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مقدمه
مهندسي صنايع رشته ايست که با طراحي ،پياده سازي و بهبود سيستمهاي يکپارچه اي از انسان (،)human
مواد ( ،)materialاطالعات (،)informationتجهيزات( )instrumentو انرژي ()energyمرتبط ميباشد .اين
رشته بر پايه دانش تخصصي در علوم رياضي ،اجتماعي و نيز قوانين و روشهاي تجزيه و تحليل مهندسي و
طراحي بنا شده است تا به کمک آنها به ارزيابي نتايج حاصل از سيستمهاي يکپارچه بپردازد.
با پيشرفت سريع علم ،تکنولوژي و پيچيدگيهاي روز افزون آن ،بالطبع سيستمهاي توليدي و خدماتي نيز
گسترش يافته است .اداره صحيح و مناسب و سيستماتيک اين گونه واحدها مستلزم استفاده از تکنيکهاي علمي
و پيشرفته است .مباحث توليد و خدمات چنان گسترش يافته است که رشتههاي مهندسي سنتي از قبيل شيمي،
راه و ساختمان ،مکانيک و غيره پاسخگوي همه مسائل نيست .براي جبران چنين کمبودهايي در قرن حاضر به
ويژه طي چند دههٔ اخير از پيوند رشتههاي گوناگون علوم مديريت ،اقتصاد و روشهاي مهندسي ،رشتهي
جديدي به نام مهندسي صنايع به وجود آمدهاست.
هدف از ايجاد اين سنند ،راهنمايي دانشنجويان معطع کارشناسي رشته مهندسي صنايع جهت آشنايي هر چه
بيشتر با دروس اصلي و تخصصي ،کارگاهها و آزمايشگاهها و نيز دروس اختياري رشته مهندسي صنايع و
پيش نيازهاي اخذ هر يک مي باشن د .در اينجا الزم ميدانيم از زحمات دانشننجويان و اسنناتيد محترمي که در
تهيه محتواي اين کتابچه ما را ياري رسانده اند آقايان حميد معزي ،اميرحسين جعفرنژادي ،رسول نجفي ،سيد
احمد يزديان ،اکبر سنخايي تشکر نماييم .در پايان سپاس ويژه خود را نسبت به زحمات بي دريغ جناب آقايان
سننيد محمدرضننا حبيب زاده وحسننين بهادري جهرمي همچنين اعضنناي انجمن علمي را در صننفحه آرايي و
ويراستاري اين اثر که بدون کمک ايشان انجام اين مهم ميسر نبود ابراز مي داريم.
جالل رضايي نور ،سيد بابک ابراهيمي ،محمد تولمي
شهريور2931
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گروه مهندسی صنایع
با پيشرفت سريع علوم  ،تکنولوژي و پيچيدگي روز افزون آن بالطبع سيستم هاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته
است که مديريت صحيح  ،مؤثر و سيستماتيک اينگونه واحدها مستلزم استفاده از تکنيک هاي علمي و پيشرفته مي
باشد  .رشته هاي موجود در زمينه هاي فني مهندسي  ،عمران ،شيمي و  ....پاسخگوي همه اين مسائل نمي باشد در
نتيجه در قرن حاضر از پيوند رشته هاي گوناگون مديريت ،اقتصاد  ،فني و مهندسي و ..........رشته جديدي بنام مهندسي
صنايع بوجود آمده است .
گروه مهندسي صنايع به منظور تحعيق و بررسي مشکالت موجود با نگاه به آينده و تربيت نيروي انساني متخصص
مورد نياز در سال  2919در دانشکده فني مهندسي تأسيس شد.
گروه مهندسي صنايع ومهندسي عمران از اولين گروه هاي دانشکده فني بوده اند وگروه صنايع با تغيرات مثبتي که
از سال  39اتفاق افتاده است روند رو به پيشرفتي را آغاز کرده است و باتکميل شدن هيئت علمي مي تواند سطح
کيفي علمي مناسبي را براي دانشجويان فراهم آورد.
کارگاههاو آزمایشگاههای مورد استفاده گروه:
کارگاهها:
-2کارگاه ماشين افزار (1 )2
 کارگاه ماشين افزار ()1-9کارگاه عمومي جوش
-4کارگاه ريخته گري
آزمایشگاهها:
-2آز –فيزيک پايه مهندسي (( )2حرارت و مکانيک)
 -1آز –فيزيک پايه مهندسي (( )1الکتريسيته و مغناطيسي)
-9آز –شيمي عمومي
-4آز-مباني مهندسي برق
-5آز-اندازه گيري دقيق و کنترل کيفّت
-6آز-عمليات حرارتي

4

گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم

معرفی شبکه اجتماعی گروه مهندسی صنایع دانشگاه قم
شبکه هاي اجتماعي از نسل دوم وبسايتها در دنياي اينترنت به شمار مي آيند و امروزه با رشد روزافزون مخاطبين
اين سايتها در فضاي مجازي رو به رو هستيم.در کشور خودمان سايتهايي با عنوان شبکه اجتماعي در حال فعاليت
هستند که از جمله مهترين آنها مي توان به شبکه اجتماعي کلوب اشاره کرد.با توجه به نيازي که در گروه مهندسي
صنايع دانشگاه قم مبني بر تعامل و ارتباط اعضاي دانشکده صنايع با هم احساس شد ،اين گروه تصميم به راه اندازي
يک صفحه در شبکه اجتماعي کلوب گرفت و با تشويق دانشجويان به فعاليت در اين صفحه روز به روز شاهد فعاليت
بيشتر دانشجويان و اساتيد در اين فضا بود.هم اکنون نيز که مدت  1سال از فعاليت اين صفحه ي اجتماعي مي گذرد،
بحث هايي همچون موارد زير فعال و بروز هستند:
-2اخبار و اطالعيه هاي گروه مهندسي صنايع

 -1جزوات و اساليدهاي آموزشي و امتحاني

-9اقتصاد و مکاتب اقتصادي

-4آلبوم عکسهاي يادگاري دانشجويان

-5بحثهاي اختصاصي استاد

-6بحث انجمن علمي مهندسي صنايع

با توجه به محور بودن اين شبکه اجتماعي در گروه صنايع الزم است کليه ي دانشجويان جديد الورود صنايع نسبت به
عضويت در اين صفحه اقدام نمايند.همچنين فعاليت دانشجويان در اين شبکه اجتماعي منوط به يک سري قوانين نيز
بوده و اعضاء ملزم به رعايت آن قوانين مي باشند.
اين الزامات شامل:استفاده از نام و تصوير حعيعي در کلوب،احترام به دوستان و اساتيد گروه ،عدم ايجاد تشنج و التهاب
درگروه و رعايت مسائل اخالقي مي باشد.
نحوه ي عضويت در کلوب مهندسي صنايع دانشگاه قم
-2مراجعه به سايت کلوب ( )cloob.comو درخواست عضويت
-1تاييد درخواست در ايميل و ساختن کلوب آيدي
-9تاييد نعاشي امنيتي و شروع فعاليت
-4جستجوي صفحه ي مهندسي صنايع دانشگاه قم در کلوب با سرچ در کلوب هاي دانشگاهي يا آدرس مستعيم
-5درخواست عضويت در صفحه ي گروه صنايع
-6تأييد فعاليت توسط مسئول کلوب صنايع و شروع فعاليت دانشجو
آدرس سايت کلوب:

