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امید یعنی آرزو کنیم چیزی اتفاق بی افتد...

ایمان یعنی باور کنیم چیزی اتفاق خواهد افتاد...

شجاعت یعنی باعث شویم چیزی اتفاق بی افتد...

سخن سردبیر

همیشــه یــادت باشــه کــه تــو
مســتحق بهتریــن هایــی و اغلب
اوقــات بهتریــن هــا بــه نظــرت
محــال تریــن هــا هســتند...
اینکــه چیزهــای محــال بــه
نظــر نشــدنی میــاد درســته امــا
درســت تــر اونــه کــه آدم بــرای
همــون محــال بــه انــدازه ای
تــاش کنــه کــه بــرای کارهــای
شــدنیش دوندگــی مــی کنــه...
اگــر واقعــا مــی خوای مســتحق
بیشــتر از حقــت بشــی بــرای
محــال هــات تــاش کــن...

ما ناجیان زمین هستیم
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ما ناجیان زمین هستیم
ما مهندسان صنایع ناجیان زمین هستیم این یک حقیقت است یک حقیقت پررنگ.
مــا درســت مثــل غریــق نجــات هــا یــا آتــش نشــانان بــرای نجــات دادن ســاخته شــده ایــم فرقــی
هــم نمــی کنــد کــی وکجــا  ،مااهــل نجــات دادنیــم بگذاریــد زمیــن هرجــا کــه مــی خواهــد بــرود مانجاتــش
میدهیــم .
مابرنامــه ریــزی کــردن بلدیــم بنابرایــن هیــچ وقــت کاری را فرامــوش نمــی کنیــم ونکتــه ای راازقلــم
نمــی اندازیــم کــه یــک هــو بحــران مالــی ایجــاد کنیــم مــا بلدیــم بودجــه بریزیــم پــول را مــی شناســیم
ومیتوانیــم جریــان هــای مالــی رامدیریــت کنیــم تــا هیــچ وقــت دولتمــان تعطیــل نشــود.
مــا بلدیــم کیفیــت را باالببریــم تــا دیگرهیــچ تایــری نترکــدو هیــچ اتوبوســی آتــش نگیــرد .مابرنامــه ریــزی
حمــل ونقــل مــی دانیــم وکاری مــی کنیــم کــه دیگرترافیکــی نباشــد.
مــا یــاد گرفتــه ایــم چــه طورهــر سیســتمی را تحلیــل کنیــم وطــوری طراحــی شــان میکنیــم کــه اگــر حواســمان پــرت شدوســکان را رهــا کردیــم خــودش گلیــم خــودش
راازآب بکشــدوبه کــوه یــخ نخوریــم.
مــا مهنــدس صنایــع هســتیم  ،مهنــدس صنایعــی کــه ماهــی دارد  ،ماهــی گیــری بلــد اســت و عــاوه
بــر آن میتوانــدروش هــای مختلفــی بــرای صیدماهــی بســته بــه نــوع ماهــی امکانــات صیدوجریــان آب
ایجــاد کنــد.
مهنــدس صنایــع مــی توانــد ریشــه ی مســئله را پیــدا کنــد و برایــش فــرق نــدارد مســئله چیســت میــرود
تابرســدبه ریشــه و دســت بــه آچــار بشــودبرای حــل آن اصــا مهنــدس صنایــع خــودش ریشــه اســت
خــودش اصــل اســت همیــن کــه قراراســت تصمیمــی گرفتــه شــود یــا رونــدی طراحــی شــود یابرنامــه
ای اجــرا شــود واصــا هــر کار دیگری.....مهنــدس صنایــع تصمیــم گیــری بلــد اســت و میتوانــد بهتریــن
تصمیــم را بگیردسیســتم هــا را میشناســدوتحلیل گــر اســت ومــی توانــد بهتریــن رونــد هــا راطراحــی کنــد
مدیریــت و کنتــرل پــروژه بلــد اســت و اجــرای برنامــه رابــه بهتریــن شــکل بــه پایــان مــی بــرد.
مهنــدس صنایــع نظریــه بازیهــا را میشناســد بگذاریدمربــی فوتبــال شودبارســلون را کــه میزنــد
هیــچ منتخــب بایــرن مونیــخ ودوتمونــد شــانس بیاورندمســاوی میکننــد اگــر مفهــوم چیدمــان را
بیاورددرزمیــن فوتبــال بــاور کنیــد هیــچ توپــی از خــط دفاعــی ردنمــی شــود.
ایــن روندانتهانداردجایــی نیســت کــه مهنــدس صنایــع متوقــف بشــود مهنــدس صنایــع بــه
نوعــی نــگاه ونوعــی تفکــر رســیده اســت کــه شــبیه غــول چــراغ جادواســت هــر مشــکلی را
مــی تــوان بــا تفکــر صنایــع ونــگاه صنایعــی خــودش حــل کــرد غــول چراغــی کــه زمیــن را
مــی توانــد نجــات دهــد پــس یادتــان نــرود ماناجیــان زمیــن هســتیم...
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تاریخچه رشته
اوليــن جرقــه هــاي پيدايــش مهندســي صنايــع بعنــوان يــك تخصــص بــا آغــاز انقــاب صنعتــي در ابتــداي قــرن  19زده شــد  .انقــاب صنعتــي كــه بــا ظهــور

