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:تاریخچه
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19ابتدای قرن

اولین جرقه های پیدایش 
عنوان یک ه مهندسی صنایع ب

تخصص با آغاز انقالب صنعتی 
فردریک تیلور پدر مدیریت 
علمی، اندیشه های خود را 
توسعه داد

انجمنی برایبنا نهادن
ارتقا و رشد مدیریت 

انجمن تیلور نام گرفت

با عنوان انجمن مذکور 
انجمن مهندسی صنایع 
فعالیت خود را ادامه داد



:تاریخچه
:نخستین دانشکده های مهندسی صنایع ایران•

دانشگاه صنعتی شریف  
نفر۳۹: تعداد دانشجو

دانشگاه مهندسی صنایع 
دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه امیر کبیر

اولی  ن

دومی  ن

سومی  ن

1347سال 
1352سال 

1352سال 
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:مثلث صنعت
یریمبگنظردرمثلثیکصورتبهراصنعتبخواهیماگر

دو.میشودخاصایرشتهبهمربوطمثلثاینگوشههر

ختسامهندسیومکانیکمهندسیبهمربوطپایهگوشه

ازاستعبارتترتیببهآنهاوظایفکهمیشودتولیدو

مهندسیبهمربوطباالییگوشهاماساختوطراحی

یبازرسومدیریتونظارتآنوظیفهکهمیباشدصنایع

عفضیانباشددلیلیهربهمثلثاینگوشههراگر.است

افتوضعفبایاوبودنخواهدبرقراریاصنعتباشدداشته

.بودخواهدمواجهوریبهره

مهندسی صنایع

مهندسی مکانیک مهندسی ساخت و تولید
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استخدام مهندس صنایع در سمت های مختلف
oاستخدام کارشناس صنایع

oاستخدام مدیر تولید

oاستخدام کارشناس کنترل پروژه

oاستخدام مدیر کنترل پروژه

oاستخدام مدیر کارخانه

oیتکنترل کیفو مدیر استخدام کارشناس

o یتتضمین کیفو مدیر استخدام کارشناس

oاستخدام مدیر مهندسی

oاستخدام سرپرست تولید

oاستخدام کارشناس برنامه ریزی وتولید
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آینده درخشان مهندسی صنایع در جهان

بامرتبطمشاغل%14رشدنشانگرهاآمار•

آمریکادر2019تا2014ازصنایعمهندسی

میباشد

این در حالیست که آمار رشد دیگرر مشراغل•

است% 6تنها 
میززززرشن رشززززد شسززززنخدش  مهندسززززین 

5صززززنایع در  شززززلر شسززززنرش یا در 
میباشد% 45.5سال شخیر 



سرمایه هایی که داریم 

زمان✓

پول✓

انرژی✓

ارتباطات✓
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گام های شروع به کار

مشخص کردن توانایی های خود.1

ساخت رزومه.2

ارسال100پروژه .3
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ارسال100پروژه 

تایی ارسال کنید 10رزومه ها را 

.از تعداد ارسال ها، به مصاحبه دعوت شدید، رزومه خود را بهبود دهید% 40اگر کمتر از ➢

. د دهیدبه مصاحبه دعوت شدید ولی استخدام نشدید، مهارت های نرم خود را بهبو% 40اگر بیش از ➢
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ه کار د این است که چگونه برای خود سابقاسوالی که پیش می
ایجاد کنیم؟
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گرهواندتمیماهچنددرحقوقبدونحتیقویشرکتهایدرکارشروع❖

.باشدکارتانگشای

راگشماخوردراکارآنخاکبایدکاریهردرموفقیتبرایندارداشکالی❖

.شویدمیخبرهبپردازیدکاراینبهیکسالتاماه۶تنها

چندوکمیحتکاریسابقهبگیرید،رامدرکتاناینکهازقبلکنیدسعیپس❖

.کنیدپاودستخودبرایماهه
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رابرت کیوساکی✓
اقتصاددان پیشرو و صاحب تئوری های

آمریکایی -نوآورانه اقتصادی،نویسنده،سرمایه گذار ژاپنی

افرادی كه هر كدام در . درباره چهار گروه مختلف از مردم كه دنیای كسب و كار را می سازند

.  موقعیت خود بی همتا هستند

:به شما كمك می كند برای EBSIنمودار 

تشخیص موقعیت كنونی خود ❖

انتخاب جایگاه مورد انتظارتان در آینده ❖

شناسایی راه موردنظر برای رسیدن به استقالل مالی ❖

کتاب چهار راه پول سازی✓
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Employee

Investor

Business Owner

Self-employed

کارمند کارآفرین

خویش فرمارسمایه گذار

چهار ربع نقدینگی 

رابرت کیوساکی

چهار روشی که 

درآمدها ایجاد می 

شود



 ارمند ها
 سب درآمد شر طریق  ار  ردن برشی یک  ار فرما یا شر ت •

بستگی به میزان توانایی آنها از کم تا خیلی زیاد: درآمد آنها•

به پلل شهمینی نمی دهند•

.  به شجبار به دنبال پلل میرلند•

شمنیت شغلی : مه  نرین دغدغه ل نقطه ضعف آنها•

معملال در دلرشن نحصیل نمرشت عا ی دششنند•

گرلهای دیگر شر لقت ل شنرژی ل حنی پلل آنها شسنفاده می  نند•

شر ریسک  ردن مننفر شند•

شگر به مسافرت برلند، درآمدشان قطع می شلد•
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یک مهندس صنایع  ارمند معاب 
:مینلشند 

