
 مهندسی صنایع چیست ؟ 
 

متفاوتی بیان  هايدر زمینه مهندسی صنایع تعاریف زیادي ارائه شده است . بیشتر این تعاریف شامل مؤلفه هایی است که از دیدگاه
 نماید : شده است . به طور مثال انجمن اعتباربخشی به مهندسی و فناوري ، مهندسی صنایع را اینگونه تعریف می

اي ها برمهندسی صنایع حرفه اي است که از دانش ریاضیات و علوم طبیعی حاصل از مطالعه ، تجربه و عمل با اعمال قضاوت
 ارائه راه حل هاي اقتصادي ، به استفاده از مواد و نیروهاي طبیعت به نفع بشریت می پردازد . 

 نماید : ه تعریف می، مهندسی صنایع را اینگون ( AIIE )انجمن مهندسی صنایع آمریکا 
 4، اطالعات 3، تجهیزات 2، مواد 1اي از انسانهاي یکپارچهسازي و بهبود سیستماي است که با طراحی ، پیادهمهندسی صنایع رشته

هاي تجزیه باشد . این رشته بر پایه دانش تخصصی در علوم ریاضی ، طبیعی ، اجتماعی و نیز قوانین و روشمرتبط می 5، انرژي
 هاي یکپارچه بپردازد . ها به ارزیابی نتایج حاصل از سیستمتحلیل مهندسی و طراحی بنا شده است تا به کمک آنو 

نماید . هاي گوناگون محیط خدماتی و تولیدي را یکپارچه مینماید که جنبههر دوي این تعاریف ، مهندسی صنایع را تشریح می
 را متعادل سازید.آموزد که چگونه تغییرات مهندسی صنایع می

ماید . نهاي مهندسی صنایع همانند پلی است که ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازمان را ایجاد میفعالیت 
هاي ها و فناوري اند . حال آن که سایر رشتهوري در مدیریت منابع انسانی ، روشمهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهره

 باشند . ها مییندها و فرآوردهمهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرآ
دهد یهاي مورد مطالعه آن را تشکیل مهاي اصلی سیستممهندسی است که عامل انسان یکی از مؤلفه مهندسی صنایع تنها رشته

هاي مختلف و کارگروهی را به بهترین وجه ایجاد نموده و در نتیجه امور طرح ، . این مهندسان بستر الزم براي تعامل تخصص
شود و در نهایت محقق شدن این تر انجام میهاي تولیدي خدماتی به شکل منسجمریزي ، اجرا و نظارت بر عملکرد نظامرنامهب

مهم ، به بهبود مستمر در جهت سهولت کارها ، راحتی کارکنان ، کاهش هزینه ها ، ارتقاء کیفیت و جلب رضایت مشتریان منجر 
  6شود .می

هاي مختلف همانند توجه به خروجی و محصول سیستم ،توجه به مشتري و یا مسائل از زوایا و دیدگاهنگاه مهندسی صنایع به 
دد . اکنون باید گرباشد که بر مبناي اصول فکري تقریباً یکسانی دنبال میوري سازمان قابل طرح و پیگیري مینگرش به بهره

 .  دید که اصول فکري مهندسی صنایع بر چه عواملی استوار است
 :  7در این راستا به طور خالصه اصول فکري مهندسی صنایع ذیالً ارائه شده است

 خالقیت :  
ن باشد که به همیهاي جاري و یا ارائه طرح جدید میفعالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرح براي بهبود سیستم

 باشد . هاي نو و بدیع میمنظور قویاً نیاز به خالقیت و نوآوري جهت ارائه طرح
 تفکر فراگیر :  

1 Human 
2 Material 
3 Equipment 
4 Information  
5 Energy 

 برگرفته شده از پایگاه اطالع رسانی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ٦
 برگرفته شده از پایگاه اطالع رسانی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد علم و صنعت ایران ۷

                                                 



ها به این ترین خصوصیت مهندسی صنایع است و اطالق مهندسی صنایع و سیستممند و فراگیر برجستهنگرش نظام
شود مسائل از کل به جزء و تعامل اجزا با هم مورد بررسی رشته بی ارتباط با این نگرش نیست . نگرش فراگیر موجب می