اختراعــات جديــد خصوص ـ ًا در صنعــت نســاجي و اختــراع ماشــين بخــار آغــاز شــد ،باعــث بكارگيــري نيــروي انســاني بيشــتر و افــول صنايــع كوچــك دســتي
شــد .بــا گســترش كارخانجــات ،نيــاز بــه مديريــت و تفكــر مديريتــي بيــش از پيــش احســاس شــد .افــراد بســياري در جهــت ارتقــا كيفيــت محصــوالت تــاش
كردنــد .آدام اســميت ،پــدر علــم اقتصــاد پيشــنهاد تقســيم كار را داد .وي بيــان كــرد كــه ميتــوان بــا تقســيم كار در كارخانــه پيچســازي نتيجــه كار را بــه

مقــدار زيــادي بهبــود بخشــيد .بــه مــوازات اختراعــات و نــوآوري در فرايندهــا ،روش هــاي حســابداري و هزينــه يابــي گســترش يافتنــد .روشــهاي تحليــل علمــي،
آزمايشــات و اثبــات هــاي علمــي در طراحــي و ســاخت ابــزارآالت و ماشــين هــا بــكار گرفتــه شــد و در نتيجــه  ،اثرگــذاري ايــن تحــوالت در تفكــر ســازماني
مديريــت موجــب شــد مديريــت علمــي بــه عنــوان يــك نگــرش و روش حرفــه اي مطــرح شــود  .اوليــن تــاش بــراي علمــي شــدن مديريــت از آمريــكا شــروع

شــد .در ســال  1881فردريــك تيلــور پــدر مديريــت علمــي ،انديشــه هــاي خــود را توســعه داد .فرانــك گيلبــرت و همســرش ليليــان در جهــت مطالعــه كار بــا
بررســي حــركات توانســتند ابــزار جديــدي را ابــداع كننــد .همچنيــن آنــان بــه مســائل روانشناســي وانگيــزه هــاي انســاني توجــه نمودنــد .عملكــرد پرداخــت

پــاداش و نتايــج قابــل قبــول آن توســط امرســان ايجــاد و توســعه يافــت .مجموعــه فعاليــت هــاي تيلــور و هــم عصرانــش تحــت عنــوان مديريــت علمــي
شــناخته شــد.كار ايــن افــراد توســط انجمــن مهندســين مكانيــك آمريــكا ارج نهــاده شــد و عرصــه بــراي فعاليــت تيلــور و همفكرانــش توســط ايــن انجمــن

ايجــاد شــد  .در ســال  1912انجمنــي بــراي ارتقــا و رشــد مديريــت بنــا نهــاده شــد كــه در ســال  1915انجمــن تيلــور نــام گرفــت .ايــن انجمــن از ســال 1934

بــا عنــوان انجمــن مهندســي صنايــع فعاليــت خــود را ادامــه داد  .در ايــن دوران مديــران علمــي داراي تحصيــات مهندســي بودنــد و بســياري خــود را مهنــدس

صنايــع قلمــداد مــي كردنــد و گروهــي نيزدرحيطــه مديريــت بــه عنــوان مشــاوران مديريــت مطــرح بودنــد .بتدريــج مــواد درســي و مــدرك مهندســي صنايــع و
برنامــه هــاي مربوطــه مــورد توجــه قــرار گرفــت و در نهايــت دانشــكده هــاي مهندســي صنايــع ايجــاد و توســعه يافتنــد.