یک  ارشناس خلب باشد یک شپرشنلر خلب باشد

یک مدیر عامل خلب باشدیک مدیر خلب باشد



خلیش 
فرمایان 

شین گرله خلدشان رئیس خلدشان هسنند•

به پلل شهمیت نمی دهند•

.  آرشدی ل شسنقالل برشیشان مهمنر شست•

به دیگرشن شعنماد ندشرند ل شین نقطه ضعف آنها شست•

شگر به مسافرت برلند  سب ل  ارشان نعطیل میشلد•

ش به معملال سا ها شاگردی  ردند نا مهارت یافنند ل دلست ندشرند  ارشان ر•

دیگرشن یاد بدهند

معملال در دلرشن مدرسه نمرشت منلسط می گرفنند•

ش ثر مرد  در دل گرله ذ ر شده هسنند•
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مار نینگ
پلن

IN HOME

EXCEL , POWER BI , 

TABLEAU

دششبلرد ساری

ه شرریابی شقنصادی پرلژ

ها

شنجا  

پرلژه

 د 

نلیسی

دیجینال مار نینگ

Comfar , Eviews , Excel

MCDM , Expert Choice , AlDep 

R , Python , 

Gams , Mat lab



OUT OF HOME

بسیاری شر سارمان ها نیار به •

شفرشد بسیار مسلط در حلره های

مخنلف مهندسی صنایع دشرند

عمل  شین سارمان ها با نلجه به •

محدلدیت ها نصمی  به همکاری

پاره لقت یا پرلژه شی دشرند
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شنجا  برنامه ریری،  ننرل
ل مدیریت پرلژه

01
شنجا  پرلژه نعیین ل 

 ننرل  یفیت

02

شنجا  پرلژه نگهدشری ل 
نعمیرشت

03
شنجا  پرلژه برنامه ریری 

نل ید ل ملجلدی

04



رلش های  سب درآمد در 
FREELANCER

On 

Line

Off 

Line محصل ی جهت شرشئه دششنه 

باشید

مانند  ناب ل لیدیل

آماده به  ار



 سب درآمد دالری

 سب ل  ار در منرل

FREELANCER.COM

PEOPLEPERHOUR.COM

درeBookفرلش 

Amazon.com

نل ید محنلش در

YouTube



 ارآفرینان
دلست دشرند دیگرشن  ارهایشان رش شنجا  دهند•

با به  ار گیری شفرشد ماهر در  ارهای خلد ملفق شند •

 ؟می گلیند لقنی می نلشن شر دیگرشن شسنفاده  رد چرش خلدمان رش خسنه  نی•

دلست دشرند شفرشد رش مدیریت  نند•

.معملال در دلرشن نحصیل نمرشت ضعیف می گرفنند•

.ملفقیت شر ت به شس  آنها خلشنده می شلد•

ر آنها شگر به نعطیالت برلند شر ت آنها به صلرت خلد ار  ار  رده ل به حضل•

.شحنیاجی نیست ل جریان پلل ل درآمد همچنان شدشمه دشرد



سرمایه 
گذشرشن

.به لشسطه پلل ریادشان، پلل خلق می  نند•

هرگر  ار نمی  نند پلل برشی آنها  ار می  ند•

به طلر  ارشناسی شده سرمایه گذشری می  نند•

شفرشد ریسک پذیری هسنند•

ا ی  ه دالالن فقط به دنبال سلد هسنند درح: نفالت عمده بین سرمایه گذشرشن ل دالالن•

.سرمایه گذشرشن ضرر رش ه  به جان میخرند

دل گرله شخیر نعدشدشان    ل ی درآمد شان ریاد شست •



شنلشع رلش های سرمایه 
گذشری

خلدرل•

•Forex

ملک•

بلرس•

فرشبلرس•

 ریپنل  ارنسی•

•NFT



شنلشع نحلیل 
نحلیل شقنصادی

نکنیکال

ه دشده رلشی برشی پیش بینی قیمت بر شساس مطا ع

های مرنبط قیمت ل حج  فرلش در گذشنه

نحلیل 
بنیادین

نحلیل گرشرش ها ما ی ل سالمت ما ی شر ت،

مدیریت شمنیارشت رقابنی، رقبا ل بارشرهای

مربلطه 

Technical 

Analysis

Fundamental 

analysis



Technical 

Analysis
یکالشنلشع نحلیل نکن

ذهنی•

عینی•

کالنحلیل نکنی

نظریه چا ر ر دشل
دماسنج بارشر 

سرمایه

.قیمت همه چیر شست

نما  علشمل عرضه ل نقاضا شثر 

خلد رش به قیمت گذششنه شست



ل دیگر عل  شرریابی نغییرشت شقنصادی، ما ی
حقیقی مدل های نغییر پذیربرشی پیشبینی قیمت