www.cloob.com

آدرس مستعيم کلوب مهندسي صنايع دانشگاه قم:
www.cloob.com/clubname/eig_qomuniv
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رتبه های برتر کارشناسی ارشددکتری دانشجویان گروه مهندسی صنایع
دکتر خاکبازان-دانشجودکتري مهندسي صنايع ،دانشگاه تربيت مدرس،ورودي 2915
کاظميان-مديريت اجرايي،دانشگاه تهران،ورودي 2915
سيد عمادحسيني-مهندسي مالي،دانشگاه علوم اقتصادي؛ورودي 2916
علي صفري-مهندسي صنايع،دانشگاه علم وصنعت،ورودي 2916
علي اصغر توفيعيان-مهندسي صنايع،دانشگاه خوارزمي،ورودي 2916
محمد رافعي-مهندسي صنايع،دانشگاه شريف،ورودي 2911
رسول زرچيني-جامعه شناسي،دانشگاه تهران،ورودي (2911رتبه ي يک جامعه شناسي)31
احسان اسماعيلي-مهندسي سيستم،دانشگاه شريف،ورودي2911
اميرقيومي-مهندسي حمل ونعل ريلي،دانشگاه علم وصنعت،ورودي2911
محمدچراغعلي-مهندسي سيستم،موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تهران،ورودي2911
مجتبي حميد-مهندسي سيستم گرايش تحعيق در عمليات،موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
تهران(درگرايش صنايع هم دانشگاه شاهد قبولي آوردند) ،ورودي)2911
احسان مرادي،مهندسي سيستم،موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي تهران،ورودي2911
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معرفی دروس اصلی و تخصصی رشته مهندسی صنایع
بر اسناس برنامه مصنوب وزارت علوم ،تحعيعات و فناوري دروس اصلي و تخصصي رشته مهندسي صنايع در معطع
کارشنناسني  14عنوان درسني مشتمل بر  66واحد مي باشد که دانشجويان بايد تمامي اين واحدها را در طول دوران
تحصنيل اخذ نموده و با موفعيت به اتمام رسنانند .در اين بخش ابتدا تعريفي کلي از هر يک از درسننهاي اصننلي رشته
مهندسي صنايع در معطع کارشناسي ارائه شده و در ادامه پيش نيازهاي مورد نياز براي هر درس بيان مي گردد.
 -1-2جبر خطی
جبر خطي شاخه اي ا ز رياضيات است که کانون توجه آن بردارها ،فضاهاي برداري ،نگاشت هاي خطي (تبديالت خطي)
و دستگاه هاي معادالت خطي است .فضاهاي برداري زمينه اصلي رياضيات مدرن هستند؛ بنابراين جبر خطي کاربرد
وسيعي هم در جبر مجرد و هم در آناليز تابعي دارد .جبر خطي هم چنين در هندسه تحليلي و صورت تعميم يافته آن
يعني تئوري عملگرها نيز بکار برده مي شود .جبر خطي کاربردهاي وسيعي در علوم طبيعي و علوم اجتماعي دارد زيرا
مدل هاي غير خطي را اغلب مي توان به وسيله صورت هاي خطي آن ها تشريح کرد.
همچنين يادگيري درس جبر خطي کمک بسننيار زيادي در يادگيري عمعي و مفهومي دروس تحعيق در عمليات  2و
 1مي کند که از دروس اصنلي رشته مهندسي صنايع و همچنين از منابع اصلي کنکور کارشناسي ارشد صنايع در تمامي
گرايش ها مي باشند.
 -2-2اقتصاد عمومی 1
در درس اقتصاد عمومي يک عموما به مباحث مرتبط با اقتصاد خرد ) (Microeconomicsپرداخته مي شود و اين
درس پيش نيازي ندارد .اقتصناد خرد شناخهاي از علم اقتصناد اسنت که به مطالعه اقتصاد ،تجزيه و تحليل بازار ،رفتار
مصرف کنندگان و خانوارها و بنگاهها ميپردازد و اساس آن مدلهاي رياضي است .اقتصاد خرد شاخهاي از علم اقتصاد
اسنت که به چگونگي رفتار انسنان ها و انتخاب هايشنان در سنطح واحدهاي خرد يا کوچک اقتصادي مانند يک فرد ،يک
بنگناه ،يک صننننعت يا بازار يک کاالي خا

ميپردازد و به چگونگي تعامل بين خريداران و مصنننرف کنندگان و عوامل

موثر در انتخناب خريداران مي پردازد .بطور خا

اقتصننناد خرد به الگوي عرضنننه و تعاضنننا براي کاالها و خدمات و

همچنين تعيين قيمنت خروجي در بنازارهناي خا

مي پردازد و بطور معمول در بازار هايي که در آن کاالها در حال

خريد و فروش هستند کاربرد دارد.
 -3-2اقتصاد عمومی 2
در درس اقتصاد عمومي دو عموماً به مباحث مرتبط با اقتصاد کالن پرداخته مي شود و درس اقتصاد عمومي يک
پيش نياز اين درس مي باشد .در اقتصاد کالن ) (Macroeconomicsروابط اقتصادي متغيرهايي مانند توليد ،مصرف،
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پسانداز ،سرمايه گذاري ،درآمد ،رشد اقتصادي ،تورم و مانند اينها مورد بررسي و مطالعه قرار ميگيرد .بعبارت ديگر
اقتصاد کالن ،بررسي وضع اقتصادي در سطح کل است و برخالف اقتصاد خرد که به بررسي قيمتها ،معدار خريد،
فروش ،هزينه ،درآمد و غيره در سطح بنگاهها و بازارهاي فردي ميپردازد ،اقتصاد کالن مجموعه نظريههايي است
که پديدههاي اقتصادي را در سطح معادير جمعي تجزيه و تحليل ميکند و مجموع رفتارها و واکنشهاي اقتصادي و نيز
دور انهاي بازرگاني و تغييرات ايجادشده در بازارهاي کاالها و خدمات ،کار ،سرمايه و پول را مورد مطالعه قرار ميدهد.
دامنه اقتصاد کالن بسيار گسترده و مشتمل بر نظريههاي سرمايهگذاري ،توليد ،درآمد ،اشتغال ،بيکاري ،تورم ،مصرف،
سطح عمومي قيمتها ،نظريههاي پولي و نرخهاي بهره ،سود ،هزينهها و بدهيهاي دولت ،کسري بودجه ،تجارت خارجي
و بهطورکلي شامل مجموعه سياستهاي مالي و پولي و رشد اقتصادي و حتي پيش بيني تغيير آنها در آينده است.
الزم به ذکر است که دو درس اقتصاد عمومي  ( 2اقتصاد خرد ) و اقتصاد عمومي  ( 1اقتصاد کالن ) از منابع کنکور
کارشناسي ارشد صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي و گرايش مديريت سيستم و
اقتصاد عمومي  1اقتصاد عمومي 2

بهره وري مي باشند .عنايت داشته باشيد که درس اقتصاد عمومي  2پيش نياز درس اقتصاد عمومي  1مي باشد که اين
موضوع بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است.
 -4-2اقتصاد مهندسی
اقتصناد مهندسني مجموعه اي از تکنيک هاي رياضي براي ساده کردن معايسه پروژه هاي صنعتي يا بعبارت ساده تر
اقتصناد مهندسي ابزار تصميم گيري براي انتخاب اقتصادي تر پروژه هاست .اقتصاد مهندسي در تمام فعاليت ها براي
مهندسنين نعش اسناسني دارد زيرا کليه فعاليت هاي صنعتي بايد مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار گيرند هم چنين
اين درس يکي از دروس کنکور کارشناسي ارشد صنايع صنايع مي باشد.
پيش نيازهاي اين درس مباحث اقتصناد عمومي يک و اقتصاد عمومي  1مي باشند که بصورت شماتيک در زير نشان
داده شده است.
اقتصاد عمومي  1اقتصاد عمومي   2اقتصاد مهندسي

 -5-2تئوری احتماالت و کاربرد آن
تئوري احتماالت مطالعه رويدادهاي احتمالي از ديدگاه رياضنيات اسنت .بعبارت ديگر ،نظريه احتماالت به شاخهاي از
رياضنيات گويند که با تحليل وقايع تصنادفي سنروکار دارد .هسته تئوري احتماالت را متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي
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تصننادفي و پيشننامدها تشننکيل ميدهند.تئوري احتماالت عالوه بر توضننيح پديدههاي تصننادفي به بررسنني پديدههايي
مي پردازد که لزوما تصادفي نيستند ولي با تکرار زياد دفعات آزمايش نتايج از الگويي مشخص پيروي ميکنند ،مثالً در
آزمنايش پرتناب سنننکنه ينا تناس با تکرار آزمايش ميتوانيم احتمال وقوع پديدههاي مختلف را حدس بزنيم و مورد
بررسي قرار دهيم .نتيجه بررسي اين الگوها قانون اعداد بزرگ و قضيه حد مرکزي است.
پيش نيازهاي اين درس مباحث رياضي  2ورياضي  1مي باشند که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است.
رياضي   1رياضي   2تئوري احتماالت و كاربرد آن