 گردد.هاي مورد نظر آن به بهترین شکل طرح و بررسی میاز سیستمدقیق قرارگرفته و مدل کاملی 
 رهبري گروه :  

شود اگر بدرستی اجرا نشود منتج به نتیجه نخواهد شد بلکه حسن اجرا سیستم طراحی شده یک هر سیستم که طرح می
فراهم  یح آن این امکان راشود . لذا آشنایی با کلیت سیستم مورد نظر و نقش اجزا در کارکرد صحضرورت مهم تلقی می

آورد که هدایت و رهبري گروه کاري مجري سیستم با انگیزه بیشتري دنبال گردد و در واقع عالوه بر طراحی سیستم می
هاي کاري را مورد نظر ، مهندسی صنایع سیستم هاي پیاده سازي و اجرا را نیز پی ریزي نموده و نقش رهبري گروه

 نماید . مؤثرتر دنبال می
 مدیریت زمان :  

انجام کار بدون توجه به ظرف زمانی و تحویل به موقع خروجی مورد نظر سیستم ، ارزش 
هاي آن با توجه به عرصه تنگاتنگ تواند داشته باشد . امروزه اهمیت زمان و فرصتزیدي نمی

رقابت اقتصادي براي همگان واضح و بدیهی است. در این خصوص مهندسی صنایع با درك 
گیرد که عامل زمان اجراي اجزاي کاري را در تمامی ا بکار میهایی رموضوع ، تکنیک

 دهد . فرآیندهاي مورد توجه و مدیریت قرار می
 وري و بهبود مستمر : ارتباط بهره 

وري و بهبود مستمر یک اصل با ارزش در مهندسی صنایع است . اکتفا به وضعیت فعلی جز در جا اعتقاد به ارتقاء بهره
ه ها یک مقولي نخواهد داشت . لذا مهندسی صنایع با پذیرش این مطلب که سطح دانش و مهارتزدن و نتیجه دیگر

ر تر و کاراتشود همواره امور اثربخشوري و بهبود وضعیت کاري نموده و سعی مینسبی همواره سعی در افزایش بهره
 چند به اندازه کوچک باشیم .  دهد که هر روز به فکر ارتقاء هرشود . نگرش بهبود مستمر این امکان را می

 ذهن کنجکاو و یادگیري :  
توان بر آن حد و مرز تعیین کرد . مهندسی صنایع به منظور مطالعه و پیگیري مسائل یادگیري فرآیندي است که نمی

ه کهمواره به این نکته توجه دارد که هر مورد را ، منحصر به فرد بررسی نماید و جهت شناخت آن فرض بر این است 
ر وجود باشد . لذا عدم بهاي حاکم بر اجزا و کل سیستم میاز تصورات ذهنی دوري نموده و سعی بر تعیین کشف واقعیت

د و ها تقویت شوشود ذهنیت کنجکاو براي کشف حقایق نهفته در پدیدهتعصب خاص به ماهیت فنی امور موجب می
 . 1ابتکاري و راهگشا براي مسائل مورد نظر ارائه نمایدهاي حلمهندس صنایع با ذهن دژم کمتر می تواند راه

 
 



 

 



 
 
 

خ نموده ر گران و مدیرانصنعت يگونه براماهیتی معما يرشته مهندسی صنایع به عنوان یک رشته جذاب و البته دارا
حوه شرحی مختصر بر فلسفه مهندسی صنایع و ن. آنچه نگارنده این سطور در پی است تا در این مقاله به آن بپردازد، است

ها (به خصوص مهندسی صنایع با سایر رشته يهاتفاوت ترینمهم از یکی نگاه آن به حل مسائل مدیریتی و سازمانی است.
دسی مهندسی مانند مهن -فنی يهارشته عموم. است رشته این �👉�يمحور مسئله�👈�مهندسی) خاصیت -فنی يهارشته