فعلی ل آینده ییک دشرشیی

نحلیل 
فاندشمننال



شرلع  ار در بارشر بلرس

گا  دل 

دریافت  د معامالنی آنالین شر یک

 ارگذشری بلرسی

گا  شلل

دریافت  د سجا 

SEJAM.IR

بلرس 
مجاری

شسنفاده شر سایت

IRVEX.IR



DISCآرملن 



ات بر شساس مطا ع)  نلسط د نر لیلیا  مل نلن مارسنلن 1928معرفی شین مدل در سال •

)رلشنشناسی  ارل گلسنال یلنگ

طبقه بندی شفرشد بر شساس چهار بُعد رفناری: شعنقاد مارسنلن •

. بر شساس یک بُعد یا چند بُعد غا بلش نش هر فرد به محیط پیرشملن خلد•

. هر فردی نر یبی شر شین چهار بُعد رش    ل بیش دشرد: DISCیکی شر مرشیای مدل •

نیست CیاD،I،Sهیچ شخصی به طلر  امل •

یک مدل رفنارشناسی شست نه شخصیت شناسی•
د نر لیلیا  مل نلن مارسنلن

( 1893-1947)رلشنشناس

http://www.khodshenas.ir/DISC/D
http://www.khodshenas.ir/DISC/I
http://www.khodshenas.ir/DISC/S
http://www.khodshenas.ir/DISC/C


مشخصه های بارر هر بُعد

Dominance

(تسلط)
Influence 

(تاثیرگذاری)
Steadiness 

(ثبات)
Conscientiousness

(وظیفه شناسی)