 -6-2آمار مهندسی
آمار علمي اسنت که با اسننتفاده از ابزار هاي گوناگون به گردآوري داده ها ،خالصننه کردن داده ها ،تجزيه و تحليل
داده ها ،نتيجه گيري ،ارزيابي و تفسير داده ها مي پردازد.
بدون شنک درس آمار مهندسني و تئوري احتماالت يکي از مهمترين و پرکاربرد ترين دروس مهندسنني صنايع مي
باشنند و در بسنياري از دروس مهندسي صنايع کاربرد دارند و از اهميت بسيار بااليي برخودار مي باشند هم چنين از
دروس کنکور کارشناسي ارشد صنايع در تمامي گرايش ها مي باشند.
الزم به توضنيح است دو درس رياضي  2و رياضي  1که به طور مستعيم يا غير مستعيم پيش نياز خيلي از دروس مي
باشنند از منابع کنکور کارشنناسني ارشند صنايع گرايش سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي و گرايش مديريت سيستم و
بهره وري مي باشند و نمي توان اهميت آن ها را ناديده گرفت.
پيش نيازهاي اين درس مباحث رياضني  ،2رياضني  1و تئوري احتماالت مي باشند که بصورت شماتيک در زير نشان
داده شده است.
رياضي   1رياضي   2تئوري احتماالت و كاربرد آن  آمارمهندسي

 -7-2تحقيق در عمليات  1و2
تحعيق در عمليات شاخه اي ميان رشته اي از رياضيات است که براي يافتن نعطه بهينه در مسائل بهينه سازي استفاده
مي شود .يافتن نعطه بهينه براساس نوع مسئله مفاهيم مختلف دارد و در تصميم سازي ها استفاده ميشود .مسائل
تحعيق در عمليات بر بيشينه سازي مانند سود ،سرعت خط توليد ،توليد بيشتر ،پهناي باند بيشتر و يا کمينه سازي مانند
هزينه کمتر ،کاهش ضايعات و کاهش ريسک ...با استفاده از يک يا چند قيد تمرکز دارند .ايده اصلي تحعيق درعمليات
9
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يافتن بهترين پاسخ براي مسائل پيچيده اي است که با زبان رياضي مدل سازي شده اند که باعث بهبود يا بهينه سازي
عملکرد يک سامانه ميشوند.
برخي از نمونه هاي کاربرد تحعيق در عمليات به شرح زير است:


مديريت بهينه حمل و نعل کاال و مواد در شبکه هاي ارتباطي جاده اي ،دريايي ،هوايي



ارزيابي بهره وري ،کارايي و اثربخشي



برنامه ريزي زماني جلسنات مختلف در مدارس ،دانشگاه ها و کنفرانس ها با هدف کاستن از زمان هاي تلف

شده و افزايش اثربخشي آموزش


تخصيص بهينه نيروهاي کاري به مشاغل



بودجه ريزي بهينه با هدف استفاده موثر از هزينه ها



طراحي ساختار کارخانه ها با هدف جريان بهينه مواد و کاالها



ايجاد شبکه هاي ارتباطي با کمترين هزينه و اطمينان از کيفيت خدمات



مديريت ترافيک خياباني و جاده اي



مديريت جريان مواد و کاال در زنجيره تامين

پيش نيازهاي اين درس مباحث رياضني  ،2جبرخطي و تئوري احتماالت مي باشنند که بصورت شماتيک در زير نشان
داده شده است.
رياضي   1جبر خطي  تئوري احتماالت و كاربرد آن  تحقيق در عمليات  1
تحقيق در عمليات 2

 -8-2برنامه ریزی توليد
هدف برنامه ريزي توليد مدل سنننازي و ارايه برنامه توليدي براي يک کارخانه بر اسننناس محدويت هاي تعاضنننا،
ظرفينت توليد ،انبار ،بودجه و ...اسنننت .در اين درس به چگونگي برنامه ريزي توليد بر روي دسنننتگاههاي توليد به
تحقيق در عمليات   1برنامه ريزي و كنترل موجودي ها   1برنامه ريزي توليد

صنورت موازي و سنري و مباحث Jobshop ,Flowshopنيز پرداخته ميشننود و در هر يک از موارد فوق تا حدي
روشهاي حل دقيق و هيوريستيک نيز مطرح ميشوند پيش نيازهاي اين درس مباحث تحعيق در عمليات  2و برنامه
ريزي و کنترل موجوديها  2مي باشند که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است.
 -9-2مدیریت و کنترل پروژه
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مديريت و کنترل پروژه علمي است که با بکارگيري دانش ،مهارت ،ابزار و تکنيک هاي الزم مراحل انجام و پيشرفت
يک پروژه را مديريت مي کند .مديريت پروژه در اجراي اين مهم از دو بازوي قدرتمند برنامه ريزي و کنترل پروژه
بهره مي گيرد.
برنامه ريزي  :فرآيند برنامه ريزي ،تعيين توالي و توازن فعاليت هاي الزم براي اجراي يک پروژه ،با در نظر گرفتن
زمان مورد نياز براي اجراي هر فعاليت و کيفيت تعيين شننده براي آن فعاليت اسننت .در واقع نخسننتين گام در تهيه
برنامه ،شناخت کامل فعاليت ها و درک اقتصادي ترين حالت در تنظيم سه حالت زمان ،هزينه و کيفيت است.
کنترل پروژه  :فرآيندي اسنت در جهت حف

مسير پروژه براي دستيابي به يک تعادل اقتصادي موجه بين سه عامل

زمان ،هزينه و کيفيت در حين اجراي پروژه ،که از ابزار و تکنيک هاي خا

خود در انجام اين مهم کمک مي گيرد .در

واقع کنترل اجراي دقيق و کنامل برنامه تدوين شنننده براي پروژه اسنننت ،بطوري که هنگام خرون از برنامه ،بتوان با
تشننخيص علل و طرح اقتصننادي ترين فعاليت ها ،پروژه را به نزديک ترين حالت ممکن در مسننير اوليه و اصننلي خود
بازگرداند .کنترل پروژه در اين راه از سه عامل زير بهره مي گيرد:
.2

تعيين وضعيت واقعي پروژه

.1

معايسه وضعيت واقعي با برنامه

.9

در نظر گرفتن اقدام اصالحي.

مديريت و کنترل پروژه نيز يکي ديگر از دروس کنکور کارشناسي ارشد صنايع-صنايع مي باشد که از پول ساز ترين
عناوين شنغلي مهندسني صننايع اسنت که بازار کار قابل قبولي دارد .پيش نيازهاي اين درس بصورت شماتيک در زير
نشان داده شده است.
رياضييي   2تئوري احتماالت و كاربرد آن  تحقيق در عمليات  1مديريت و
كنترل پروژه

 -11-2کنترل کيفيت آماری
کنترل کيفيت آماري مجموعه عملياتي نظير اندازه گيري يا آزمون اسنت که روي يک محصول يا کاال انجام ميشود
تا مشخص شود آيا آن محصول با مشخصات فني مورد نظر مطابعت دارد يا خير .در مهندسي و توليد صنعتي ،بخش
کنترل کيفيت و مهندسنني کيفيت به دپارتماني گفته ميشننود که به ايجاد روشهايي مشننغول اسننت تا کارخانه بتواند
بهوسنيله آن روشها از مرغوبيت و مشتريپسند بودن کاالهاي توليدي خود مطمئن گردد .اين روشها و سيستمها
معموالً با همکاري با ديگر رشتههاي مهندسي و بازرگاني طراحي ميشوند.
عمنده بحث کنترل کيفيت مربوط به انجام نمونه گيري از محصنننوالت ،بازرسننني آن نمونهها و تعميم نتايج به کل
انباشننت محصننول اسننت که بر اسنناس روشهاي آماري انجام مي گيرد .از ديگر روشهاي مورد اسننتفاده در کنترل
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کيفيت ،کنترل فرايند توليد محصنول به جاي کنترل محصول تهيه شده است که با استفاده از روشهاي آماري مانند
SPCو ...انجام مي گيرد .مبحث کنترل کيفيت ،جايگاه ويژه اي در مباحث نظامهاي جامع مديريت کيفيت دارد.
کنترل کيفيت آماري نيز يکي از دروس کارشناسي ارشد گرايش صنايع-صنايع مي باشد.
رياضي   2تئوري احتماالت  آمار مهندسي  كنترل كيفيت آماري

 -11-2ارزیابی کار و زمان
ارزيابي کار و زمان از زيربنايي ترين و اسناسني ترين دروس رشته مهندسي صنايع مي باشد و اگر به دنبال تعريف
کلي مهندسنني صنننايع در يک جمله هسننتيم مي توانيم اين تعريف را از اين درس اسننتخران کرد .ارزيابي کار و زمان
دانشنني اسننت که در کليه واحدهاي توليدي و صنننعتي و حتي خدماتي جهت باالبردن بهره وري در فرآيند مورد نياز
مهندسين صنايع مي باشد .کاربردهاي ارزيابي کار و زمان به قرار زير است:
 افزايش بهره وري


