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 صنایع مهندسی مطالعه دلیلپنج 

 گیری برای افراد مشکل است...تصمیم گاهی اوقات  

  مهم است؟ چیزیکاری می خواهند انجام دهند؟ چه  چه اینکه

  ؟بود خواهد چه شان زندگی اندازچشم

  ؟دارددانشگاهی ارزش  مدرک گرفتن یک آیا

  ؟آورد دست به خوب شغل یک که کندمی کمک وی به آیا نهایت در و

 مهندسی صنایع که دانندنمیافراد  از بسیاری. اشاره خواهد شد صنایع مهندسی مطالعه مزایای از برخیبه  در اینجا

 ،نهایت در .دهندمی انجاممی توانند چه کارهایی را و  چه توانمندی هایی دارند ایعصن نامهندس و ،چیست

 ؟نه یا است مناسب شما برای صنایع مهندسی آیا مطالعه که بدانیدتا  کند کمک شما به مطالب زیر میامیدوار

 

 .کنندمی کارتوانند می یبخش هر در ایعصن مهندسین. ۱

مطالعه،  از بعد .دارد در آن وجود صنایع مهندسی مشاغل زیاد احتمال ببرید، به که نام را هر صنعت و سارمانی شما

 کارهای که کرد، تأیید توان می ،وقت تمام مشاغل و ها پروژه انجام ،ها و سازمان ها شرکت مشاوره بامصاحبه، 

  .شود می یافت و سازمانی شرکتی هر در صنایع مهندسی با مرتبط

 

 .آموزش می بینید فرصت های تجاری با را فنی هایمهارت. ۲

 مانند  ،دمی شو ارائهیکسری دوره های کسب و کار  ،مهندسی صنایع مطالعه موازات به دانشگاه ها از بسیاریدر 

 شما ،گذراندن این دوره ها با .و ...  ، مهندسی مجدد، آنالیز داده هالجستیک و پشتیبانی ،تأمین زنجیره مدیریت

 یکدیگر مکمل ها،وکار کسب و مهندسی صنایع اما. آوریدمی دست به شرکت یک کسب و کار جنبه از خوبی درک

 کند.می تکمیل را مهندسی صنایع فنی هایجنبه، و گذراندن این دوره ها هستند
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 و کار با آنها "بزرگ های داده" درک. 3

 امروزه. است مهم چقدر بزرگ هایدادهدانش نهفته در دل این  که دانیم میامروزه داده های عظیمی وجود دارد و 

 به صنایع مهندسی .دنبگیر یبهتر تجاری تصمیمات ،روزافزون هایداده از بیشتری تعداد با دنخواهمیشرکت ها 

 .شوید تبدیل اطالعات دانشمند یک به توانیدمیشما  و. دهدمی را حوزه این در کار اساس و پایه شما

 

 .کنید تمرکز یندهاآفر روی. ۴

 مهندسی که است این منظور. است کمتری برخوردار فنینسبت به سایر رشته های مهندسی از بار  مهندسی صنایع

 وجه هیچ به این دینکن اشتباه .کندمی پیدا فرآیندها بهبود برای هاییراه و است متمرکز فرآیندها بر بیشتر صنایع

 نویسی برنامه از کمتر ولی. کنید نویسی کد یا و کنید کار افزارنرم روی بر توانیدنمی شما که نیست معنا این به

 مانند هاییاستراتژی طریق از تغییر ایجاد برای هاییروش و فرایند بهبود سمت به بیشتر تمرکز و شوداستفاده می

 .است زمان کاهش و سودآوری ،هزینه کاهش

 

 .کنید سازی شخصی ،خود عالیق با مطابقت برای رامهندسی صنایع . 5

 . دارید کاری مختلف هاینقش در کار و خالقیت برای هاییگزینه همیشه صنعتی مهندس یک عنوان به شما

 تحلیل و تجزیه در ایعصن مهندسی کارهای دهید؟ انجام را هایداده آنالیز و بنشینید کامپیوتر یک پشت می توانید

 .دارد وجودها و کار  کسب و هاداده

 دهید! انجام تولیدی کارهای و کنید کار تولید قسمت در دتوانی می

 برنامه ریز و ... .  ،تولید ،ساخت مهندسی ،لجستیک مهندسی مانند

 !کنید سفر کار حین درمی توانید  یحت

 . بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری و ...  و مشاورهمانند 

 است. نمونه چند فقط اینها .دارد وجود نیز دیگری بسیار های گزینه
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 برای صنایع مهندسی آیا اینکه تعیین برای سوال سه

 نه؟ یا است مناسب شما

ی که از ذهن شما می سؤاالت از برخی رسد می نظر به

 از: گذرند، عبارتند

 "دارد؟ را درآمد کسب ارزش مهندسی صنایع  آیا" 

 "چیست؟ مهندسی صنایع شغلی انداز چشم" 

 " دهند؟ می انجام کاری چه روزانه طور به مهندسان صنایع" 

 .سازد متمایز عمران مهندسی و مکانیک مهندسی با را صنایع مهندسی تا شودمی برانگیزتر چالش حتی مساله این

می  اینگونه را آن ما و بگیرد را شکلی هر تواندمی که است وسیع آنقدر دانید،می که همانطور صنایع، مهندسی