D I S C



 ارآمد بلدن: توقع از دیگران 

رک ل صریح ل مطمئن شر خلد : در ظاهر 

دسنالردهای منحصر بفرد،بدست : اهداف 

آلردن فرصنهای جدید،  ننرل دیگرشن، شسنقالل  پیرلری : ذهنیت 

چا شها، رقابنها،: انگیزه گرفتن از 

ملفقیت،رسیدن به ننایج ،  سب منافع

لظایف، ننایج ل شهدشف : اولویتها 

رهبری : استعداد ذاتی در 

 ننرل : تخصص در 

منطقی ها : دسته بندی 

Dشفرشد مشخصات 
نا ید بر شکل دهی به محیط با غلبه بر : دید کلی

مخا فنها نا دسنیابی به ننایج 



سریع ل محک  ل مصم  : نوع قدم برداشتن چا ش ل نسلط : نیاز به 

همین شالن: نگرش به وظیفه و کار 

ل به سرعت

مسنقل : شیوه کار و بازی 

نظارت : بهترین سمت در کار 

آسیب پذیری، : ترس از 

ملرد بهره بردشری قرشر گرفنن 

عصبانیت : احساسات 

نر رل ل بالنکلیفی : بیزار از 

نصمی  گیرنده سریع : نقطه قوت 

ناشکیبایی، : نقاط ضعف 

شهمیت ندشدن به دیگرشن، بی مالحظه بلدن

شایسنگی،شقدش : ارزش قائل شدن برای 

به عمل، ننایج ململس، آرشدی شخصی، چا شها 

Dشفرشد مشخصات 





نا ید بر شکل دهی به محیط : دید کلی

با ناثیر گذشری یا منقاعد  ردن دیگرشن 

آرمانهای دششنن: استعداد ذاتی در 

بررگ 

مرد  ل شرنباطات : اولویتها 

شعنبار شجنماعی، دیده شدن، رلشبط،: انگیزه گرفتن از 

فعا ینهای گرلهی، نفریح  ردن 

شناخت ل شرنباطات : نیاز به 
شصا ت : ذهنیت 

دلسنی ل شادی، : اهداف 

شعنبار شجنماعی، شهرت 

پر شلر ل ششنیاق بلدن: توقع از دیگران نرغیب  ننده ل پر شلر ل شلق : در ظاهر 

سخنلرشن : دسته بندی 

Iشفرشد مشخصات 



شرنباطات : تخصص در 

سریع ل نر  : نوع قدم برداشتن 

 ار باید مفرح ل سرگر  : نگرش به کار 

 ننده باشد،بعدش ه  می شلد  ار رش شنجا  دشد 

قابل شنطباق : شیوه کار و بازی 

هماهنگ  ردن شملر مخنلف : بهترین سمت در کار 

طرد شجنماعی، : ترس از 

شر دست دشدن ناثیر گذشری 

مقررشت : بیزار از 

خلش بینی : احساسات 

مبنکر ل خالق : نقطه قوت 

ندششنن نظ  ل نرنیب ل برنامه، بدلن فکر عمل  ردن، : نقاط ضعف 

غلبه شحساس بر منطق، ندششنن پشنکار، شعنماد به همه

آماده ساری ل : ارزش قائل شدن برای 

مشالره، آرشدی بیان ل رلشبط آرشدشنه 

Iشفرشد مشخصات 





نا ید بر همکاری با دیگرشن: دید کلی

در شرشیط ملجلد جهت شنجا   ار 

محافظین : دسته بندی 

هماهنگی : تخصص در 

شیجاد آرشمش : استعداد ذاتی در 

مرد  ل همکاری، : اولویتها 

صادق بلدن: توقع از دیگران حمایت  ردن، حفظ ثبات 

لفادشر به گرله : در ظاهر 

دسنالردهای شخصی، پذیرش شجنماعی، : اهداف 

بلدن در محیط قابل  ننرل ل حفظ لضعیت ملجلد 

مهربانی ل مهرلرری : ذهنیت 

شحساس ثبات ل شمنیت ل حفظ لضعیت ملجلد،: انگیزه گرفتن از 

همکاری با دیگرشن،  مک به مرد ، قدردشنی شدن، برقرشری دلسنی 

خدمات ل قدردشنی : نیاز به 

Sشفرشد مشخصات 



آرش  ل با طمانینه: نوع قدم برداشتن 

مصم  نبلدن، سارگاری بیش شر حد، : نقاط ضعف 

ندششنن صرشحت، پرهیر شر نغییرشت، عد  ریسک پذیری

همد ی ل همکاری: نقطه قوت 

لفادشری، حماینگری: ارزش قائل شدن برای 

ل  مک به دیگرشن ل شمنیت

پنهان نملدن شحساسات : احساسات 

درگیری : بیزار از 
نغییرشت، عد  ثبات، رنجاندن دیگرشن : ترس از 

ساری ل شیجاد نی  گرله: بهترین سمت در کار 

جمعی ل گرلهی : شیوه کار و بازی 

 ار رش باید خلد : نگرش به وظیفه و کار 

با دقت ل به طلر صحیح شنجا  ده  

Sشفرشد مشخصات 





نا ید بر شنجا  مسئلالنه  ار در: دید کلی

شرشیط ملجلد برشی رعایت دقت ل  یفیت 

جرئی نگر: در ظاهر 

دسنالردهای منحصر بفرد ل : اهداف 

قابل پیش بینی،بی نقص بلدن، رشد شخصی

 یفیت : ذهنیت 

دقت ل  یفیت ل صحت : نیاز به 

 مال گرشیان : دسته بندی 

شطالعات : تخصص در 

نحلیلهای منطقی : استعداد ذاتی در 

لظایف، حقایق، درسنی ل : اولویتها 

دقت، حفظ شسناندشردها 

 سب دشنش ل نخصص،  ار با  یفیت، : انگیزه گرفتن از 

برقرشری نظ  ل قانلن، شسنفاده شر شسناندشردها لرلشهای درست 

Cشفرشد مشخصات 



یکسلنگری، شننقاد بیش شر حد، : نقاط ضعف 

ریاده شر حد نحلیل  ردن، گرفنار در جرئیات، شنرلشطلبی

ریری دقیقبرنامه : نقطه قوت 

 یفیت ل دقت : ارزش قائل شدن برای 

نرس ل نگرشنی : احساسات 

دقنی بی: بیزار از 

شننقاد، ششنباه  ردن : ترس از 

سارماندهی : بهترین سمت در کار 

جدی ل دقیق : شیوه کار و بازی 

باید شر رلشهای سننی ل : نگرش به وظیفه و کار 

همیشگی شسنفاده  رد ل شر دیگرشن  مک گرفت 

بدلن ششنباه بلدن : توقع از دیگران 

آرش  ل محناط: نوع قدم برداشتن 

Cشفرشد مشخصات 





:ایعتوانمندی های مورد نیاز مهندسی صن
توان حل مساله•

ذهن پویا و جستجوگر–مهندس صنایع •

خالقیت و نوآوری•

مهارت های ارتباطی خوب•

داشتن توان مدیریتی•

توان تجزیه و تحلیل مناسب•

021-77930125

توان علمی خوب در ریاضی، آمار و فیزیک

کار تیمی

توانایی تحمل فشار کاری زیاد

دقت و توجه به جزئیات

توان مدیریت زمان

 تسلط به زبان انگلیسی

شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



نایعمهم ترین نرم افزارهای تخصصی و کاربردی مهندسی ص
•MSP

•PYTHON

•PRIMAVERA

•VENSIM

•MINITAB

•SPSS

•GAMS – GENERAL ALGEBRAIC 

MODELING SYSTEM

021-77930125

RAPID MINER

LINGO/LINDO

R

COMFAR

E-VIEWS

ARENA

MS POWER BI

TABLUE

شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



:برخی حروف اختصاری در مهندسی صنایع
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مهارت عمده7
:مهندسان صنایع

شماره های تماس خانه مهندسی صنایع

یت کنترل کیف
 (QC)

برنامه ریزی

برنامه ریزی و تولید
کنترل موجودی

برنامه ریزی 
نگهداری
وتعمیرات

کنترل پروژه
علم داده

(DATA SCIENCE)

تضمین کیفیت

 (QA)