تجزيه و تحليل کارايي عمليات



تعيين استانداردهاي انجام کار جهت برنامه ريزي و کنترل موثر توليد



يکي از موثرترين ابزار تحعيعاتي و کنترلي مديريت بر روي کارايي افراد و سازمان
كار ا ما ي ا زار 1
رو

ار يابي كار و مان

هاي تو يد

يکي از مهم ترين سنطوح مرتبط با جنبه هاي کمي فعاليت هاي مهندسي صنايع ،زمان سنجي و اندازه گيري عملکرد
نيروي انساني مي باشد که اين درس به طور کامل به اين دو موضوع مي پردازد.
 -12-2طرح ریزی واحدهای صنعتی
طرح ريزي واحدهاي صنعتي عبارت است از برنامه ريزي ،طرح ،بهبود و پياده سازي سيستم هاي استعرار و حمل و
نعل مواد به نحوي که حداکثر کارايي حاصل شود.
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م نظور از طرح اسنتعرار چيدمان منسجم و هماهن

تجهيزات و ماشين آالت در يک واحد توليدي است و منظور از

سنيسنتم هاي حمل و نعل ،طراحي سنيسنتمي است که بتواند با کمترين هزينه جريان مواد را در واحد توليدي برقرار
سننازد و طراحي هر دو مورد ذکر شننده بايد به گونه اي باشنند که حداکثر بهره برداري از ترکيب نيروي کار ،مواد،
تجهيزات و ماشين آالت حاصل گردد .درس طرح ريزي واحد هاي صنعتي يکي از منابع کنکور صنايع صنايع مي باشد و
در دوره کارشنناسني ارشد نيز از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و موضوع بسياري از معاالت علمي و پايان نامه
نق ه ك ي ن تي
رو

ر ريزي واحدهاي ن تي

هاي تو يد

ها را در بر مي گيرد.
 -13-2اصول مدیریت و تئوری سازمان
مديريت در حعيعت فرايند بکارگيري مؤثر و کارآمد منابع مادي و انساني در برنامهريزي ،سازماندهي ،بسيج منابع
و امکانات ،هدايت و کنترل اسنت که براي دسنتيابي به اهداف سنازماني و بر اسناس نظام ارزشي مورد قبول صورت
ميگيرد.
مهندسننين صنننا يع معموال در کارخانه ها مديريت بخش هاي مختلف از قبيل مديريت برنامه ريزي ،مديريت توليد،
منديريت کيفيت و ...را برعهده دارند و به صنننراحت مي توان گفت يک مهندس صننننايع بدون داشنننتن توانايي هاي
مديريتي قادر به پيمودن مراحل پيشنرفت شنغلي نخواهد بود و به طور کلي مديريت يکي ديگر از وظايف مهندسين
صنايع است.
درس اصنول مديريت از منابع کنکور کارشنناسني ارشند صننايع گرايش سنيستم هاي اقتصادي و اجتماعي و گرايش
مديريت سيستم و بهره وري مي باشد.
كار ا ما ي ا زار 1
رو

ار يابي كار و مان

ا ول مديريت و تئوري سا مان

هاي تو يد

 -14-2برنامه ریزی و کنترل موجودیها 1
همان طور که از اسنم اين درس پيدا اسنت با سيستم انبار داري و ميزان سطح موجودي سروکار دارد به کمک اين
درس مي توان سنننيسنننتم انبنار داري متناسنننب نياز خود را تعريف کرد و اقالمي که نياز به انبارش دارند را در انبار
نگهداري کرد تا بتوان در مواقع نياز به آن ها به راحتي به آن ها دسترسي داشت.
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يکي ديگر از کناربرد هاي اين درس پيدا کردن نعطه سنننفارش اسنننت و تعيين مي کند که يک کاال بايد کي و به چه
ميزان بايد سفارش داده شود تا هزينه هاي انبار داري حمل و نعل و ...حداقل گردد و هم چنين سيستم با کمبود مواد
اوليه مواجه نشود .اين درس نيز يکي از منابع کنکور کارشناسي ارشد گرايش صنايع صنايع مي باشد.
 -15-2استاتيك و مقاومت مصالح
رياضي   2تئوري احتماالت و كاربرد آن  تحقيق در عمليات   1برنامه ريزي
و كنترل موجودي ها 1

اين درس را مي توان معدمه طراحي سناختاري قطعات صننعتي دانسنت .اجزاء و قطعات مورد استفاده در سازهها و
ماشنينهاي صننعتي ميبايست به گونهاي طراحي شوند که تحت تأثير نيروهاي وارد شده ،عملکرد خوبي داشته باشند.
طراحي قطعات شامل نوعي بهي نه سازي است که در آن حد اقل ابعاد هندسي قطعه براي تحمل نيروها و گشتاورهاي
اعمالي ،با رعايت حاشيه اطمينان ،محاسبه ميشود.
در تحليل اسنتاتيکي ،نيروها و گشنتاورهاي مؤثر بر اجزاء سننازهها و ماشنين آالت ،بر اسناس روابط تعادل محاسننبه
ميشنوند و در معاومت مصنالح ،رفتار اين اجزاء اعم از شنکست و تغيير شکل پيش بيني ميشود .بر اساس تحليل اين
رفتار و در نظر گرفتن ضريب اطمينان طراحي ،ميتوان قطعات را از نظر ساختاري طراحي نمود.
هدف ارائه اين درس در دوره کارشنناسني مهندسي صنايع را ميتوان به اين صورت بيان نمود که کيفيت يک قطعه
صنننعتي به مواد اوليه ،فرآيند توليد و طراحي آن بسننتگي دارد و مهندس صنننايع به عنوان مسننؤول کنترل و تضننمين
کيفيت بايد داراي توانايي ارتباط با تخصنصنهاي مواد ،توليد و طراحي باشد .مفاهيم و مسائلي که در طراحي ساختاري
قطعات وجود دارد ،در اين درس فرا گرفته ميشنوند که زبان مشنترک مهندسين صنايع و مهندسين طراح در بهينه
سازي طرحها خواهند بود.
رياضي   1استاتيک و مقاومت مصالح

 -16-2اصول شبيهسازی
رابرت شنانون در کتاب خود (علم و هنر شنبيه سنازي سيستم ها) شبيه سازي را چنين تعريف مي کند« :شبيه سازي
طراحي مدلي از سيستم واقعي است ،که با هدف پي بردن به رفتار سيستم و به منظور انجام آزمايشهايي با اين مدل
و يا ارزيابي اسننتراتژي هاي عملياتي سننيسننتم (که به وسننيله مجموعه اي از معيارها محدود شننده اسننت) صننورت مي
گيرد».
شنبيه سنازي چه بصورت دستي و چه بصورت کامپيوتري تعليدي از عملکرد سيستم واقعي با گذشت زمان است که
به ايجاد سناختگي تاريخچه سيستم و بررسي آن به منظور دستيابي به نتيجه گيري در مورد ويژگيهاي عملکرد واقعي
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مي پردازد .شنبيه سنازي اصنوال به شکل مجموعه اي از فرضهاي مربوط به عملکرد سيستم در چهارچوب رابطه هاي
رياضي و منطعي مي باشد .شبيه سازي يکي از پرکاربردترين ابزارهاي موجود تحعيق در عمليات است که:
 اجازه ارزيابي عملکرد سيستم را پيش از پديد آمدن مي دهد.
 معايسه گزينه هاي گوناگون را بدون ايجاد اختالل در سيستم واقعي ميسر مي کند.
 فشرده سازي زمان را به منظور اتخاذ تصميمهاي به موقع ميسر ميدهد.
آمار مهندسي

ا ول يه سا ي

برنامه نوي ي كام يوتر

 -17-2اصول حسابداری و هزینه یابی
اصننول حسننابداري و هزينه يابي قواعد و رويههايي هسننتند که در طول زمان توسننط بشننر و در پاسننخ به نيازهاي
يزيك   2م اني مهندسيي بر  آ مايشيااه م اني مهندسيي
بر

