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شور در انشکده مهندسی صنایع کدانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین د

دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه نیز  1352در سال دانشجو آغاز به کار کرد. 39با پذیرش  1346سال 

عنوان مهندسی صنایع در  گروه مستقلی تحت 1355آغاز به کار کرد. و در سال  علم و صنعت ایران

دانشکدهی  التحصیالنان) تشکیل شد و اولین گروه فارغتهر(پلی تکنیک  دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گردید. با گذشت زمان ، این  وارد جامعه ي صنعتی کشور 1362مهندسی صنایع این دانشگاه در سال 

وسعه ترشته به عنوان رشته اي مهندسی در دانشگاه هاي مختلف کشور جایگاه خود را پیدا کرده است. 

جهانی،  اقتصادناپذیر براي حرکت همگام با فناوري و روزافزون جامعه صنعتی و اجبار انکار 

است. براي گذر از این ها و واحدهاي صنعتی ایران قرار دادههاي جدیدي را فرا روي دانشگاهنیازمندي

هیئت موسس انجمن مهندسی صنایع ایران  ایران هايدانشگاه وهی از اساتید مرحله مهم و حساس گر

، انجمن مهندسی صنایع ایران که طبق اساسنامه آن، 1378دادند. در تیر تشکیل  1377را در سال 

از وزارت علوم، تحقیقات و  1378اي است علمی، پژوهشی، آموزشی و غیر انتفاعی، در سال موسسه

 فناوري مجوز دریافت نمود. 
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 سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی دانشنامھ مھندسی صنایع تالیف بر گرفتھ  از کتاب :
 ۱۳۹۲چاپ اول                                    

 

 دورهاول�ن�انزاسم�انیکمهندسدا�ش�اهدر دیمر هو�و •

.گردیدارائھ�ارخانھمدیر�تو صنا�عمهند��یدر��ی
۱۹۰۲-۱۹۰۱

 دورهیکعنوانتحت�ارنلدا�ش�اهدر کیمبالدک�� •

دنمو طرا��م�انیکآخر سالدا��جو�انبرایاختیاری 
۱۹۰۴

ر�ت �ار وال�� روتن اس��اوچ در دا�ش�اه �لمبیا دوره مدی•

را طرا�� نمود
۱۹۰۸-۱۹۰۷

نخست�نیاپنسیلواندا�ش�اهدر تیلور توصیھبھدیمر هو�و •

نمودآغاز رامهند��یدوره
۱۹۰۸-۱۹۰۷

 سالھ۴دورهیکعنوانبھراصنا�عمهند��یدیمر هو�و •
 گردیدهارائھادامھدر دورهاینبروشور (.گردیدایجاد

).است
۱۹۰۹

 و سازماند��عنوانباصنا�عمهند��یکتاباول�ن•

.شدنوشتھ�ارخانھاداره
۱۹۱۰

ای کتاب اصول مهند��ی صنا�ع بر مبنای �خن�ا�ی ه•

.چارلز �وئینگ نوشتھ شد 
۱۹۱۱

۱۹۱۲.در دا�ش�اه �انزاس دوره مهند��ی صنا�ع ارائھ شد•

۱۹۱۹.مود دا�ش�اه �لمبیا رشتھ مهند��ی صنا�ع را ارائھ ن•

...۱۹۶۸ تاسیس دا�شکده مهند��ی صنا�ع دا�ش�اه شر�ف•

۱۹۷۳ران تأسیس دا�شکده صنا�ع دا�ش�اه علم و صنعت ای•

۱۹۷۵ب��تأسیس دا�شکده مهند��ی صنا�ع دا�ش�اه ام��ک•
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