دیگر شغل های مرتبط با مهندسی صنایع 

ارزیابی اقتصادی پروژه

ایمنی ، بهداشت
منابع انسانیو محیط زیست



(QUALITY CONTROL)کنترل کیفیت 
تامی شودانجامکاالیامحصولیکرویکهاستآزمونیاگیریاندازهنظیرعملیاتیمجموعه•

.خیرباداردمطابقتنظرموردفنیمشخصاتبامحصولآنآیاشودمشخص

نتایجمیمتعونمونه هاآنبازرسیمحصوالت،ازگیرینمونهانجامبهمربوطکیفیتکنترلبحثعمده•

موردروش هایدیگراز.می گیردانجامآماریهایروشاساسبرکهاستمحصولانباشتکلبه

باکهاستدهشتهیهمحصولکنترلجایبهمحصولتولیدفرایندکنترلکیفیت،کنترلدراستفاده

درویژه ایجایگاهکیفیت،کنترلمبحث.می گیردانجام...وSPCمانندآماریروش هایازاستفاده

.داردکیفیتمدیریتجامعنظام هایمباحث
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کتابهای مرجع

کتاب کنترل کیفیت آماری 
نوشته داگالس سی و مونت گومری

کتاب کنترل کیفیت آماری 
نوشته مرحوم دکتر نقندریان



مهارتهای مورد نیاز

کنترل فرایند آماری 
STATISTICAL PROCESS CONTROL

تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری
Measurement system analysis

minitabنرم افزار قدرتمند 

انجام کنترل آماری و نرم افزاری نتایج کنترل کیفیت



مهارتهای پیشرفته مورد نیاز
سیگما ۶رویکرد 

DOE
طراحی آزمایشات

عدم قطعیت
محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری



برنامه ریزی تولید
،انبار،خرید،تولید،فروشفرآیندهایمیاندرکهاستشغلیتولیدریزیبرنامه

.داردقرارتعمیراتونگهداری

موجودیمیزانگرفتننظردربامختلفمحصوالتوتولیدخطوطریزیبرنامهویوظیفه

.است.....وفروشبینیپیشمیزان،کاربهآمادهنفرات،تولیدخطوطو

02177930125 شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



کتابهای مرجع

برنامه ریزی تولید
مرحوم پروفسور آریا نژاد

برنامه ریزی تولید
دکتر ماکویی



مهارتهای مورد نیاز

فرمول نویسی در اکسل-1•

داشبورد سازی در اکسل-2•

MRP , CRP .MRPII,MPS,RCCPمفاهیم -3•

مباحث برنامه ریزی خطی و مدل های مکاشفه ای-4•

مدل سازی و حل مدل-5•



مهارتهای پیشرفته مورد نیاز

GAMSنرم افزار 

حل مدل های خطی و غیر خطی

matlabنرم افزار قدرتمند 

مدل های ابتکاری و فرا ابتکاری



:برنامه ریزی و کنترل موجودی
ازهدف.شودحفظموردنظرکاالیموجودیسطحاینکهازاطمینانبرایاستفادهموردروش های

کمینهراسیستمهزینه هایکهاست،موجودیازسطحیداشتنگاهوبررسیموجودی،کنترل

.می کند

ان،زمعواملگرفتننظردرباسازمانموجوداقالممی کندضمانتکهاستجریانیموجودیکنترل

درمهندسیفروش،توزیع،تولید،عملیاتمدیریتبخش هایبرایهزینه،وکیفیتتعداد،مکان،

سفارشزمانوسفارشمیزاناست،برخوردارویژهاهمیتازموجودیکنترلدرآنچه.باشددسترس

.می باشد

021-77930125 شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



مرجع معتبر

برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها 
دکتر محمدتقی فاطمی قمی:نویسنده



:برنامه ریزی نگهداری  و تعمیرات

oتعمیرات،اضطراریتعمیراتریزیبرنامهبهشغلاین

بودهبطمرتدستگاههاوضعیتوشرایطپایشوپیشگیرانه

الزمهایریزیبرنامهبایستمیشغلاینبامرتبطفردو

EM,PM,CMدهدانجامرا.
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مرجع معتبر

کتاب الگوگیری از بهترین تجربیات در مدیریت نت
تری وایرمن:نویسنده

نشر علم و صنعت



:برنامه ریزی و کنترل پروژه

دورهکیدرمشخصاهدافبهرسیدنبرایمنابعکاربردوپیگیریتخصیص،

بهپروژهمدیریتدیگربیانبه.می گویندپروژهمدیریتراخاصزمانی

ظورمنبهپروژهفعالیت هایبرایتکنیک هاوابزارهامهارت ها،دانش،کارگیری

هم چونفرایندهاییازاستفادهباپروژهمدیریت.استپروژهالزاماتتحقق

.دمی پذیرانجاماختتامیوپایشیاجرایی،برنامه ریزی،آغازین،فرایندهای
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تقاوت بین نرم افزار 
MSP VS PRIMAVERA