جوامع به اطالعات مالي بنا نهاده شندهاند و به تدريج تغيير ،تحول و تکامل يافتهاند .به همين دليل مفاهيم حسابداري
را اصنول پذيرفته شنده حسنابداري مينمايند و هدف از آنها ،ايجاد سيستمي يکنواخت براي پردازش اطالعات مالي و
تهيه و ارائه گزارشهاي مالي مفيد براي تصميم گيريهاي مختلف است.
مفاهيم عمومي که در اين درس مورد بررسي قرار ميگيرند شامل موارد زير است:
 – 2فرضيات مبنا يا مفاهيم بنيادي حسابداري
 – 1اصل عمومي حسابداري
 – 9قيود يا ميثاقهاي تعديل کننده
 – 4رويه هاي حسابداري يا اصول تفصيلي و يا استاندارد هاي حسابداري
 -81-2علم مواد
اسنتفاده از مواد مختلف يکي از فعاليت هاي اصلي مهندسان است و سعي بر اين است که از موادي استفاده شود که
عالوه بر عملکرد بهتر ،ازلحاظ اقتصننادي به صننرفه بوده وحداقل زيان را به محيط زيسننت وارد نمايد .علم مواد به
بررسي و تحعيق روابط موجود بين ترکيب ،ساختار و خوا

مواد جامد مي پردازد و به تبع آن مهندسان مواد با علم

به اين ارتباط ،فرايند توليد را به گونه اي طراحي مينمايند تا با ايجادسننناختار معين از ترکيب معين به خوا

مطلوب

دست يابند.
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 ترکيب(:)composionعناصر خالص جامد و ترکيبات آنها (مثل فلزات و آلياژهاي آنها)
 ساختار(  :)structureآرايش اجزاء دروني مواد


در معياس اتمي وکوچکتر



آرايش اتمها در مواد جامد (منظم – نامنظم)



ساختار دانه اي ،فازي و....

در بسيار موارد ساختارهاي غيرتعادلي از ساختار تعادلي مطلوب تر است.
 خوا

( :)propertiesعکس العمل مواد در معابل محرک بيروني


خوا

مکانيکي ( عکس العمل مواد در معابل نيروهاي اعمالي)



خوا

الکتريکي( عکس العمل مواد درمعابل ميدان الکتريکي)



خوا

حرارتي ،مغناطيسي ،نوري و خوردگي

 فرآيند( :) processingبراي توليد يک قطعه با ترکيب ،ساختار و خوا

معين يک يا چند فرآيند روي مواد

اوليه صورت مي گيرد که برخي از آنها در زير معرفي شده اند:


ريختگري (شامل ذوب ،آلياژسازي ،ريختن درقالب ،انجماد و مراحل تکميلي)



شکل دهي ( آهنگري ،نورد ،اگستروژن و)...



ماشين کاري ،عمليات حرارتي ،اتصاالت و...

 -19-2مبانی مهندسی برق و آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

مهندسنيبرق ،يکي از رشنتههاي پرکاربرد مهندسي است که بازهي وسيعي از دانشکاربردي را دربردارد .حوزهي
عمل اين رشنته بسنياروسنيع اسنت و در عصنرجديد ،که عصر ارتباطات نامدارد ،درکنار هر رشتهي ديگري ميتوان
ردپايي از مهندسنان برق يافت .اين رشنته بيشتر با طراحي ،ساخت و نگهداري مدارهاي الکتريکي که خود طيفوسيعي
از شبکههاي توليد و انتعال برق تا مدارهايي درحد نانومتر را دربرميگيرد ،سروکار دارد.
اين درس مروري است کلي بر مباحث رشته مهندسي برق و در آن به موضوعاتي نظير توليد و توزيع برق صنعتي،
کاربرد اعداد مختلط در مدارهاي الکتريکي ،مغناطيس و مدارهاي مغناطيسننني ،محاسنننبات نيروي مغناطيسننني ،تلفات
هسننته در مدارهاي مغناطيسنني ،اصننول کار و انواع مولدهاي جريان دائم ،اصننول کار و انواع موتورهاي جريان دائم،
ساختمان و طرز کار ترانسفورماتورهاي تک فاز و سه فاز و ساير مباحث مرتبط پرداخته مي شود .همچنين در درس
06
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آزمايشنگاه مباني مهندسنني برق عمده موضنوعات بحث شننده در اين درس بصنورت عملي در محيط آزمايشننگاهي
مورد بررسي قرار مي گيرند تا زمينه ساز نهادينه شدن مباحث درس در ذهن دانشجويان شود.
پيش نياز اين درس فيزيک  1مي باشد که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است .همچنين آزمايشگاه مباني
مهندسي برق را مي توان بصورت همزمان با درس مباني مهندسي برق يا پس از آن در ترمهاي بعدي اخذ نمود.
 -21-2نقشه کشی صنعتی )(Technical Drawing
يکي از ابزارهاي ارتباط مهندسني ،که مي توان از طريق آن يک طرح را به ديگران ارائه نمود ،نعشنه اسنت .نعشه يک
ابزار گرافيکي اسنت که با اسنتفاده از رسنم و قراردادهاي مهندسي ،مشخصات فني يک طرح را به خواننده آن منتعل
ميکند .نعشنه کشني صنعتي ،طي يک درس دو واحدي در دوره کارشناسي مهندسي صنايع ارائه مي شود .دانشجو در
اين درس با نحوه رسنم و نعشنه خواني قطعات و دسنتگاههاي صننعتي طبق اسنتانداردهاي نعشننه کشنني آشنايي پيدا
ميکند.
عنوانهاي کلي ارائه شنده در اين درس شنامل :نماهاي اسنتاندارد ،نماهاي برشني ،تصناوير مجسنم ،تصاوير حعيعي،
گسترش و تداخل احجام ،اندازه گذاري ،تولرانسها و انطباقات ،نمايش اجزاء ماشين آالت ،نعشههاي مونتاژي ،نعشههاي
کارگاهي و نعشه کشي با کامپيوتر ميباشد.
اهداف در نظر گرفته شنده براي اين درس در دوره مهندسني صننايع را ميتوان به صورت زير برشمرد :درک و
تجسنم شکل و ابعاد هندسي يک قطعه ،يک دستگاه و يا يک واحد صنعتي از طريق نعشه ،براي يک مهندس صنايع جهت
ارتباط با ساير تخصصها الزامي است .آگاهي از مشخصات فني ساخت و نيز مشخصههاي کيفيت مندرن در نعشهها که
در فرآيند توليد ،کيفيت و هزينه مؤثر اسننت ،در تخصننص مهندسنني صنننايع جايگاه مهمي دارد .همچنين اين درس
معدمه ( CAD/CAMطراحي و ساخت به کمک کامپيوتر) است که از درسهاي مهم شاخه تکنولوژي به شمار ميرود
 -21-2روش توليد ()production process
هر يک از اجزاء وسايل و دستگاه هاي ساخت انسان از اجزائي تشکيل شده است که براي توليد هر يک از اين اجزاء،
يک يا چند روش توليد روي مواد اوليه صورت مي گيرد .در درس روش هاي توليد به شرح اجمالي روش هاي اصلي
توليد پرداخته شده است و در زير اشاره اي مختصر به هريک شده است:
ریخته گری( :)Castingشامل ذوب ،آلياژسازي ،ريختن مذاب درون قالب ،انجماد و مراحل تکميلي مي باشد.
شکل دهی (  :)formingبه شکل در آوردن مواد جامد با نيروهاي بسيار باال به کمک ابزار مستحکم
ماشين کاری(  :)machiningبراده برداري کنترل شده از مواد اوليه
اتصاالت( :)joiningجهت اتصال دادن اجزاء صنعتي به يکي از روشهاي
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عمليات حرارتی(  :)Heat treatmentترکيبي از يک يا چند عمل حرارتي شننامل گرم کردن تا دماي معين ،نگه
داشتن درآن دما به مدت معين و سپس سرد کردن کنترل شده ،که با تغيير خوا

مکانيکي وفيزيکي همراه است

روش پودری ( )powder process
عمليات سطحيی ( :)surface treatmentمجموعه اي از عمليات سطحي بصورت مکانيکي ،حرارتي ،شيميايي
و ...به منظور بهبود خوا