در ایران
دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه صنعتــی شــریف بــه عنــوان اولیــن دانشــکده مهندســی صنایــع کشــور در ســال  1347بــا پذیــرش  39دانشــجوآغاز بــه
کار کــرد.در ســال  1352نیــز دانشــکده مهندســی صنایــع دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران آغــاز بــه کار کــرد .و در ســال  1355گــروه مســتقلی تحــت عنــوان

مهندســی صنایــع در دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر (پلــی تکنیــک تهــران) تشــکیل شــد و اولیــن گــروه فارغالتحصیــان دانشــکدهٔ مهندســی صنایــع ایــن دانشــگاه
در ســال  1362وارد جامعـهٔ صنعتــی کشــور گردیــد .بــا گذشــت زمــان  ،ایــن رشــته بــه عنــوان رشــته ای مهندســی در دانشــگاه هــای مختلــف کشــور جایــگاه

خــود را پیــدا کــرده اســت.

توســعه روزافــزون جامعــه صنعتــی و اجبــار انــکار ناپذیــر بــرای حرکــت همــگام بــا فنــاوری و اقتصــاد جهانــی ،نیازمندیهــای جدیــدی را فــراروی دانشــگاهها

و واحدهــای صنعتــی ایــران قــرار دادهاســت .بــرای گــذر از ایــن مرحلــه مهــم و حســاس گروهــی از اســاتید دانشــگاه صنعتــی شــریف هیئــت موســس انجمــن

مهندســی صنایــع ایــران را در ســال  ۱۳۷۷تشــکیل دادنــد .در تیــر  ،۱۳۷۸انجمــن مهندســی صنایــع ایــران کــه طبــق اساســنامه آن ،موسس ـهای اســت
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علمــی ،پژوهشــی ،آموزشــی و غیــر انتفاعــی ،در ســال  ۱۳۷۸از وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری مجــوز دریافــت نمــود.

معرفی رشته

رشــته مهندســی صنایــع بــا پیشــرفت ســریع علــوم و پیچیدگــی روز افــزون آن بالطبــع سیســتم هــای تولیــدی و خدماتــی نیــز گســترش یافتــه اســت در نتیجــه

ایــن پیشــرفت اداره صحیــح و مناســب اینگونــه واحدهــا بــه صــورت سیســتماتیك مســتلزم بكارگیــری تكنیــك هــای علمــی و پیشــرفته مــی باشــد  .حجــم
تولیــد و گســتردگی خدمــات آن چنــان اســت كــه رشــته هــای مهندســی ســنتی از قبیــل شــیمی  ،راه و ســاختمان  ،بــرق  ،مكانیــك و غیــره پاســخگوی كلیــه

مســائل ایــن سیســتم هــا نمــی باشــند چــرا كــه هــر كــدام از ایــن رشــته هــا ویژگــی خاصــی را شــامل مــی شــوند كــه معمــوال اســامی آنهــا مبیــن ماهیــت
آنهاســت امــا مشــكل عمــده ای كــه وجــود دارد ارتبــاط میــان ایــن رشــته هــا و تعییــن جایــگاه دقیــق و درســت آنهــا در كنــار هــم در صنعــت اســت كــه از

همیــن جــا نیــاز بــه یــك ارتبــاط دهنــده احســاس مــی شــود كــه بــرای جبــران چنیــن كمبــودی در قــرن بیســتم و بــه ویــژه در چنــد دهــه اخیــر از پیونــد رشـــــته
هــای علــوم  ،مدیریــت  ،اقتــــصاد و رشــته هــای مهندســی  ،رشــته جدیــدی بــه نــــام « مهندســی صنایــع « (  ) Industrial engineeringبــه وجــود آمــده اســت كــه

وظیفــه یــك ارتبــاط دهنــده بیــن رشــته هــای مختلــف را بــه عهــده دارد .