مرجع معتبر

کتاب کنترل پروژه 
سید حسن قدسی پور ، محمد نوروزی ، ناصر شمس قارنه:نویسنده

نشر جامع علمی کاربردی

کتاب کنترل پروژه 
مجید سبزه پرور:نویسنده

نشر ترمه

کتاب برنامه ریزی و کنترل پروژه 
مجتبی گلشنی:نویسنده

نشر زمان



مرجع معتبر



(QA)تضمین کیفیت 
.استگستردهبسیارشغلاینفعالیت•

هاسیستمواستانداردانواعسازیپیادهواجرا•

وسازمانعملکردبهبودمنظوربهمدیریتیابزارهایو

.محصولوسیستم
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متدها و ابزارهای مهم تضمین 
کیفیت

021-77930125 شماره های تماس خانه مهندسی صنایع

6 sigmaمدیریت فرایندهای کسب و کار

ایزو

مدیریت کیفیت فراگیر

طرحریزی کیفیت محصول



:یفیتتفاوت تضمین کیفیت و کنترل ک

بهمحاسوآمدهبدستاطالعاتکهشودمیعمومیهایفعالیتشاملغالباکیفیتکنترل

برایتاییدمورداستانداردهایروشازوکندمیبررسیبدقترافرایندنتیجهمورددرشده

الیحدر.کندمیاستفادهگزارشواطالعاتآرشیووتخمینها،گیریاندازهومحاسباتنشر

QA)کیفیتتضمینکه هکاستممیزیهایرویهسرییکوبیرونیبازبینیسیستمیک(

محصولمورددرفقطQAاوقاتازبسیاریدر.پذیردمیصورتفرایندازخارجافرادتوسط

مراحلمامتبایدکاراومؤثرکیفیتتضمینبرنامهیکامارود،میبکارفرایندپایانونهایی

QC)کیفیتکنترلهایگاموتولیدطراحی،ریزی،برنامهازاعم .دهدقرارارزیابیموردرا(
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QA

QC



علم داده
DATA SCIENCE
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پایگاه داده

