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مقدمه 1
شود. می آورده مقدمه بخش به مربوط مطالب قسمت این در

قسمت کردن پاك و التک دستورات از استفاده با توانید می شما است، ساده فرمت یک این
بسازید. را خود مدنظر فایل شده، نوشته هاي

نمایش خوب جاها بعضی است ممکن و است شده پیست کپی پدیا ویکی سایت از زیر متن
نشود داده

در دهد می ما به را اجازه این که است LATEX آنالین یکویرایشگر overleaf.comسایت
باشیم. داشته دسترسی خود هاي پروژه به اینترنت داشتن با تنها هرجایی

مقاله، روي مشتركبر کار امکان داشتن بر عالوه (آنالین)، ابري فضاي در علمی نگارشمتن با
کامپیوتر هر دیگر عبارت به شد. خواهیم رها مشخصنیز یککامپیوتر از استفاده به اجبار از ما
دانشجویانی براي ویژه طور به موضوع این بود. خواهد شما علمی کار اینترنتکامپیوتر به متصل
علمی متن نگارش مسیر خود تحقیقاتی آزمایشگاه و دانشگاه عمومی هاي کامپیوتر روي بر که
در را کار از بخشی توانست خواهند دسته این زیرا بود. خواهد مفید بسیار برند می پیش به را
از نمایند. پیگیري را آن ادامه دیگر یککامپیوتر در بعد دقیقه چند و پیشبرده به یککامپیوتر
کامپیوتر از نگارنده شدن مستقل مقاله، روي بر مولف چند همکاري امکان کنار در جهت، این

بود. خواهد مقاله ابري نگارش دیگر مزیت استفاده مورد

صنایع مهندسی 2
ریاضیات، مهندسی، دانش تلفیق با کوشد می که است، مهندسی هاي شاخه از صنایع مهندسی
مهندسی دهد. بهبود را ها سازمان و فرایندها تولیدي، هاي سیستم کارایی مدیریت، و اقتصاد
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کاالها، مستمر بهبود و کیفیت گویی، پاسخ پذیري، تطبیق کارایی، اثربخشی، کلی بطور صنایع
این به دقیق ریزي برنامه و مدیریت و تحلیل با دهد. می قرار مدنظر را سودآوري و خدمات
صنایع و ها مدیریتسازمان علم در رویکردي بیان براي عنوانی صنایع مهندسی میپردازد. موارد
است صنعتی مهندسی عبارت آن انگلیسی درست معادل عنوان به رشته این فارسی نام باشد. می

شد. برده کار به تیلور فردریک توسط که

صنایع مهندسی تاریخچه 3
براي دیگر افراد توسط گردید ارائه وي توسط مدیریتی موضوعات از تعدادي که تیلور زمان در
کمتر مهندسی هاي رشته از مربوطه اندرکاران دست جایگاه نیز و موضوعات این اهمیت اینکه
استفاده صنایع مهندسی اصطالح از شوند قایل اهمیت نیز آنها براي مهندسین و نشود داده نمود
فردریک باشد. می مدیریت علم موضوعات از بخشی صنایع مهندسی نام با موضوعات شد.
از که تعاریفی دانند. می صنایع مهندسی پدر را مدیریت علم (بنیانگذار 1856�1915) تیلور
سازي پیاده و بهبود، طراحی، با که است اي رشته اینکه مانند شود می ارائه صنایع مهندسی
علم از بیانی باشد، می مرتبط انرژي و تجهیزات اطالعات، مواد، افراد، از یکپارچه سیستماي
سازي، بهینه بر مبتنی شود تدریسمی ایران در که گونه آن صنایع مهندسی باشد. می مدیریت

باشد. می سنجی زمان و کارسنجی عملیات) در (تحقیق خطی سازي بهینه

ایران در صنایع مهندسی 4
کشور صنایع مهندسی دانشکده اولین عنوان به شریف صنعتی دانشگاه صنایع مهندسی دانشکده
مهندسی دانشکده نیز 1352 سال در کرد. کار به آغاز دانشجو 39 پذیرش با 1347 سال در
عنوان تحت مستقلی گروه 1355 سال در و کرد؛ کار به آغاز ایران صنعت و علم دانشگاه صنایع
فارغ گروه اولین و شد تشکیل تکنیکتهران) (پلی امیرکبیر صنعتی دانشگاه در صنایع مهندسی
کشور صنعتی جامعه وارد� 1362 سال در دانشگاه این صنایع مهندسی دانشکده التحصیالن�
جایگاه کشور مختلف هاي دانشگاه در اي رشته عنوان به رشته این زمان، گذشت با گردید.

است. کرده پیدا را خود
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نویسی فرمول 5
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نتایج 6
شود. می نوشته نتایج قسمت این در

بر عالوه اند. شده گرفته کار به مشاغل از وسیعی طیف در اخیر سالهاي در صنایع مهندسین
فناوري افزار، نرم مهندسی مانند هایی زمینه در رشته این التحصیالن فارغ تخصصی، هاي زمینه
اند. داشته موفقی عملکرد نیز داده کالن و داده علم کاوي، داده کار، و هوشکسب اطالعات،
خطی، غیر و خطی ریزي برنامه تولید، خط و تولید مدیریت رشته این دیگر کاري هاي زمینه
می اروپایی هاي کشور در خوب بسیار رشته دو که نوآوري و فناوري مدیریت و پژوهی آینده

باشند.
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