طبــق تعریــف وزارت علوم،تحقیقــات و فنــاوری ،مهندســی صنایــع رشــته ای اســت کــه بــا طراحــی ،بهبــود ،و پیــاده ســازی سیســتمای یکپارچــه از افــراد ،مــواد،
اطالعــات ،تجهیــزات و انــرژی مرتبــط میباشــد .ایــن رشــته بــر پایــه دانــش تخصصــی و تبحــر در رشــته ریاضــی و طبیعــی ،اجتماعــی و طراحــی بنــا شــده اســت
تــا بــه کمــک ایــن علــوم و قوانیــن بــه تعییــن ،پیــش بینــی و ارزیابــی نتایــج حاصــل از سیســتمهای یکپارچــه بپــردازد.

بازار کار
رشــته مهندســي صنايــع بــه ايــن دليــل كــه زمينههــاي گوناگــون فعاليتهــاي توليــدي و خدماتــي را بــا ديــد كلينگــر مــورد توجــه قــرار
ميدهــد ،در افزايــش بهــرهوري و بهبــود فرآيندهــا نقــش موثــري را ميتوانــد ايفــا كنــد .بــا گذشــت زمــان ،صاحبــان صنايــع و سياســتگذاران امــور اقتصــادي
بــه ايــن نكتــه پيبردهانــد و هميــن امــر باعــث افزايــش توجــه بــه مهندســي صنايــع بــه عنــوان ابــزاري در جهــت انجــام بهتــر كارهــا گشــته اســت.

از آنجــا كــه ايــران جــزو كشــورهاي در حــال توســعه اســت از ســويي بــا افزايــش مصــرف داخلــي ،نيــاز بــه توســعه ابزارهــاي توليــد و يــا بهبــود روشهــاي

توليــد و افزايــش بهــرهوري بــه منظــور اســتفاده مناسـبتر از منابــع توليــد بــه شــدت احســاس ميشــود و از ســوي ديگــر ،كشــور وارد عرصههايــي از خدمــات
ميگــردد كــه تاكنــون تجربــه آن را نداشــته اســت( .بــه عنــوان مثــال ميتــوان بــه تجــارت الكترونيــك ،بان ـكداري الكترونيكــي و ...اشــاره كــرد) در هــر دو

زمينــه ،مهندســي صنايــع و سيســتم ،نقــش موثــري ايفــا ميكننــد و بنابرايــن نيــاز كشــور بــه ايــن رشــته ،هماكنــون بســيار زيــاد بــوده و در آينــده نيــز
همچنــان ادامــه و افزايــش خواهــد داشــت.

از آنجاييكــه وظيفــه اصلــي مهندســين صنايــع ،بهبــود روشهــا و افزايــش بهــرهوري جهــت اســتفاده بهتــر از منابــع و نيــز مــدرن كــردن و اتوماســيون

فرآيندهــاي توليــد و طراحــي فرآيندهــاي خدماتــي بــه نحــوي كارا اســت و بــا توجــه بــه وضعيــت كنونــي صنايــع و ارگانهــاي خدماتــي كشــور ،زمينههــاي

خدمــت زيــادي بــراي دانــش آموختــگان ايــن رشــته مهيــا اســت.

طراحــی  ،بهبــود  ،اســتقرار و اداره سیســتم هایــی كــه در آن انســان  ،ماشــین و مــواد بــه طریقــی موثــر و مناســب بــه هــم مرتبــط شــده انــد را مــی تــوان از

عمــده وظایــف مهندســان صنایــع دانســت  .مهندســانی كــه از طریــق كســب مهــارت و اطالعــات فنــی خــاص مــی تواننــد مشــكالت و دردهــای یــك كارخانــه را
شناســایی كننــد و در حــد تــوان خــود در رفــع آن بكوشــند و در صــورت لــزوم از متخصصیــن بــرای حــل مشــكل كمــك بگیرنــد  .بـــنابراین از آنجــا كــه مهندســین