. ندپردازنظام خلقت از یک دریچه تخصصی مشخص می يهامکانیک، مهندسی شیمی و مهندسی برق به تفسیر پدیده
دانشگاهی اصالت دارد عمدتاً زاویه نگاه تخصصی است؛ این در حالی که در  يهادر واقع آنچه که در این دسته رشته

 اصالت دارد. » مسئله«ته مهندسی صنایع رش
سنتی مهندسی در حل مسائل واقعی به دلیل ماهیت جزءنگر و  يهارشتهرشته مهندسی صنایع ناتوانی   يوجود فلسفه

ک و لجستی يریزجهانی (مانند برنامه يهاها بوده است. شاید اولین بار این دسته از مسائل در جنگتخصص محور آن
 بیولوژیک (مانند ماهیت و رفتار سلول) نمود پیدا کردند و پدیده خیتجهیزات نظامی) و در تفسیر بر يدارتعمیرات و نگه

 ها هم مشاهده شدند. البته به سرعت در سایر حوزه
مسائل واقعی است. این نگاه ممتاز در عبارت  يبرا حل راه ارائه و تحلیل در صنایع مهندسی خاص نگاه دیگر، مهم تفاوت

شناسی سیستمی (مانند تحقیق در عملیات ، پویایی يهايخالصه شده و در عمل خود را در متدولوژ» خالق  ينگرکل«
د. شو، نمایان میگیرندحل مسائل پیچیده به کار می يها را براصنایع آن سان، سایبرنتیک سازمانی  و ...) که مهندسیستم 

واقعی  ينگر و خالقانه سیستمی به حل مسائل دنیاکل يبه طور خالصه مهندسی صنایع در پی آن است تا با رویکردها
حل باشد در پی اثربخشی عملی که دنبال دقت علمی راهگردد که مهندس صنایع بیش از آنبپردازد. خاطر نشان می

حل اثربخش مسئله بهره برده و اساساً تعصب بر نگاه  يمختلف برا يهاواقعی است؛ لذا از تخصص يحل ارائه در دنیاراه
  بررشتهاتوان بیان داشت که رشته مهندسی صنایع اساساً یک پذیرد. لذا میو یا ابزار خاص علمی و تخصصی را  نمی

پیچیده  مسائل يپایدار و اثربخش برا يهاحلاز یک نگاه سیستمی عمیق به ارائه راه يگیربهره با که است) فرارشته(
 پردازد.واقعی می

 
 تقسیم  کاربردها) 2( و  هاروش و هاشناسیروش) 1( دسته دو به نگاه یک از توانمی را مباحث تخصصی مهندسی صنایع

 سدرو ترینمهم از. دهندمی توضیح را مسائل با برخورد نحوه که شوندمی دروسی شامل عمده طور به اول دسته. کرد
یح و آمار مهندسی اشاره کرد. دسته دوم به توض يسازها، شبیهسیستم لتحلی عملیات، در تحقیق به توانمی دسته این

ان توپردازد. از معروفترین دروس این دسته میمهم مهندسی صنایع می يکاربرد يهاکاربرد دروس دسته اول در حوزه
ست که ا يضرور کتهصنعتی اشاره کرد. البته ذکر این ن يهاواحد يریزو طرح يتولید، کنترل موجود يریزبه برنامه

 يالتحصیالن این رشته اکنون در مراکز مختلفی مانند مراکز تولیدباشد و فارغکاربرد مهندسی بسیار گسترده می يهاحوزه
ار کغول بهها، مراکز ارائه دهنده محصوالت و خدمات فرهنگی و ... مشها، پتروشیمیها، بانکو صنعتی،  بیمارستان

ف مهندسی مختل يهاترین بازار کار را بین رشتهتوان گفت که مهندسی صنایع متنوعمی اطعباشند. لذا به ضرس قمی
طراحی و  ،يزساکنترل و ارزیابی، بهینه ،يریزمهندسی صنایع در این مراکز عمدتاً متمرکز بر برنامه يهاداراست. فعالیت

  2باشد.آیندها میبهبود مستمر کیفیت و عملکرد فر
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