بیگ دیتا

داده کاوی

ماشین لرنینگ



ابزارهای مهم علم داده

پایتان



منابع انسانی



ارزیابی اقتصادی پروژه



ایمنی ، بهداشت و محیط زیست



مهندسی صنایع
در آینده





هوش مصنوعی 
 +

رباتیک

امنیت اطالعات

زنجیره بلوکی
توسعه دهنده 

فرانت ، بک اند و
سرور

پلتفرم دخیره سازی و 
رایانش ابری

فرایند جمع آوری
ذخیره سازی

پردازش
و تحلیل داده قبل از 

ارسال به سرور

خص انجام تبلیغات برای ش
درست

در زمان درست و معرفی 
محصول درست

ه تحلیل پیش بینان
خروجی ها

ات و تلفیق فناوری اطالع
ساختار سازمان

در دسترس قرار دادن 
هوش مصنوعی به 

عنوان یک خدمت بدون
خرید تجهیزات گران

شغل های نرند 
2022

Hyper

Automation

Cyber

Security

BlockChain
Full Stack 

Development
Snowflake

Edge 

Computong

Internet Of 

Behaviors
Predictive 

Analytics
Devops

AI as a 

service



الدنیایی نوین در تحول دیجیت•

مرز بین دانیای واقعی و مجازی•

دنیایی با قواعد خود•

سیاستی جدا•

اقتصادی مجزا•

قوانینی مخصوص به خود•

مرز تحول دیجیتال

بنیان دنیا متاورس

داده ها

هوش 
مصنوعی

واقعیت بالکچین
مجازی و 

افزوده



کاربرد های متاورس

ایجاد سیستم
هویت دیجیتال

بورس دارایی 
دیجیتال

سیستم 
قرارداد ارز

سازمان 
غیرمتمرکز 
خودمختار

بورس توزیع 
شده از طریق 

متاورس



(ANALYTICS)تحلیل

تحلیل دریچه ای از بینش برای سازمان می گشاید

تجویز

ینیبپیش 

تشخیص

توصیف

چه اتفاقی افتاده ؟

اگر افتاد چی کنیم؟

چرا اتفاق افتاده ؟

چه اتفاقی خواهد افتاد ؟

بکارگیری آمار توصیفی

بکار گیری آمار استنتاجی

تحلیل رگرسیونی
سناریو نویسی

شبیه سازی

تحلیل پیشرفته 
Advanced Analytics



هوش مصنوعی
هوش مصنوعی

اد هر نوع تکنیکی جهت ایج
قوه تصمیم گیری برای 
ماشین بر اساس داده ها

، داده ها می توانند نوشته)
(باشند.. عکس ، صدا و 

یادگیری ماشین

شاخه ای از هوش مصنوعی 
ری که ماشین را با بکارگی

مدل های آماری در پیش 
بینی رخداد ها توانمند می

.سازد

یادگیری عمیق

ن شاخه ای از یادگیری ماشی
ه های که با بکار گیری شبک

کند عصبی می تواند تعیین
ن چه پارامتر هایی بر رخ داد

.هر رویداد موثر است



ارمغان انقالب صنعتی چهارم 
، تحلیل پیشرفته

ADVANCED ANALYTICS

یادگیری رایانه ها بر اساس داده ها

تقویتیبدون ناظریادگیری با ناظر

آوریجمعهارکوردهربرای

نتیجهکهاستمشخصشده

نیبیپیشدرماشینوچیست

ادهاستفکاربرهایلیبلازخود

.کندمی

ودهنشتعیینلیبلیهایرکوردبرای

تهدس،هادادهشباهتاساسبرماشین

میانجامرایادگیریوهادادهبندی

.دهد

هایخوردبازاساسبرماشین

اصطالحاوخودمحیطازدریافتی

ندکمیدریافتکهپاداشیوجریمه

.یابدمیرابهینههایحالت



تفاوت یادگیری 
ماشین و یادگیری 

عمیق

MACHINE LEARNING VS DEEP LEARNING

.در یادگیری ماشین ، کاربر ویژگی ها را مشخص می نماید
فروش ماه قبل ، وضعیت رقبا ، قیمت ارز و وضعیت کرونا

در یادگیری عمیق ، ماشین ویژگی ها را از داده ها 
.استخراج می نماید



با توجه به نیاز ایجاد شده در کسب و
کار می توان از هر نوع یادگیری در 

.حل مسئله استفاده نمود

کاربرد های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق

یادگیری ماشین

یادگیری عمیق

پیش بینی فروش•
جلوگیری از خرابی تجهیز•
جلوگیری از انتشار آلودگی•
تحلیل ریسک پروژه ها•
قیمت گذاری بر خدمات•
شناسایی تخلفات بیمه ای و •

مالیاتی
پیش بینی بیماری ها و سالمت•

فرد

(NLP)پردازش زبان طبیعی 
تحلیل داده هایی غیر ساخت یافته مانند •
تحلیل نظرات در شبکه های اجتماعی ، •
ارزیابی خود مختار قرارداد ها ، •
مه ایجاد سیستم های اتوماسیون اداری برای ارجاع نا•

ها به فرد مورد نظر
انسانثبت آدرس های سفارش اینترنتی بدون دخالت•

تحلیل سری های زمانی 
تحلیل بازار های مالی•
پیش بینی فروش•

بینایی ماشین
شناسایی رفتار مشتری در فروشگاه•
شناسایی نزاع ها و رفتار های خشونت آمیز•
شمارش انبار•
ربات های حمل کف کارخانه•
اتومبیل های خود ران•



(BIGDATA)کالن داده 

م تحلیل و ایجاد بینش موثر برار تصمی
ویژگی کالن دادهگیری نیازمند داده هایی کارآمد هستند

Volume

Variety

Velocity

Veracity

Trancparency

سرعت تولید باال

تنوع زیاد

حجم فراوان

صحت داده ها

یکپارچگی موثر داده ها

معیار تعریف کالن داده برای سازمان بر اساس مقیاس خود سازمان است و نمی توان عددی مشخص برای سرعت ، تنوع و حجم داده ها مشخص نمود



دانشی میان رشته ای جهت 
استخراج الگو و دانش از داده ها

(DATASCIENCE)علم داده 

پاکسازی و شفاف سازه داده ها

جمع آوری داده ها

تصیم گیری

بصری سازی داده ها و تحلیل

استخراج دانش و الگو و انتقال آن به ماشین

هوش مصنوعی

یادگیری ماشین

یادگیری عمیق
علم داده

کالن داده ها



(BLOCKCHAIN)زنجیره بلوکی 

بل هک بالکچین سیستمی غیر قا
و ایمن برای ثبت اطالعات 

.  می باشد( تراکنش ها)
عنصر اصلی هر بلوک3

:بلوکهرهایداده
(کنندهعرضه)فروشندهشامل•
(متقاضی)خریدار•
تراکنشزمان•
دیگریدادههریاشدهمبادلهدارایی•

Nonce:
کهبیتی32صحیحعددیک•

صورتبهبلوکایجادهنگام
شودمیایجادتصادفی

Hash:
Nonceبهکهبیتی256عددی•

ادیزیتعدادباکهشودمیاضافه
شودمیآغاز0

(  یانتقال یک دارای)هر تراکنش 
یک بلوک است

ذخیره شده و همواره با این کد قابل دستیابی هستندHashپس از ثبت هر بلوک ، داده های تعیین شده در 



برخی کاربرد ها

در هر رویداد که یک 
د دارایی مانند پول ، سن

یا حتی رسانه و هر چیز
د ، دیگری که فکر کنی

عرضه و دریافت شود 
می توان از بالک چین 

استفاده نمود

خرید دارایی 
های دیجیتال

ثبت و انتقال
اسناد محرمانه

رهگیری 
فرایند های 

ساخت و تولید

رهبرای،تولیدیصنایعدر
موادکهاستمهمسازمان

هکنندتامینازکهایاولیه
دفراینچهنمایدمیدریافت

ازاتگذاشتهسرپشتراهایی
محصولبودنکیفیتبا

.نمایدخاصلاطمینان

هایارزامروزدنیایدر
الکببنیانبرکهدیجیتال

قالانتهستندحرکتدرچین
ترایمنوترراحتراپول
اندکرده

دماننهاسازمانازبسیاریدر
اطالعات،هابیمارستان

دارایمشتریانبهمربوط
ودباشمیباالییمحرمانگی
گونههرازدورمیبایست
نعیدروشوندذخیرهآسیب
وانتقالقابلراحتیبهحال