صــــــنایع ســـعی مــی نماینــد كــه یــك سیســتم را بــا دیــد كلــی مــورد بررســی قــرار دهنــد لیكــن بــه واســطه وســعت عمــل و پیچیدگــی روابــط در بیــن اجــزاء
سیســتم هــا امــكان اینكــه بتواننــد آنهــا را بــه ســادگی تجزیــه و تحلیــل نماینــد دشــوار مــی باشــد و بــه ایــن دلیــل اســت كــه از روشــهای تحقیــق در عملیــات
و كامپیوتــر بــه عنــوان ابــزار كار اســتفاده مــی نماینــد تــا ضمــن بــه كار گیــری روشــهای علمــی بــه خصــوص ریاضــی  ،بــرای حــل مســائل مدیریــت  ،بــا ســرعت
و دقــت زیــادی عمــل نماینــد و گاهــی بــا توجــه بــه وســعت فعالیتهــای ســازمان بعضــی از دروس تخصصــی رشــته مهندســی صنایــع یــك شــغل محســوب

مــی شــوند و یــك مهنــدس صنایــع ممكــن اســت در یــك كارخانــه تنهــا از یــك یــا دو درس خــود بهــره بگیــرد .

مســـائلی از قبیــل كنتــرل و هماهنگــی فعالیتهــا  ،برنامــه ریــزی تولیــد  ،كنتــرل كیفیــت ،سیســتم هــای نگهــداری و تعمیــرات ( نــت ) ،اســتفاده موثــر از
ماشــین آالت و تجهیــزات و امكانــات اعــم از انســانی و غیــر انســانی  ،كنتــرل انبــــار و موجودیهــا  ،بــاال بــردن كارایــی و افزایــش بهــره وری سیســتمها و ...كــه
بــه تنهایــی بــرای یــك ســازمان بــزرگ یــك مهنــدس صنایــع مــی طلبــد .

بــه ایــن ترتیــب مهنــدس صنایــع ابــزار بســیار موثــری بــرای پیشــبرد هدفهــای هــر ســازمانی اســت  .مهنــدس صنایــع نــه تنهــا مــی توانــد در واحدهــای

صنعتــی و تولیــدی فعالیــت داشــته باشــد بلكــه قــادر اســت در واحدهــای خدماتــی نظیــر نهادهــای برنامــه ریــزی ،بانكهــا  ،شــركت هــای بیمــه  ،بیمارســتانها
و دوایــر دولتــی و غیــره نیــز بــه طــور موثــر خدمــت نمایــد .
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یک نکته ی مهم!
مهندســان صنایــع در ایــران عمدتــا کار مهندســی صنایعــی نمــی کننــد و در حــوزه کار مدیریــت وارد شــده انــد .بیــن مهندســی صنایــع و مدیریــت مرزهــای
مشــخصی وجــود دارد .اوال مهندســان صنایــع عمدتــا بایــد بــه مســایل مدیریــت عملیــات (مثــل برنامــه ریــزی تولیــد) بپردازنــد .ثانیــا ابزارهــای مهندســان
صنایــع عمدتــا ریاضــی و کمــی و ابزارهــای مدیریــت عمدتــا کیفــی و رفتــاری اســت .بــه نظــر مــی رســد چــون کار کــردن در حــوزه اول ســخت اســت مهندســان

صنایــع کارهــای ســهل و ممتنعــی مثــل برنامــه ریــزی اســتراتژیک ،ســازماندهی و سیســتم هــای اطالعــات را ترجیــح مــی دهنــد و عالقــه ای بــه کارهــای
تحقیــق در عملیاتــی و آمــاری کــه قلــب تخصصــی مهندســی صنایــع اســت ندارنــد.

صنایع از نگاه آمار:
يکــی از پيــش نيازهــای ايجــاد هــر گونــه بهبــود در حــوزه صنفــی و آموزشــی مهندســی صنايــع ،کســب شــناخت از وضعيــت مهندســی صنايــع در کشــور اســت.

