهاي انتخاب مشتریان دست خوش تغییر شد و عالوه  بر هزینه ، توجه بیشتري را 
 ها نمودند . یت و طول عمر محصولبه کیف

پسندد ، در نتیجه کیفیت نشان گر اهمیت دادن به کیفیت به معناي آن چیزي است که مشتري می
 هاي اوست . مشتري و خواسته

کنندگان براي جذب مشتریان توجه خاصی به کیفیت محصوالت نمودند . در ابتدا آنها از آن پس تولید
ستند ، اما پس از چندي تولیدکنندگان مشاهده نمودن با باالبردن کیفیت دانکیفیت را هزینه زا می

 آنها نیز به کیفیت عالقه مند شدند .  ،توان هزینه ها را کاهش داد در نتیجه می
کارشناس کیفیت به عنوان عامل ایجاد کیفیت در هر قسمت از کارخانه و یا حتی کارهاي خدماتی 

 کند . میآن قسمت ، کیفیت مطلوبی را در خروجی ایجاد  نماید و با تمرکز درمیفعالیت 
اده را بهبود د موجود آن يهامدلابزارها و  ،ها با استفاده از روش ،کارشناس کیفیت با شناخت فرآیند 

 .  رسانندو به حد مطلوبیت می
دانشجویان  ،در مقطع کارشناسی دروسی مانند تئوري و احتماالت و آمارمهندسی و کنترل کیفیت آماري 

  سازد .را براي فعالیت در این زمینه آماده می
صنایع می توان این مسیر را ادامه داد و در این شغل  –در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش صنایع 

 . نمودترقی 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 ریزی و کنترل پروژه کارشناس برنامھ -۸ 
 

هاي یک محصول و در مجموع کلیه فعالیتها ، تبلیغ در دنیاي امروز ساخت بناها ، ساخت کشتی
خدماتی و حتی تولیدي ( مانند تعمیر و نگهداري ، ایجاد محصول جدید ) که در شرایط خاص  ،عمرانی 

. پروژه ها داراي هدف مشخصی هستند  شودیک پروژه محسوب میخود فقط یکبار صورت می گیرد 
 گیرند .و در طول یک دوره زمانی معین صورت می

وژه ها را پرتوان آنتوجه به تعاریف صورت گرفته خواهید دید که رخ دادهاي زیادي هستند که میبا  
 نامید . 

ریزي و کنترل پروژه نیاز دارد . تیم پروژه با استفاده از منایع هر پروژه به مدیر پروژه ، کارشناس برنامه
کرده و با موفقیت به پایان  پروژه را در زمان مشخص و با هزینه و کیفیت مشخص آغاز ، محدود

 .  رسانندمی
مدیر پروژه وظیفه هماهنگی و هدایت ارکان پروژه را دارد و کارشناس برنامه ریز پروژه با استفاده از 

و ررسی کننده نیز وظیفه بشرایط موجود اقدام به برنامه ریزي زمانبندي منابع کرده و کارشناس کنترل
 واقعی پروژه با برنامه طرح ریزي شده را دارد . هماهنگ بودن اجراي اطمینان از 

در مقطع کارشناسی دروسی مانند تحقیق در عملیات ، آمار مهندسی ، طراحی سیستم هاي اطالعاتی 
باشد به دانشجویان براي حضور در این کنترل پروژه میبرنامه ریزي و ترین درس که همان و اصلی

 کند . عرصه کمک می
 د این مسیر را ادامه دهند .نها می توانارشد نیز دانشجویان در تمامی گرایشدر مقطع کارشناسی 

ها بسیاري از آن 9مندان وجود دارد که در فصل هاي آموزشی بسیاري نیز براي عالقهها و دورهابزار
 معرفی شده است .

 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس ممیزاستانداردھا -۹ 
 

توانند ب به واسطه آنها د تانبراي سازمانها و شرکت ها می باش استانداردها چارچوب و دستورالعمل کلی
و به صورت اصولی  ها بزرگ و موفق در حوزه کاري خویش شکل دهندرا مطابق با سازمانسازمان خود 

 .  حضور یابنددر بازار کسب و کار جهانی 
 (        تدوین می شونداین استانداردها توسط سازمان ها و نهادهاي گوناگون و با شیوه هاي مختلفی 

و د شوننی قرار گرفته ، به روز رسانی می) و هر چند سال مورد تجدیدنظر و بازبی ISOمانند سازمان 
در اختیار شرکت ها قرار می گیرند . شرکت ها نیز این استاندارد ها را در ساختار خود پیاده نموده و پس 

أیید به معناي مهر ت هاي دریافتیگواهینامهکند . ت مینامه در یافاز استقرار از موسسات معتبر گواهی
  باشد . ها و نحوه انجام آنها میبر فعالیت

پیاده سازي و استقرار این استانداردها توسط افراد آموزش دیده میسر است . این افراد استانداردها را در 
ا اعط يهاازي از طرف شرکتسازمان و چرخه فرآیندي سازمان پیاده می کنند. پس از اتمام پیاده س

ه پس از ک شوندتعیین مینامه افرادي براي بررسی نحوه پیاده سازي و مراحل انجام کار کننده گواهی
 براي شرکت مذکور گواهی نامه صادر می شود . توسط این اشخاص تأیید فرآیند کاري 

یاده هاي پبتواند فرآیند کارشناس ممیزي باید صبور ، پرتالش و داراي روابط عمومی قوي باشد تا
 سازي را طی کرده و آن را به دیگر اعضاي شرکت آموزش دهد . 

در مقطع کارشناسی مباحثی که مستقیماً با این زمینه مرتبط باشد ، اندك است و دانشجو باید با توجه 
ها را به عالقه خویش در دوره هاي مربوط به هریک از استاندارد ها شرکت نموده و این استاندارد

 فراگیرد .
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