
 
 مهندسي صناعيو آینده چيستي و چرايي 

رخ  گران و مديران صنعت یگونه برا ماهيتي معما یرشته مهندسي صنايع به عنوان يک رشته جذاب و البته دارا

شرحي مختصر بر فلسفه مهندسي آنچه نگارنده اين سطور در پي است تا در اين مقاله به آن بپردازد، . نموده است

با  مهندسيصنايعیهاتفاوتترينمهم از يکي .به حل مسائل مديريتي و سازماني است صنايع و نحوه نگاه آن

 یها رشته عموم. است رشته اين ��یمحور مسئله��خاصيت ( مهندسي-فني یها به خصوص رشته)ها  ساير رشته

نظام خلقت از يک  یها مهندسي مانند مهندسي مکانيک، مهندسي شيمي و مهندسي برق به تفسير پديده -فني

دانشگاهي اصالت دارد عمدتاً زاويه  یها در واقع آنچه که در اين دسته رشته. ندپرداز دريچه تخصصي مشخص مي

 . اصالت دارد« مسئله»نگاه تخصصي است؛ اين در حالي که در رشته مهندسي صنايع 

سائل واقعي به دليل ماهيت سنتي مهندسي در حل م یها رشتهناتواني   رشتهمهندسيصنايعیوجودفلسفه

 یريز مانند برنامه)جهاني  یها  شايد اولين بار اين دسته از مسائل در جنگ. ها بوده است جزءنگر و تخصص محور آن

( مانند ماهيت و رفتار سلول)بيولوژيک   پديده خيو در تفسير بر( تجهيزات نظامي یلجستيک و تعميرات و نگهدار

 . ها هم مشاهده شدند نمود پيدا کردند و البته به سرعت در ساير حوزه

اين نگاه ممتاز . مسائل واقعي است یبرا حل راه ارائه و تحليل در صنايعمهندسيخاصنگاه ديگر، مهم تفاوت

مانند تحقيق در عمليات ، )سيستمي  یها یرا در متدولوژخالصه شده و در عمل خود « خالق  ینگر کل»در عبارت 

حل مسائل پيچيده به کار  یها را برا صنايع آن سانکه مهند...( ، سايبرنتيک سازماني  و  شناسي سيستم  پويايي

نگر و خالقانه  کل یبه طور خالصه مهندسي صنايع در پي آن است تا با رويکردها. شود گيرند، نمايان مي مي

که دنبال دقت علمي  گردد که مهندس صنايع بيش از آن خاطر نشان مي. واقعي بپردازد یبه حل مسائل دنيا سيستمي

حل  یمختلف برا یها واقعي است؛ لذا از تخصص یحل ارائه در دنيا حل باشد در پي اثربخشي عملي راه راه



توان بيان  لذا مي. پذيرد اثربخش مسئله بهره برده و اساساً تعصب بر نگاه و يا ابزار خاص علمي و تخصصي را  نمي

از يک نگاه سيستمي عميق به  یگير بهره با که است( فرارشته)  ابررشتهداشت که رشته مهندسي صنايع اساساً يک 

 .پردازد واقعي مي مسائل پيچيده یپايدار و اثربخش برا یها حل ارائه راه

( 2) و  ها روش و ها شناسي روش( 1) دسته دو به نگاه يک از توان مي را مباحثتخصصيمهندسيصنايع

. دهند مي توضيح را مسائل با برخورد نحوه که شوند مي دروسي شامل عمده طور به اول دسته. کرد تقسيم  کاربردها 

. و آمار مهندسي اشاره کرد یساز ها، شبيه سيستم لتحلي عمليات، در تحقيق به توان مي دسته اين دروس ترين مهم از

از معروفترين . پردازد مهم مهندسي صنايع مي یکاربرد یها دسته دوم به توضيح کاربرد دروس دسته اول در حوزه

البته ذکر . صنعتي اشاره کرد یها واحد یريز و طرح یتوليد، کنترل موجود یريز توان به برنامه دروس اين دسته مي

التحصيالن اين رشته اکنون در  باشد و فارغ کاربرد مهندسي بسيار گسترده مي یها است که حوزه یضرور کتهاين ن

ها، مراکز ارائه دهنده محصوالت و  ها، پتروشيمي ها، بانک و صنعتي،  بيمارستان یمراکز مختلفي مانند مراکز توليد

ترين بازار  توان گفت که مهندسي صنايع متنوع مي اطعلذا به ضرس ق. دباشن کار مي مشغول به... خدمات فرهنگي و 

مهندسي صنايع در اين مراکز عمدتاً متمرکز بر  یها فعاليت. مختلف مهندسي داراست یها کار را بين رشته

 . باشد طراحي و بهبود مستمر کيفيت و عملکرد فرآيندها مي ،یساز کنترل و ارزيابي، بهينه ،یريز برنامه

اما در اين بين عواملي که بيشتر مورد . متفاوتي بيان شده است یها در دنيا سخن صنايعمهندسيآيندهرباره د

رشد ( 1: )آينده مهندسي صنايع را دستخوش تغيير کنند عبارتند از یتوانند به طور جد توجه واقع شده و مي

مفاهيم توسعه پايدار  ( 2)آن،  یريز و برنامه التوتأمين  محص اطالعات و ارتباطات و تأثير آن در زنجيره یتکنولوژ

،  یسپار مانند جمع)ها  مفاهيم مرتبط با عصر شبکه( 3)گذاران و مديران و  سياست یگير و تأثير آنها در تصميم

بيشتر در قاره آمريکا و « مهندسي صنايع»است که عنوان  یالبته ذکر نکته ضرور(. یا شبکه یباز ، ساختارها ینوآور

به نام  یا اروپايي رشته یشهرت است و در اکثر کشورها یدارا« مهندسي سيستم و صنايع»هم بيشتر به صورت  نآ

همچنين الزم . شوند گوناگون آن به کار گرفته مي یها تخصص یبرا یمهندسي صنايع وجود نداشته و عناوين ديگر

علمي معتبر ايران با اختالف قابل توجهي  یها هبه ذکر است که در منطقه خاورميانه و غرب آسيا به استناد پايگا

 .ترين کشور را در دانش مهندسي صنايع به خود اختصاص داده است عنوان پيشرفته

 



. کشور ارتباط نزديکي با دانش حوزه مهندسي صنايع دارد های اولويت اکنون نيز ايران عزيزمان کشور در

 یساز اجتماعي، فرهنگي و سياسي، طراحي و پياده ،یمختلف اقتصاد یها در حوزه یساز مرتبط با نظام یها ینيازمند

به طور قابل توجهي نيازمند دانش و  مقاومتياقتصاد  یراهبردها یساز یايراني پيشرفت و جار-اسالمي یالگو

 یها اصالح و بهبود سياست ،یور تخصيص بهينه منابع، ارتقاء بهره. باشد مهندسي سيستم و صنايع مي یها مهارت

 یها در راستا نقش در آن یتوانند با ايفا ترين موضوعاتي است که مهندسان صنايع مي خرد و کالن از جمله مهم

 .اسالمي گام بردارند يرانپيشرفت پايدار ا

 مير سامان پيشوايي، عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران :نويسنده

 