در حــال حاضــر متاســفانه هيــچ آمــار دقيقــی از وضعيــت مهندســين صنايــع در کشــور وجــود نــدارد .تعــداد دانشــجويان ،تعــداد فارغ¬التحصيــان ،زمينــه هــای
کاری مهندســی صنايــع در کشــور و عواملــی از ايــن دســت مشــخص نيســت .در نتيجــه در برنامــه ريــزی آموزشــی مهندســان صنايع،ارائــه خدمــات آموزشــی

پــس از فــارغ التحصيلــی ،نميتــوان واقعيــات و نيــاز موجــود جامعــه را مــد نظــر داشــت.

در حــال حاضــر انجمــن مهندســی صنايــع ایــران بــر آن اســت تــا بــا اجــرای پــروژه پژوهشــی در خصــوص بررســی وضعيــت مهندســی صنايــع در ايــران ،آمــار و

ارقــام و اطالعــات مناســب در ايــن خصــوص را کســب کنــد .در حــال حاضــر ايــن پــروژه مراحــل ابتدايــی خــود را طــی مــي کنــد و انجمــن در حــال برنامــه ريــزی

و جــذب نيــرو بــرای اجــرای آن اســت

اما در حال حاضر موقعیت کاری مهندسین صنایع در ایران با توجه به در حال رشد بودن صنعت و پروژه ها بسیار خوب است.

طبــق آمــار گرفتــه شــده از يــك منبــع اطالعاتــي بــزرگ در زمينــه ي بــازار كار بــراي مهندســين  ،از ميــان حــدود 9000فرصــت شــغلي بــراي مهندســين تمامــي

رشــته هــا در ســطح كشــور،در تابســتان  ، 1386تعــداد  1918فرصــت شــغلي بــراي مهندســين مكانيــك  1883،فرصــت شــغلي بــراي مهندســين عمــران و
1273فرصــت شــغلي بــراي مهندســين بــرق مــي باشــد؛ تعــداد  2604فرصــت شــغلي بــراي مهندســين صنايــع در تابســتان  86مــي توانــد نشــان دهنــده ي

ايــن امــر باشــد كــه صنعــت كشــور و مديرانــي كــه در راس دولــت قــرار دارنــد ،بــه اهميــت وجــود مهندســي صنايــع پــي بــرده و در صــدد پــرورش و اســتفاده
ي بيــش از پيــش از علــوم ايــن مهندســي مــي باشــند.

همچنیــن بــه نقــل از  IEE Solutions – MAY1999در میــان تمــام شــاخه هــای مهندســی  ،مهندســی صنایــع باالتریــن مقــام را كســب كــرده و تبدیــل بــه یــك

آرزوی شــغلی شــده اســت  .در آخریــن نظــر ســنجی انجــام گرفتــه  250 ،شــغل بــر اســاس بیــش از  12فاكــــتور اساســی رده بنــدی شــده انــد  .عواملــی چــون

درآمــد و منافــع كاری  ،امنیــت شــغلی دراز مــدت  ،فشــار كاری و وجهــه اجتماعــی  ،در ایــن میــان مهندســی صنایــع در رده ســی و پنجــم و بــه عنــوان بهتریــن
گرایــش مهندســی انتخــاب شــده اســت و مهندســی عمــران بــا كســب رده هفتــادم  ،پاییــن تــر یــن امتیــاز را نســبت بــه ســایر رشــته هــای مهندســی بــه
دســت آورده اســت .

مهندســی فیزیــك هســته ای رتبــه ســی و ششــم  ،مكانیــك رتبــه چهــل و پنجــم  ،هــوا فضــا رتبــه پنجــاه و دوم  ،بــرق رتبــه پنجــاه و چهــارم و پتروشــیمی

رتبــه شــصت و ششــم را كســب كــرده انــد .شــایان ذكــر اســت كــه مدیریــت صفحــات وب ( مهندســی اینترنــت )  ،رتبــه اول را در میــان ایــن  250شــغل بــه
دســت آورده اســت .

