
 تاریخچه مهندسی صنایع 
 
 

یافت . فردریک وینسلو تیلور در اغلب موارد به عنوان پدر مهندسی توان در منابع مختلفی هاي مهندسی صنایع را میریشه
 باشد . هاي مطرح شده از وي نمیشود اگرچه همه ایدهصنایع شناخته می

در مورد جمعیت در سال  2،  مقاله توماس مالتوس 1776سال در 1برخی از موارد مانند رساله ثروت ملل ، ادام اسمیت 
بر طرح ایده مهندسی صنایع تأثیر گذار  1848در سال  3و کتاب اصول اقتصاد سیاست و مالیات ، دیوید ریکاردو 1798

یح نمود ربوده اند . آدام اسمیت اقتصاددان سرشناسی بود که علم اقتصاد را قبل از صنعتی شدن آمریکا ، در انگلیس تش
 که در آن زمان تیلور هنوز ناشناخته بود . 

یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار برروي تیلور ، چارلز . دبلیو بابج ، استاد دانشگاه کمبریج بود. وي کتابی در این زمینه در 
د که بعدها ط با تولیبه چاپ رساند . در این کتاب به عناوین مرتب» اقتصاد ماشین آالت و تولید « ، تحت عنوان  1832سال 

 مورد توجه مهندسین صنایع قرار گرفت اشاره شده است . 
در نیویورك با حضور برگزارکنندکان  ASMEمیالدي ، اجالس ساالنه جامعه مهندسین مکانیک آمریکا  1912در سال 

کرده  معرفی و ارائه هاي آموزشی ، مؤلفین کتب درسی ، مشاورانی که مهندسی صنایع و مدیریت علمی را در صنعتدوره
 اند برگزار شد . در این اجالس بینان گذاران مهندسی صنایع ، اولین سنگ بناهاي مهندسی صنایع را بنا نهادند . 

 حاضرین در این جلسه عبارتند از : 
 هنري گانت  -3فرانک گیلبرت      -2فردریک تیلور         -1 پژوهشگران و صنعتگران :

 ویلیام کنت  -6هوگو دیمر          -5         4هنري تاون  -4                                
 6برترانت تامپسون -8       5دکستر کیمبال  -7

      8هاتاواي -2                7کارل بارث -1        مشاوران :
 11هنري کندال -3                 10جیمز داج -2              9جان آلدریچ  -1 مدیران صنایع :
 13رابرت کنت  -2              12چارلز کوئینگ -1  روزنامه نگار :

1  Adam Smith 
2 Thomas Malthus 
3 David Ricardo 
4 Henry Town 
5 Dexter kimball 
6 Bertrand Thompson 
7 Carl Barth 
8 Hathaway 
9 John Aldrich  
10 James Dodge 
11 Henry Kendall 
12 Charles Going 
13 Robert Kent  

                                                 



مدیریت علمی ( مهندسی  1912هر یک از این افراد به طریقی در ایجاد و توسعه مهندسی صنایع نقش داشته اند . تا سال 
پس از چاپ گزارش جلسه برخی از بزرگان صنایع  هاي کوچک مطرح بود اماها و کارخانهصنایع ) در سطح کارگاه

، واژه مدیریت علمی معتبر گردید و فراگیر شد . این واژه برگرفته شده از بیست سال آزمایشات و  14توسط لویز براندیز 
 بندي کرد : تحقیقات تیلور در زمینه مدیریت بود . وي مدیریت علمی را به این صورت فرمول

 هاي قدیمی کند . ها و قاعدهدن هر جزء از کار کارگران ، آن را جایگزین روشآنها باید با علمی کر -1

آنها باید کارکنان را به طور علمی انتخاب کنند و تعلیم و آموزش دهند و بدین ترتیب باعث پیشرفت کارکنان  -2
ودش رد و خهاي کار خود را انتخاب می کبایست روشگردند ، این درحالی است که در گذشته کارگر خود می

 داد . را تاجایی که می توانست ارتقاء می

آنها باید به طور عمیق و با حسن نیت با کارگران همکاري کنند تا اینکه اطمینان حاصل شود تمام کارها براساس  -3
 شوند . گردند انجام میاصول علمی که باعث توسعه می

ه کارگر وجود داشته باشد . مدیر باید تمام اموري کپذیري میان مدیر و باید تقسیم متعادلی از کار و مسئولیت -4
تواند تنظیم کند را برعهده بگیرد ، درحالیکه در گذشته تقریباً تمام کارها وقسمت بزرگی از بهتر از کارگران می