.باشنددسترس



دارایی های دیجیتال

هر آنچه که در فرمت 
PDFفایل های دیجیتال باشد

صفحات گسترده 
(اکسل و گوگل شیت)

ارز دیجیتال
فایل ها طراحی

رسانه
موزیک ، عکس ، 

..فیلم ، گیف و NFT
non-fungible token

توکن های غیر قابل تعویض

توکن ها
BAYC

!میلیون ناقابل 19
!البته به دالر



قرارداد های هوشمند

زنجیره ای کوتاه از 
طرفین معامله

Nonceو Hashدر هر زنجیره 
.بطور خودکار ایجاد می شوند

ترسبالکچین بستری ایمن و در دسمهمترین عنصر ، داده ها و اطالعات

بستری عالی برای
Nonce:2541!عقد یک قرارداد

Hash:00000…e

56y8967ec

Data: (Contract 

Requirements)
نحوه پرداخت-1
نحوه تحویل-2
ارزش مالی-3

4- …

:مزایا 
طتوستغییربرابردرپذیریانعطاف•

طرفینتایید
باالامنیت•
طتوستغییرایجادجهتدسترسیعدم•

دیگریشخصهر
حقوقیهایهزینهکاهش•
.از معروف ترین این قرارداد ها ، اتریوم که یک ارز دیجیتال نیز می باشدتقلبوجعلازجلوگیری•

:معایب 
افیکحقوقیپشتوانهوجودعدمعلتبه•

!نیستندآورالزامهاقرارداداین



واقعیت مجازی ، افزوده و مختلط

:مختلط •
قرار گیری اشیا •

ار مجازی و قابلیت ک
با آن ها در محیط 

واقعی

:  واقعیت مجازی •
قرار دادن کاربر در •

محیطی مصنوعی

:واقعیت افزوده •
قرار دادن اشیا مجازی •

در محیط واقعی



واقعیت مجازی
تعامل در فضای مجازی

کاربرد ها

واقعیت افزوده
تشریح کار هر عنصر در محیط و 

خطاناپذیر سازی

واقعیت مختلط
ای شبیه سازی کامل محیط بر

کاربر در محیط واقعی

واقعیت مجازی
آموزش پرسنل

Hololens



:نایعتاثیر رزومه کاری بر استخدام مهندس ص

این . اشدحقوق باالتر می بسابقه کاری عامل بسیار موثری در یافتن یک شغل مناسب و کسب درآمد و 

اگر نگاهی به آگهی. مورد در استخدام همه مشاغل از جمله استخدام مهندس صنایع صدق می کند

از موارد ن سابقه کاری یکیهای استخدام مهندس صنایع بیاندازید، می بینید که در اکثر آنها داشت

.مورد تاکید کارفرمایان است 

021-77930125 شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



:ایعتاثیر رزومه کاری بر استخدام مهندس صن

021-77930125

اکتفا(دباشنمیتئوریمطالبیفقطعموماکه)اندخواندهدانشگاهدرکهدرسیبهتنهاکارجویانازبسیاری

هایگاهدانشآموزشیهایروشبهاصلیمشکلشایدالبته.کنندنمیآمادهبازارکاربهورودبرایراخودوکرده

.برداردقدماشفردیرشدوپیشرفتبرایتواندمینیزخودفردیهرولیبرگرددکشور

شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



:نایعتاثیر رزومه کاری بر استخدام مهندس ص

021-77930125

بهمختلفیهایپروژهبهانهبهخودتحصیلدورانطیدربایدصنایعمهندسیک

صحیحطرزومعاشرتآدابمثلالزممهارتهایازتعدادیوشودواردصنایعوکارخانجات

محیطاببیشترطریقاینازرواینازبگیردیادرامدیرانومهندسینوکارگرانبابرخورد

دانشجویانیتنبلعلتبهمتاسفانهولی.کندمیکسبخوبیهایتجربهوشدهآشناصنعتی

.داردوجودهمیشهشکافاینوگیردمیصورتکمترصنایعبهمراجعه

شماره های تماس خانه مهندسی صنایع



ن بازار به عنوان یک مهندس صنایع نباید فکر کنید که ای

گر کار فقط به شما تعلق دارد زیرا شاهدیم مهندسین دی

ل برای مثال مهندسین عمران با گذراندن دوره های کنتر

ندن پروژه و مهندسین مکانیک و دیگر مهندسین با گذرا

دوره های مربوطه و کسب مدارک ایزو توانسته اند جای 

ین مهندسین صنایع را در کنترل پروژه و کنترل و تضم

.کیفیت بگیرند

021-77930125 شماره های تماس خانه مهندسی صنایع
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