از جمله زمینه های کاری این رشته:
برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان

مدیریت تولید

مدیریت مهندسی
مدیریت پروژه

مهندسی لجستیک

سیستمهای تولیدی

مهندسی سیستمهای کیفیت

مهندسی سیستمهای اطالعاتی

مهندسی مالی

مهندسی ارزش

مهندسی سیستمهای بهره وری
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طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

مهندسي حرفه اي کيفيت

تضمين کيفيت

کنترل پروژه

ارزيابي اقتصادي پروژه ها

بــه عنــوان مثــال زمينــه کاري کنتــرل کيفيــت از جملــه پــر درآمــد تريــن زمينــه هــاي شــغلي ايــن رشــته بــوده و اخــذ گواهينامــه ايــزو  9001بــراي شــرکت

هــاي توليــدي از جملــه وظايــف مهندســي صنايــع در شــرکت هــاي توليــدي اســت .بــه طــور کلــي کيفيــت بــه معنــاي رضايــت مشــتري ميباشــد و محصولــي
کــه درجــه انطبــاق باالتــري بــا نيــاز هــاي مشــتري داشــته باشــد ،از کيفيــت باالتــري برخــوردار اســت.

همچنین پستهاي سازماني كه به طور نمونه از تخصص مهندسي صنايع بهرهميگيرند عبارتند از:

رئيــس مهندســي صنايــع ،سرپرســت امــور ســازماني ،رئيــس امــور برنامهريــزي و بودجــه ،سرپرســت امــور ســازماني ،رئيــس وام و ســرمايهگذاري ،رئيــس
برنامهريــزي و تحليلهــاي مالــي ،سرپرســت آمــار و گزارشهــاي تطبيقــي ،رئيــس امــور راهانــدازي طرحهــا ،سرپرســت هماهنگــي و پشــتيباني تداركاتــي،

رئيــس مهندســي فرآينــد ،كارشــناس ارشــد بودجــه و كنتــرل هزينــه ،سرپرســت برنامهريــزي ،سرپرســت كنتــرل و پيشــرفت برنامههــا ،رئيــس برنامهريــزي و
كنتــرل پــروژه  ،تحليلگــر سيســتم ،مهنــدس برنامهريــز ،كارشــناس ايمنــي ،كارشــناس تشــكيالت و روشهــا ،مديــر پــروژه ،مديــر انتقــال تكنولــوژي ،رئيــس

تعميــر و نگهــداري ،برنامهريــز و سرپرســت بانــك اطالعاتــي ،مســئول سيســتمهاي پشــتيباني مديريــت ،مديــر تكنولــوژي ،برنامهريــز توليــد و رئيــس ســالن

توليــد و )): ...

اما دوره ی ارشد:

 .1مهندسي صنايع

 .2مهندسي سيستمهاي اقتصادي  -اجتماعي

 .3مديريت سيستم و بهرهوري
 .4مديريت مهندسي

گرايــش مهندســي صنايــع  ،گرايــش برتــر كارشناســي ارشــد بــه شــمار ميآيــد كــه بــه فارغالتحصيــان كارشناســي هميــن رشــته اختصــاص دارد ؛ ســطح

رقابتــي بــراي ورود بــه ايــن گرايــش بســيار باالســت و بــا توجــه بــه كميــت پاييــن پذيرششــوندگان  ،نخبگانــي كــه احاطــه افزونتــري بــه دروس آزمــون ارشــد
داشــته باشــند قــادر بــه ادامــه تحصيــل در ايــن گرايــش ميباشــند .

گرايــش سيســتمهاي اقتصــادي  -اجتماعــي  ،بــه نوعــي گرايــش دوم مقطــع كارشناســي ارشــد در حســاب ميآيــد كــه فارغالتحصيــان ســاير رشــتههاي

فنــي  -مهندســي نيــز مجازنــد بخــت خــود را بــراي قبولــي در ايــن رشــته بيازماينــد .

مديريــت سيســتم و بهــرهوري را ميتــوان چكيــده دوره كارشناســي مهندســي صنايــع دانســت كــه بــه فارغالتحصيــان ســاير رشــتههاي فنــي و مهندســي
كــه حداقــل ســه ســال ســابقه مديريتــي داشــته باشــند اختصــاص يافتــه اســت .