سطح در معابل شرايط کاربردي( اکسيداسيون ،سايش ،خوردگي و )...و همچنين به منظور

زينتي
 -3کارگاهها
در سيالبس مصوب وزارت علوم ،تحعيعات و فناوري  9درس کارگاهي مجموعاً به ميزان  9واحد اجباري براي معطع
کارشنناسني رشنته مهندسي صنايع پيش بيني شده است .البته هر کدام از اين دروس کارگاهي در  4ساعت در محيط
کارگاه ارائه مي شنود و دانشنجويان بصنورت عملي با فضاي کف کارخانجات و موسسات توليدي آشنا مي شوند .اين
سننه درس شننامل کارگاه ماشننين افزار  ،2کارگاه عمومي جوش و نيز کارگاه ريخته گري مي باشننند که در ادامه به
استثناي کارگاه ريخته گري مابعي کارگاهها بصورت خالصه مورد توصيف قرار گرفته اند
 -1-3کارگاه ماشين افزار
توليد قطعات صنعتي و غير صنعتي با روش براده برداري از قطعات خام و يا نيمه توليد شده درروشهاي ديگر توليد
(ريخته گري وآهنگري و ،)....يا بوسنيله دست صورت ميگيرد (مثل سوهان کاري وشابرزدن) و يا بوسيله ماشين انجام
مي شنود .براده برداري بوسنيله ماشين را ماشين کاري ميگويند .بعبارت ديگر علم ماشينکاري ،مطالعه چگونگي شکل
دادن مواد با فرآيندهايي چون تراش و برش ،و شننناخت انواع ابزار و ماشننينافزارهاي الزم جهت انجام اين فرآيندها
مي باشند .بعبارت مختصنر ماشنينکاري شناخت و درک صحيح فرآيند ،ابزار و دستگاه الزم براي توليد قطعات از مواد
خام ميباشد.
هدف از ماشنينکاري تعيين مناسبترين متغييرهاي برش يا فرمدهي ،شکل هندسي و جنس ابزار برشي يا فرمدهي با
توجه به شرايط قطعهکار است؛ و اين امر مستلزم انتخاب روش درست براي فرآيند ماشينکاري و شناخت ماشينافزار
مورد نياز است تا بتوان قطعهکار را با هزينه کمتر ،کيفيت بهتر و در زمان مناسب توليد نمود .اصليترين فرآيندهاي
ماشنينکاري شامل دو فرآيند برادهبرداري و فرمدهي مي باشند که بر اساس نوع روش مورد استفاده در دو قالب
ماشننينکاري سنننتي (بر مبناي نيروي مکانيکي مابين قطعهکار و ابزار) و ماشننينکاري مدرن (بر مبناي روشننهاي غير
مکانيکي از جمله شننيميايي ،تخليه الکتريکي و )...قابل انجام ميباشننند .ماشننينهاي براده برداري يا حرکت خطي دارند
مانند صننفحه تراش ،اره لن  ،خان کشنني و يا داراي حرکت دوراني هسننتند که اکثر دسننتگاههاي براده برداري بدين
صننورت سنناخته شننده اند .ماشننينهاي برادهبرداري با حرکت دوراني بدوصننورت کارمي کنند .الف) قطعه کار داراي
حرکت دوراني و ابزار داراي حرکت خطي است مانند دستگاهاي تراش ب)قطعه کار ثابت بوده يا داراي حرکت خطي
است و ابزار براده برداري داراي حرکت دوراني است که اساس کار ماشينهاي فرز مي باشد.
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 -2-3کارگاه عمومی جوش
عمل ايجاد پيوند بين اتمهاي دوفلز ،دو غيرفلز و يک فلز و يک غيرفلز را گويند که اين عمل بااسنننتفاده ازحرارت يا
بدون حرارت ،با ماده کمکي يا بدون ماده کمکي ،بافشار و يا بدون فشار انجام مي شود.
جوشکاري جزء اتصاالت دائم است وداراي فرآيندهاي مختلفي ميباشد که بصورت هاي شيميايي ،ذوبي ،حالت جامد،
معاومتي و اشعه ليزر و يا پرتوالکتروني وغيره انجام مي پذيرد که درکل  219روش جوشکاري شناخته شده درصنعت
وجود دارد .جوش ايده ال را ميتوان برمحل اتصنالي اطالق نمودکه درصنورت انجام آزمايشننات تستهاي مخرب روي
قطعه جدايش يا شکست ازمحل جوش خورده صورت نگيرد.
 -4دروس اختياری رشته مهندسی صنایع
در سنيالبس پيشننهادي وزارت علوم  51واحد درسني اختياري در قالب  11درس به دانشنجويان معطع کارشننناسي
رشته مهندسي صنايع پيشنهاد شده است و دانشجويان موظفند از بين اين دروس 11 ،واحد درسي را انتخاب نموده و
با موفعيت به اتمام رسانند.
ليکن با توجه به اهميت مطالب هر درس و با در نظر گرفتن توانمنديهاي گروه مهندس صننايع دانشگاه قم ،دروس
زير بعنوان دروس اختياري به دانشنجويان پيشننهاد مي گردد .عنايت داشته باشيد چنانچه دانشجويان تمايل داشته که
دروس اختياري خود را از بين سناير دروس پيشننهادي وزارت که در اين ليسنت نيامده است انتخاب کنند اين امر به
دو صننورت ميسننر اسننت .اوال چنانچه حداقل تعداد بيسننت نفر از دانشننجوياني که پيش نيازهاي الزم را گذرانده اند
درخواسنتي در خصو

ارائه دروس به گروه مهندسي صنايع ارائه دهند در صورت تدارک استاد ،درس مربوطه در

ترم مزبور ارائه خواهد شند .در غير اينصورت دانشجوي مزبور مي تواند پس از تائيد گروه مهندسي صنايع و پس از
طي مراحل اداري درس مزبور را بصورت ميهمان در ساير دانشگاهها اخذ نمايد.
 -1-4برنامه ریزی نگهداری و تعميرات
برنامه ريزي نگهداري و تعميرات شنناخه اي از رشننته مهندسنني صنننايع اسننت که با کنترل تجهيزات و ماشننين آالت
توليندي از نظر برننامنه زمان بندي تعميراتي و تعويض قطعات و با اسنننتفاده از تجزيه و تحليلهاي آماري هزينههاي
تعميراتي را کاهش ميدهد و در سطح بهينه نگه ميدارد .اهداف اصلي نگهداري و تعميرات شامل موارد زير است:
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بيشينه کردن دوره عمر مفيد تجهيزات و ماشين آالت.



بيشينه کردن قابليت اطمينان تجهيزات و ماشين آالت.



بيشينه کردن کارايي کلي تجهيزات.



کمينه کردن تعميرات اتفاقي تجهيزات و ماشين آالت.



کمينه کردن هزينههاي توقفات خطوط توليد بر اثر خرابي هاي دستگاه
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پيش نيازهاي اين درس مباحث تئوري احتماالت و اقتصاد مهندسي مي باشند که بصورت شماتيک در زير نشان داده
شده است.
تئوري احتماالت
اقتصاد مهندسي

برنامه ريزي ناهداري و تعميرات

 -2-4برنامه ریزی حمل و نقل
امروزه حمل و نعل يکي از اجزاء مهم اقتصاد ملي محسوب ميگردد و بدليل داشتن نعش زيربنايي تأثير فراواني بر
فرآيند رشند اقتصنادي کشور دار د .اين بخش در برگيرنده فعاليتهايي است که به شکلي گسترده در تمامي زمينه
هناي توليد ،توزيع و مصنننرف کاال و خدمات جريان داشنننته و در مجموعه فعاليتهاي اقتصنننادي نعش غيرقابل انکاري
برعهده دارد .در حال حاضنر هزين ه حمل و نعل در قيمت تمام شنده کاال در کشورهاي توسعه يافته ،در حال توسعه و
کل جهان  5درصد مي باشد.
در اين درس به بررسنني مفاهيم ،مدل ها ،حمل و نعل درون شننهري و درون کارخانه اي و مدل هاي آنها پرداخته
خواهد شد .اين درس معموالً داراي يک پروژه عملي است که بايد در يک واحد صنعتي (درون کارخانه اي) يا در سطح
شهر (درون شهري) انجام شود .در درس برنامهريزي حمل و نعل به مباحث زير پرداخته ميشود؛