 کنیم: اسحستوانیم ا

 دارد. را خود هایکالس مهندسی صنایع بگیرید؟ یاد را "کار و کسب" خواهیدمی 

 دارد. زیادی های شغل مهندسی صنایع بگیرید؟ شغل "راحتی به" خواهید می آیا 

 شما اختیار در های خوبی گزینه تواند می مهندسی صنایع نیست، مشکلی باشید؟ فنی غیر خواهید می 

 دهد. قرار

 است این درک موضوع برای مهم نکته .هستند "کاره هیچ و کاره همه"' صنایع مهندسان که نیست معنا بدان این

همان چیزی . است مهم و ارزش رشته با این خوب و درستی را بکار گیریم، که مشخص کند معیارهای باید ما که

 .دارد را پول و وقت در گذاری سرمایه ارزش کهاست 

 برای مهندسی صنایع آیا اینکه مورد در گیریتصمیم برای که هاییبحث/  هاپرسش ترینمهم" بدانیم تا میاآمده

 کنیم: شروع عنوانسه  بررسی با دهید اجازهکدامند؟ برای گرفتن جواب خود،  "نه یا است مهم شما

 

  .کنید ارزیابی نویسیبرنامه یا کدگذاری در را خود عالقه سطح. ۱

 هستند فنی غیر یا کنندنمی نویسیکد  آنها که نیست معنا بدان این .کنندمی رنامه نویسیب کمتر صنایع مهندسان

 به که کسانی هستند .نیستند اینگونه آنها ،موارد بسیاری در یا مطمئناً. کنندنمی کارها افزا نرم نویسی برنامه در یا
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 و تجزیه برایافراد دیگری،  همچنین و کنندمی کدنویسی SQL  ،Python  ،VBAمانند نویسی برنامه هایزبان

  .هستند کار به مشغولو ...   Excel ،Gams ،Cplex مانند اساسی افزارهای نرم روی هاداده تحلیل

 

 :بپرسید خود از روند این طی باید که سؤاالتی برخی

 کدگذاری برنامه نویسی مختلف هایزبان به و نشسته کامپیوتر یک مقابل در که تصور کنم توانم می آیا 

 ؟مکن می 

 برم؟می لذت یتولید امکانات و در کارخانه کردن کار از آیا 

 ارائه و آنها مشکالت روی بر کار مردم، با صحبت) مداری مشتری کار، از محیط در روزمره طور به من آیا 

 برم؟ می لذت( حل ها راه

 دارم؟ دوست را...  وآماری تجزیه و تحلیل داده ها  ابزارهای نمودارها، ها، داده مجموعه با کار آیا 

 

 ؟ هستید موافقکه ممکن است حقوق کمتری داشته باشد، بیشتر هایفرصت با شما آیا. ۲

 :میکنمی دریافت جالبی هایپاسخ, گیرندمی پول چقدر که کنممی سوال مردم از وقتی

 " هاست رشته سایر معادل مهندسی صنایع" 

 "است مهمتر کار ،باشید نگران خود حقوق مورد در نباید شما" 

 "دارددهم،  به کاری که انجام می بستگی فقط این" 

 بیایید ،اما .باشند داشته واقعیت است ممکن حدودی تا و گویندمی چه ما به هاپاسخ این که دانیممی ما ،اکنون

 کامپیوتر یک یا برق مهندس یک از تر پایین نسبتاً صنایع، مهندس یک حقوقوسط مت. باشیم صادق حمانهبی ر 

 است.

 در این میان .کنند کسب بیشتری درآمد توانندنمیمهارت و توانایی کمتری دارند و  هاآن که نیست معنا بدین این

که نسبت بهم  هاانسان مانند درست .از سایر رشته ها حقوق می دهند بیشترحتی  یا معادلهستند که  هاییشرکت

 .هستند فرد به منحصر و متفاوت
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 دو سو برداشت از مهندسی صنایع .3

مهندسان  کردیم، بحث قبالً که همانطور د،دار اشتغال تولیدی مشاغلدر  هندسی صنایع فقطمکه  الف:

 الزم لزوماً. غیره و یمهندس ،تحلیلگر مشاور،، از جمله بگیرند عهده بر را مختلفی شغلی هاینقش توانندمیصنایع 

 شود. تولیدچیزی  نیست

 عنوان به) فناوری شرکت صدها و صدها .شوند مصرفی غیر کاالهای صنعت وارد توانندنمی هرگز آنها ب:

( Deloitte ، E& Y: مثال عنوان به) ایمشاوره هایشرکت ،(Airwatch ، Llamasoft ، OM Partners: مثال

 .کنندمی استخدام مختلف هاینقش برای را ایعصن مهندسین که

 

 نتیجه

 به پاسخ ،که بر این است باور حقیقت در. ندارد وجود تسواال این به دقیق پاسخ برای فرمولی هیچنتیجه اینکه؛ 

 هرگز شما نباشد شما پشتیبان صنایع مهندسی اگرو  است مبهم مهندسی صنایع همچنان در هاییپرسش چنین

 ...شناخت نخواهید را خود

 حد تا را خودانتخاب  هایگزینه توانیدمی ،دهید انجام سیستماتیک بصورت را فوق شده مشخص فرآیند اگر اما

 .رساندمی قاطع تصمیم یک به را شما نهایت در که ،کنید فیلتر و محدود زیادی

 

 

 کالم آخر

 دارید، حتما با من در ارتباط باشید. احتیاجاگر در زمینه مهندسی صنایع به مشاوره و راهنمایی 

 

 برای ارتباط با من وارد لینک زیر شوید )کلیک کنید(
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