 شد . ها برعهده کارگران گذاشته میمسئولیت

قابل ل فکري در نقش کارگران در مقابل وظایفشان ، در متیلور ، مدیریت علمی را اینگونه بیان نمود : باید یک انقالب کام
کارشان ، در مقابل همکارانشان و در مقابل کارفرمایشان داشت . از سویدیگر مدیریت علمی اساس انقالب فکري بخش 

 مدیریت است . 
ع ایجاد ی صنایاین دیدگاه سبب شد که نیاز به تحول در مدیریت صنایع و خدمات احساس گردد و مقدمه توسعه مهندس

 گردد. 
، هوگو دیمر  1908در مجله مهندسی توسط جیمز گان به کاربرده شد. در سال  1901واژه مهندسی صنایع براي اولین بار در سال 

نخستین برنامه آموزشی مهندسی صنایع را در دانشگاه پنسیلوانیا ارائه نمود و خود او نخستین نوشته در حوزه مهندسی صنایع به 
به رشته تحریر درآورد . کی ایرالنج ، در  1910در سال » دهی کارخانه ، سازمان و سازمان«            عنوان نوین آن را با معناي 

داد . در سال  تئوري خط نوبت را بیان نمود و لزوم کاربري مدیریت علمی را در امور اداري و دفتري مورد تاکید قرار 1910دهه 
با عنوان  1934انجمن تیلور نام گرفت. این انجمن از سال  1915ر سال انجمنی براي ارتقا و رشد مدیریت بنا نهاده شدکه د 1912

با توسعه کاربرد مدیریت علمی در نتیجه تالش افرادي چون تیلور و گانت ، با  .انجمن مهندسی صنایع فعالیت خود را ادامه داد 
ندین برابر افزایش یافت ؛ اما هنوز هم هیچ وري آنها به چها به وجود آمد و کارایی و بهرهآغاز قرن بیستم تحولی در کارخانه

چندین دانشگاه در آمریکا رشته مهندسی صنایع  1920اي تحت نام دانشکده مهندسی صنایع وجود نداشت تا آنکه در دهه دانشکده
نامه دکتراي یانبه آقاي بارنس در دانشگاه کرنل اعطا شد ؛ پا 1933را دایر نمودند و اولین درجه دکتراي مهندسی صنایع در سال 

 او نیز در زمینه مطالعات حرکت بود . 
و همزمان با تشکیل انجمن کنترل کیفیت آمریکا ، پیشرفت  1948با تاسیس انجمن مهندسی صنایع آمریکا در سال 

کل شپس بود که مطالعات و تحقیقات در باب مفاهیم تخصصی مهندسی صنایع چشمگیري در مهندسی صنایع به وجود آمد ؛ زین
 تري به خود گرفت و این سرآغاز راهی بود که همچنان ادامه دارد و تا بی نهایت دانش نیز ادامه خواهد داشت .جدي

 

14 Luis Brandeis 
                                                 



 

 

 

 

 گیری رشتھ مھندسی صنایعروند شکل
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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•



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله مهندسی صنایع دانشگاه پنسیلوانیا :  4متن بروشور اولین دوره 

باشد . این دوره به طور هدف این دوره آماده کردن افراد براي کارهاي مرتبط با مدیریت کار ، مدیریت تجاري ، خرید و فروش می

پردازد و زمینه ساز مدیریت شایسته مسائلی مانند مشخص گسترده به کاربردهاي علوم و مطالعات انسانی در اهداف صنعتی می

أمین و هاي دستمزد و بازده کار ، تیع مناسب هزینه و تولید اقتصادي ( اقتصاد تولید ) ، سیستمکردن قیمت ، کاهش قیمت ، توز

 ثبت موجودي و سفارشات ، فروش ، خرید ، حسابداري شرکت و دیگر کارهاي مرتبط به آن است . 

 لیل دوره ، همه کارهاي اساسیبراي اهدافی که گفته شد به مهندسانی نیاز است که به خوبی آموزش دیده باشند ، به همین د

مهندسی در ریاضیات ، نقشه کشی ، فیزیک ، شیمی ، طراحی ماشین ، مکانیک ، هیدرولیک و تمام ساختارهایی که براي همه 

گیرد . اما باید زمان بیشتري به مطالعه عمومی مانند زبانهاي زنده ( همچون انگلیسی هاي مهندسی مشترك است را در برمیرشته

هاي کار و امور کارگاهی اقتصاد ، منطق و روانشناسی ، حسابداري ، مدیریت کارخانه ، مطالعه زمان کار ، ماشین آالت ، روش) ، 

 اختصاص داده شود . 

 

 
 
 
 

 سید علیرضا بطحایی و سید حسین بطحایی دانشنامھ مھندسی صنایع تالیف بر گرفتھ  از کتاب :
 ۱۳۹۲چاپ اول                                    
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