معدمهاي درباره مهندسي حمل و نعل



برنامه ريزي در حمل و نعل



مدلهاي پيشبيني در حمل و نعل



مدلسازي و فرآيندهاي پيش بيني سفر در مهندسي حمل نعل



برنامه ريزي حمل و نعل عمومي



مطالعه موردي از موارد خا



کاربرد تکنيکهاي مختلف در حمل و نعل

در حوزه حمل و نعل ايران و جهان

پيش نياز اين درس مباحث تحعيق در عمليات  2مي باشد .
تحقيق در عمليات   1برنامه ريزي حمل و نقل
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 -3-4تجزیه و تحليل سيستم ها:
منحق و شيوه تفکر سيستمی ،یک ابزار قوی برای درک ،شناسایی ،پيش بينی ،هدایت و کنترل پدیدهها
است .سيستمهای مختلف اعم از سيستمهای توليدی ،خدماتی ،اجتماعی ،اقتصادی و حتی سياسی از مجموعه
اجزایی تشکيل شده اند که در ارتباط علی و معلولی با یکدیگر قرار دارند .تيليل دیناميکی سيستم از طریق
مدلسازی این ارتباطا ت و یافتن معادله حاکم بر سيستم و تيليل کمی و کيفی آن امکان پذیر است ،که یک
دید جامع نگر برای پيش بينی ،طراحی و کنترل سيستمها در اختيار میگذارد.
درس تحليل سنيسنتمها که طي  9واحد در دوره کارشنناسني مهندسني صننايع ارائه ميشنود ،با استفاده از رويکرد
سنيسنتمي ،دانشنجو را با تهيه مدل رياضني از سيستمها ،متغيرهاي حالت سيستم ،نمودارهاي علي و معلولي ،باز خورد،
پايداري و کنترل سنيسنتمها آشنا مي سازد .پيش بيني رفتار کمي و کيفي سيستم با تحليل معادالت ديفرانسيل حاکم در
فضاي حالت يا فضاي الپالس انجام ميگيرد.
هدف اين درس ،تربيت کارش نناسنناني اسننت که بتوانند با بهره گيري از روشننهاي سننيسننتماتيک و مدلهاي رياضنني،
سنيسنتمهاي صننعتي ،خدماتي ،اقتصادي و ...را شبيه سازي و تحليل کرده و بهترين راهکار را براي هدايت سيستم ارائه
نمايند و همچنين يک سيستم را براي کارکرد مطلوب و بهينه ،طراحي کنند.
پيش نياز اين درس مباحث معادالت ديفرانسيل مي باشد که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است.
م ادالت ديفران يل  تجزيه و تحليل سيستمها

 -4-4سيستم های اطالعات و مدیریت )(Management Information Systmes
سيستم اطالعات مدیریت گونهاي از سنيستمهاي اطالعاتي رايانهاي است که ميتواند اطالعات را از منابع مختلفي
در موسنسنه براي تصنميم گيري در رده مديريتي جمعآوري و پردازش کند .کنترل مديريتي نيازمند اطالعاتي است
که بخشني از آن توسنط سنيسنتمهاي پردازشِ تراکنشها ) (TPSتوليد ميشوند .سيستمهاي اطالعاتي پشتيبان کنترل
مديريتي ،اطالعات توليد شنده توسنط سيستمهاي پردازش تراکنشها را پردازش کرده و آنها را در شکلِ معناداري به
مدير ارائه ميکنند .چنين سيستمهاي اطالعاتي ،سيستمهاي اطالعات مديريتي ناميده ميشوند.
اين درس با محوريت طرح مفاهيم ،کمک به درک جنبههاي سنازماني ،مديريتي و عملياتي سنيستمهاي اطالعاتي و
چگونگي دسنتيابي سنازمانها به مزيتهاي راهبردي و عملياتي سنيستمهاي مزبور در محيطهاي کسب و کار برنامه
ريزي شده است .شناخت انواع سيستمهاي اطالعاتي مبتني بر فناوري اطالعات و زمينههاي کاربرد آنها در سازمانها،
تحليل اسنتراتژيک سنيسنتمهاي ياد شده و نحوه تاثير آنها در دستيابي سازمان به مزيتهاي رقابتي و حصول اهداف
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سننازماني ،چگونگي ايجاد و بکارگيري نظامهاي اطالعاتي در سننازمانها ،آشنننايي با نعش سننيسننتمهاي اطالعاتي در
شنيوههاي نوين تجارت و کسب و کار و روشهاي کنترل و مديريت سازمانها و مرور آخرين يافتهها در اين حوزه
از جمله موارد قابل توجه در کالس خواهد بود.
پيش نياز اين درس مباحث برنامه نويسي کامپيوتر مي باشد که بصورت شماتيک زير است.
برنامه نوي ي كام يوتر  سيستمهاي اطالعات مديريت

 -5-4سيستمهای پرداخت حقوق و دستمزد
هدف از اين درس طراحي يک سنيسنتم محاسبه و پرداخت حعوق و دستمزد بصورت دستي يا کامپيوتري است که
پاسخگوي پرسشهاي زير باشد:
 تعريف سيستم حعوق و دستمزد انواع سيستمهاي پرداخت حعوق ودستمزد در کشور (توضيح مختصر) توضيح در مورد سيستم حعوق مورد نظر درپروژه شامل تعيين مباني حعوقي و نحوه ارتعاي ساالنه قوانين و معررات مربوط به ماليات و بيمه حاکم بر سيستم مورد نظر نحوه ي جمع آوري اطالعات کارکرد ماهانه و اينکه توسط چه کساني باشد چگونگي محاسبه حعوق ماهانه توسط حسابداري حعوق و دستمزد وپرداخت آن کنترلهاي الزم براي کارکردها ،انتعال کارکرد به ليست حعوق و دستمزد وپرداخت حعوق شيوه هاي مختلف پرداخت حعوق و معايب و مزاياي آنها طرا حي فرمهاي مورد نياز سيستم حعوق و دستمزد مورد نظر در پروژهپيش نياز اين درس مباحث اصول حسابداري و هزينهيابي است که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است:
ا ول ح ابداري و هزينه يابي  سيستمهاي پرداخت حقو و دستمزد

 -6-4مدل های احتمالی و تئوری صف:
وقتي در يک سنيسنتم تعاضناي سنرويس بيشنتر از ظرفيت آن باشد صف ايجاد مي گردد .مثال در يک داروخانه که
تحويلدار به طور متوسنط در هر سناعت 99نفر را مي تواند سنرويس دهد و اما در حدود  59نفر متعاضي دارد ،در
نتيجه صف مشتريان تشکيل مي گردد.
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موارد استفاده تئوري صف ها در اوايل قرن بيستم شروع شد و دانشمندان اهميت آن را احساس نمودند ،مخصوصا
د ر طراحي سنيستم هايي در علوم که براي انجام عمليات در آن به سرعت زياد و قدرت توانايي بيشتري نياز داشتند.
تئوريسنين ها موارد اسنتفاده صف هايي که داراي ورودهايي به طور تصادفي و سرويس محدود باشند پيدا نمودند.
اما در حل آنها با مسننايل مشننکل رياضنني روبرو بودند و هر چه اين تئوري وسننيع تر مي گرديد حل رياضنني آنها نيز
پيچيده تر مي شند .به اين دليل روش شنبيه سنازي به علت سناده بودن حل رياضي آنها امروز در بسياري از موارد
مورد استفاده قرار مي گيرد.
يکي از ابزارهاي قديمي براي مدلسنازي خطوط انتظار ،نظريه صنف اسنت .در اين نظريه براسناس مدلهاي رياضي
اقندام بنه مندلسنننازي روابط متغيرهاي ورود ،خرون ،خدمت و سننناير پارامترهاي تعيين کننده.. .و منجر به شنننکل
گيري مدلهاي رياضني در زمينه برنامه ريزي تاکتيکي و عملياتي زنجيره هاي تأمين در شنرايط احتمالي شنده است.
بعبارتي تئوري صف عبارت است از مطالعه رياضي صف هاي انتظار که در اين مطالعه طول صف ،متوسط زمان انتظار
در صنف ،حداکثر اجزا در صنف ،حد متوسط زمان الزم براي انتظار در کل سيستم مورد بررسي قرار مي گيرد ،که با
داشتن اينگونه اطالعات در مورد صف هاي انتظار مي توان تصميم هاي صحيح تري را اتخاذ نمود.
پيش نياز اين درس م باحث تئوري احتماالت و کاربرد آن است که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است.
تئوري احتماالت و كاربرد آن  مدلهاي احتمالي و تئوري ف

 -7-4مدیریت مالی
تمامي شنرکتها و سازمانها در کشور براي انجام فعاليتهاي خود نياز به پول و تامين مالي از طريق منابع مختلف
از بازارهاي داخلي و خارن از کشننور ،انجام سننرمايهگذاريها و ....دارند .تکنيکها و روشهاي متداول مالي يکي از
مهمترين ابزارهايي اسننت که مديران مالي بايد بدانند تا بتوانند در حف

