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   عیصنا  یبا رشته مهندس ییآشنا

 ی انتخاب رشته داوطلبان کنکور سراسر ژهیو
 

 

طور روزافزونی مورد توجه داوطلبان کنکور قرار  ه  خاصی که دارد بهای  خاطر ویژگی ه رشته مهندسی صنایع ب

 :همچونهایی ویژگی  گرفته است.

مهندسی، ساخت و  های  ، علم داده، تکنیک کامپیوترریاضی، علوم  که مفاهیم  ای  ماهیت بین رشته  •

   .گیردتولید، مدیریت و مفاهیم اقتصادی را در برمی 

ی و پلتفورمی این رشته را برای  کامپیوترتوانایی مهندسین صنایع جهت راه اندازی کسب و کارهای   •

  ایجاد   صنایع  مهندسین  توسط   قدیمی  ی کامپیوترهای  شرکت   از   زیادی  تعداد جوانان جذاب کرده است.

  ی و پلتفورمی را مهندسین صنایع ایجاد یا اداره کامپیوترهای  ون هم بسیاری از استارتاپاکنهم   و  شده

  .کنند می 

قش مهندسین صنایع که  ن ئل و مشکالت چند بعدی و پیچیده،  به حل مساها  نیاز کشور و سازمان  •

 .است کرده   پررنگ بسیار  را دارند ی هایتوانایی تحلیل چنین سیستم 

بازار کار عالی و جایگاه سازمانی خوبی که مهندسین صنایع دارند این رشته را برای کسانی که نگرانی   •

 .تری کرده استشغلی دارند رشته مطمئن 

  نیاز صنایع مهندس  به سازمانی هر استثنا بدون  .است جذاب ویژگی یک تنوع کاری مهندسی صنایع •

ها، واحدهای تحقیق  بیمارستان   گذاری،سرمایه   و   مالی های  شرکت   و ها  بانک  صنعتی،   کارخانجات.  دارد

ها، موسسات گردشگری، موسسات فرهنگی  ی و تولید نرم افزار، دانشگاه کامپیوترهای  و توسعه، شرکت 
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شهرداری  ورزشی،  شرکت ها  و  ها،  فروشگاهوزارتخانه  کاال،  توزیع  بزرگ  های  و  ای  زنجیره ها  ملی 

 . و غیره نقل   هواپیمایی و حمل وهای المللی، شرکت بین

توانند انجام دهند. برنامه  می   حتی در یک کارخانه یا سازمان نیز مهندسین صنایع کارهای متنوعی •

باالنس خطوط   و  پروژه، طراحی چیدمان، طراحی  فرایندها، مدیریت  بهبود  تولید، طراحی و  ریزی 

جدید، مدیریت کیفیت، مدیریت طراحی محصول و خدمت،  های  فنی و اقتصادی طرح تولیدی، ارزیابی  

های  م پلتفور مفهومی  طراحی  مدیریت ارتباط با مشتریان و تامین کنندگان، مهندسی تولید نرم افزار،

  عملکرد،   ارزیابی  مدت، کوتاه  و  مدت  بلند های  برنامه   تدوین و گذاری  هدف نویسی،برنامه   ی،کامپیوتر 

تولید  س   دیجیتال،  بازاریابی  سازمانی،  منابع   ریزی   برنامه  نقل،  و   حمل  و  انبارداری  مدیریت و  اخت 

و غیره که محیط کاری یک مهندس صنایع را بسیار پویا   ، برنامه ریزی نگهداری و تعمیراتدیجیتال

 .کند می داشتنی  دوست و  و جذاب

توان در  می  این رشته را های و مهارتها آموخته ست که کلیه ا یک ویژگی جذاب مهندسی صنایع آن  •

  به   نیاز  که   است  سیستم   یک  کار برد. یک فرد یا یک خانواده همه زندگی روزمره فردی و خانوادگی ب

 . دارد  ارتقا و  توسعه و  بهبود

دانش بنیان مورد توجه قرار گرفته است. مهندسین صنایع در  های  امروزه کارآفرینی و ایجاد شرکت •

آموزند و زمینه علمی و مهارتی الزم برای  می کارآفرینی را های دوره تحصیلی بسیاری از مهارت طول  

توانند یک شرکت دانش بنیان در حوزه تخصصی مهندسی صنایع  می   کنند ومی   کارآفرین شدن را پیدا

یک،  مکان،  تخصصی برقهای  را تشکیل دهند و در حوزه ای  ایجاد کنند یا اینکه یک تیم چند رشته 

 .، نانو، زیست فناوری و غیره شرکت ایجاد کنند کامپیوتر

توانند همزمان  می   ست که دانشجویان صنایع ا  ارد این د  صنایع  مهندسی  رشته   که   جذاب  ویژگی  یک •

  کامپیوتر واحد مهم و اصلی رشته    ۳۰را هم تحصیل کنند. بدین ترتیب که حدود    کامپیوتر دوره فرعی  

گیرند. این دو رشته با هم سینرژی بسیار  می  کامپیوتر   علوم دوره فرعی  کنند و گواهینامه  می   را اخذ 

 . کنند می  خوبی ایجاد 

بخوانند، مهندسی صنایع بهترین   MBA برای کسانی که عالقمند هستند که برای ادامه تحصیل ارشد  •

ا  رای  طور نیست که در کارشناسی رشته   انتخاب است. چرا که این دو رشته مکمل هم هستند. این

  چندانی   استفاده  خود  کارشناسی  معلومات  و   تحصیالت  از و محیط کار MBA خوانده باشند که بعدا در

 .نبرند 

گرایش    ۱۰زیادی وجود دارد. در داخل کشور  های  در خصوص ادامه تحصیل در مهندسی صنایع راه  •

توان  می  زبان خوبمختلف برای کارشناسی ارشد دایر است و در خارج از کشور هم به شرط معدل و 

 . جهان پذیرش گرفتهای از بهترین دانشگاه 
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المللی به مهندسین صنایع دارند و نقشی که مهندسین داخلی و بینهای با توجه به نیازی که کشور و شرکت

توانند داشته باشند، امید است داوطلبان کنکور  می   و رفاه مردمها  صنایع برای ارتقا و بهبود صنعت و سازمان

 .رشته را بخوبی بشناسند و با توجه به عالقه خود انتخاب رشته صحیحی انجام دهند  این

 

را دریافت    معرفی رشته مهندسی صنایع  ۱۴۰۱همایش  نامه  ویژه سند  توانید  می جهت کسب اطالعات بیشتر  

  کنید.
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