و حراسننت و بکار گرفتن منابع مالي تمامي

شننرکتها و سننازمانها حداکثر کارايي را داشننته باشننند .بنابراين ،کسننب دانش مديريت مالي براي بکارگيري آن در
شننرکتها و سننازمانهاي مختلف به منظور انجام برنامهريزي هاي مالي ،اجراء و کنترل آن جهت به حداقل رسنناندن
هزينه ها و يا حداکثر نمودن ثروت صاحبان سرمايه ،يکي از ضروريات جامعه ميباشد.
هدف اصننلي اين درس آشننناکردن دانشننجويان با مفاهيم کلي دانش مديريت مالي ،روشها و تکنيکهاي متداول
مالي و کاربرد آن در شنرکتها و سازمانهاي مختلف ميباشد تا با بهرهبرداري از آنها بتوانند در تصميمگيريهاي
مالي در سطح مديران مالي شرکتها و سازمانها انجام وظيفه نمايند .انتظار ميرود که دانشجويان با گذراندن اين
درس ،دانش کافي در زمينه مباني نظري دانش مالي خصنوصني و بکارگيري آن در شرکتها و سازمانهاي مختلف
را فرا گيرند و مهارت عملي در طراحي و اجراي برنامههاي مالي شننرکتها و سننازمانها را پيدا کنند .همچنين در اين
درس به طور کامل در مورد بورس ،قوانين ،نحوه معامله در آن و غيره آموزش داده خواهد شد.
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پيش نياز اين درس مباحث اصول حسابداري و هزينه يابي است که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است:
ا ول ح ابداري و هزينه يابي  مديريت مالي

 -8-4اصول بازاریابی
ما در دوره گذر هستيم ،گذر از يک دورهاي که مديران بنگاه هاي اقتصادي با رويکرد نهاده محوري و توليدگرايي
بندون هرگوننه دغندغنه اي براي فروش فعنالينت ميکردنند ،به دورهاي که مهمترين دغدغه اين مديران فروش
توليدات آنها بوده و براي دسنتيابي به اين هدف مجبود هستند رويکرد خود را به ستانده محوري و بازارگرايي تغيير
دهند.
به کار بردن روشهاي بازاريابي و فروش مربوط به دوران انحصنننار و بازار غيررقابتي ،اين روزها با رقابتيشننندن
بازار و باالرفتن قدرت چانه زني مشنتري براي تجارت کافي نيسنت ،خريداران داراي حق انتخاب بيشتر و سختگيرتر
شنننده اند و اين روند روز به روز بيشنننتر مي شنننود و مشنننتريان در انتخاب کاالها و خدمات مورد نياز خود مهارت
بيشتري پيدا ميکنند .بدين سبب الزم است نحوه برخورد و شناخت ما از آنان حرفهايتر و مبتني بر آگاهي و مهارت
بيشنتر باشد .امروز نيازمنديم با مشتريانمان به شکلي کامال مناسب و هماهن

با الگوهاي فکري و رفتاري آنان ارتباط

برقرار کنيم و در يک بيان کلي بازاريابي سري فعاليتهايي است که توسط شرکتهاي مختلف به منظور ارضاء نياز و
خواسنت مشنتريانشان صورت مي گيرد تا به منظور کسب يک سطح قابل قبول سود  /بازگشت سرمايه ازرقبا پيشي
بگيرد.
مباحث مورد نظر جهت طرح در اين درس عبارتند از:
 مننفنناهننيننم فننروش و
بازاريابي
 فروش و بازاريابي حرفه
اي
 بننازاريننابي در شنننرايط
بحراني

 اسنننتراتژي و اينندههنناي
نوين در فروش و بازاريابي
 فروش خندمنات و کانال
توزيع و مديريت برند
 بررسي رقتار مشتري در
فرآيند فروش

 قيمت گذاري و دامپين
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اخذ اين واحد درسني مسنتلزم اينسنت که دانشنجو قبال  19واحد از واحدهاي درسني رشنته مهندسي صنايع را اخذ
نموده و با موفعيت گذرانده باشد.
 -9-4آزمایشگاه اندازه گيری دقيق و کنترل
پيش نيازهاي اين درس مباحث روشننهاي توليد و نيز کنترل کيفيت آماري مي باشنند که بصننورت شننماتيک در زير
نشان داده شده است.
رو هاي تو يد
كنترل كيفيت آماري

آ مايشااه اندا ه گيري دقيق و كنترل

 -11-4تجزیه و تحليل و تصميم گيری:
انسننان به حکم مخير بودن ،موجودي متمايز از سنناير خاليق گرديده اسننت .يکي از موضننوعاتي که تمامي انسننانها و
خصنوصنا مديران سازمانها به طور مداوم با آن سرو کار دارند "تصميمگيري "ميباشد .تفکيک ناپذيري تصميمگيري
از مديريت به حدي اسنت که آنها را مترادف يکديگر دانسته اند .دو نکته حائز اهميت در خصو

تصميمگيري و خط

مشي گذاري در سطح سازمانها اينست که "اغلب مديران از تحليل اينکه چگونه تصميم ميگيرند ناتوانند" و ديگر اينکه
"اغلب مديران تصميمگيري را به صورت فعاليتي نعطهاي ميدانند و نگرش فرايندي به آن ندارند.
تصميمگيري عبارتست از عمل انتخاب يک گزينه از ميان چند آلترناتيو ممکنالحصول که هر کدام متضمن درصدي
از عدماطمينان هسننتند .در اين درس مدل هاي عددي رتبه بندي و تصننمي گيري با اسننتفاده از تکنيک هاي تصننميم
گيري چند معياره ) (Multi-criteria Decision Makingاز قبيلGroup ،ELECTRE ،SAW ، TOPSIS، AHP
 Group AHP ،TOPSISتدريس مي شود.
تحقيق در عمليات   1تجزيه و تحليل و تصميم گيري

پيش نياز اين درس مباحث تحعيق در عمليات  2مي باشد که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است.
 -11-4مدیریت کيفيت و بهره وری:
هدف اين درس آشننايي و تسلط نسبي دانشجويان با مفاهيم ،اصول و روش هاي مديريت کيفيت و بهبود مستمر با
توجه به تغييرا ت ايجاد شننده در فضنناي کسننب و کار و افزايش رقابت جهاني به منظور ارتعاي کيفيت و بهره وري در
سننازمان هاي توليدي و خدماتي مي باشنند .دانشننجويان همچنين با مفهوم ارزش مشننتري و ديدگاه هاي مختلف در
مورد کيفيت آشنا مي شوند .در اين راستا ،دانشجويان در پايان دوره بايد قادر باشند تا با استفاده از روش هاي علمي
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و ابزارهاي سننيسننتماتيک ،توانايي هاي کيفي سننازمان ها را ارزيابي کرده و از تکنيک هاي بهبود فرآيند براي مديريت
کارا و موثر کيفيت در سازمان ها بهره گيرند.
اهم فوايد اين درس عبارتند از :بدسننت آوردن ديدي جامع نسننبت به موضننوع کيفيت و بهبود مسننتمر فرآيندها،
کسنب دانش و مهارت در زمينه مديريت موثر کيفيت و ارتعاي بهره وري در سازمان ها ،توسعه توانايي هاي رهبري
و مديريت منابع انساني.
در اين درس سعي بر اين است تا مطالب زير پوشش داده شوند:
سنننير تکاملي روند موضنننوع کيفيت در صننننايع ،روند مديريت کيفيت جامع ،مراحل اجرايي مديريت کيفيت جامع،
عوامل کليدي در مديريت کيفيت ،اصنول فيگنبام ،دمين  ،کرازبي ،جوران .سيستم هاي مديريت کيفيت ،اصول سيستم
کيفيت ،ارزيابي و اطمينان بخشني کيفي ،استانداردهاي  ،ISO 3999بهبود مستمر ،مهندسي مجدد فرآيندها )،(BPR
کنايزن ،آراسنننتگي محيط کنار ) ، (5Sانندازه گيري عملکرد (جوايز کيفينت) ،ابزارها و روش هاي مورد اسنننتفاده در
مديريت کيفيت جامع ،الگوبرداري ،QFD ،مهندسي کيفيت تاگوچي ،آناليز حاالت بالعوه خرابي و اثرات آنها )،(FMEA
شننش سننيگما ،توليد به موقع ) ،(JITمفاهيم بهره وري ،تجزيه و تحليل بهره وري ،شنناخص هاي بهره وري ،چگونگي
محاسنبه شاخص هاي بهره وري ،عوامل موثر بر بهبود بهره وري ،برنامه ها و تکنيک هاي بهبود بهره وري ،مديريت
منابع انساني.
پيش نياز اين درس مباحث کنترل کيفيت آماري مي باشد که بصورت شماتيک در زير نشان داده شده است
كنترل كيفيت آماري  مديريت كيفيت و بهره وري
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