الزم بــه يادآوريســت كــه گرايــش مديريــت مهندســي  ،بــه عنــوان يكــي ديگــر از گرايشــهاي كارشناســي ارشــد مهندســي صنايــع در حــال گســترش بــوده و

هماكنــون در دانشــگاههايي نظيــر دانشــگاه صنعتــي اميركبيــر  ،در ايــن گرايــش نيــز پذيــرش صــورت ميگيــرد

چندی از معروفترین مهندسین صنایع
تیم کوک  :مدیرعامل و عضو هی ِیت مدیره شرکت اپل
محمود احمد پور داریانی  :پدر علم کارآفرینی ایران

محمد حسین سلیمی نمین  :بنیان گذار نوآوری نظام یافته ( )TRIZدر ایران
حسن تهرانی مقدم  :پدر صنعت موشک ایران

علیرضا آزمندیان  :بنیان گذار علم تکنولوژی فکر در ایران

الله صدیق  :قهرمان اتومبیل رانی ایران و خاورمیانه
عادل فردوسی پور  :مجری برنامه نود

پژمان بارغی  :بازیگر
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دانشجوی
واقعی یعنی...؟!
االن دیگه همه به تو میگن دانشجو ،یعنی باید مثل یه دانشجو رفتار کنی  .شخصیت یه دانشجو رو داشته باشی  .اما چه جوری؟

از قدیــم گفتــن دانشــجویی کــه برنامــه نداشــته باشــه ،دانشــجو نیســت و تــو بایــد از همیــن روزای اول ســعی کنــی در تمــام مراحــل ایــن مســیر
مثــل یــه دانشــجوی واقعــی رفتــار کنــی و بــا برنامــه ریــزی جلــو بــری .
یعنــی اگــه بخــوام بــرات یــه برنامــه روزانــه بچینــم،

حداقــل  12ســاعت خــواب از ضروریاتــه یــه دانشــجوی
موفقــه  ،حداقــل  6ســاعت هــم بایــد بــا دوســت و رفیقــات
بگذرونــی چــه تــوی خوابــگاه چــه جاهــای دیگــه ،

ایــن شــد  18ســاعت  4 ،ســاعت صــرف غــذا خــوردن و
تلویزیــون و شــبکه هــای اجتماعــی  2 ،ســاعت مــی

مونــه کــه اونــم دیگــه خســته شــدی و بــه اســتراحت
نیــاز داری.دانشــجوی ایــن مملکــت نبایــد زیــر فشــار قــرار

بگیــره تــا بتونــه پلــه هــای ترقــی رو دوتــا دوتــا طــی
بکشــه.

در ضمــن کالس هــا هــم جــزو همــون  6ســاعت بــه
حســاب میــاد .بــه هــر حــال هــدف خــوش گذرونیــه ،

خوابــگاه و کالســش مهــم نیســت .هــر چنــد ســاعت هــای

کالس رو میتونــی جــزو  12ســاعت خــواب هــم بــه حســاب بیــاری.

یــه دانشــجوی موفــق و واقعــی همیشــه از تــک تــک لحظاتــش بایــد بــه بهتریــن
نحــو اســتفاده کنــه .مثــا بیــن همــه کالس هــا یــه دوری تــوی دانشــگاه بزنــه
ببینــه چــه خبــره  ،حتمــا از بوفــه هــا بــه صــورت دوره ای اســتفاده کنــه و

بدنبــال ســوژه باشــه واســه خنــده...

تــو بــه عنــوان یــه دانشــجو موظفــی کالســی کــه اســتاد حضــور غیــاب نمیکنــه

رو بپیچونــی ،اصــن اســتادی کــه بــدون لیســت میــاد ســر کالس اســتاد نیســت ،
فرشــته اســت  ،یــه موهبــت الهیــه  ،حســابی قــدرش رو بــدون .تــو بــه عنــوان
یــه دانشــجوی واقعــی و آینــده ســاز ایــن مملکــت و ســرباز ایــن مــرز و بــوم

نســبت بــه خــودت مســئولی  ،یعنــی مدیونــی اگــه گرســنه باشــی و بوفــه نــری،
حتــی وســط کالســت .

از هرچــه بگذریــم ســخن علــم خوشــتر اســت  ،کال تــو وظیفــه ی اصلیــت
جوییــدن دانشــه کــه راه و روش خــاص خــودش رو داره  .طبــق تحقیقــات
جمعــی از دانشــجویان صاحــب نظــر ،درس خوانــدن در طــول تــرم عمــا هیــچ
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کاربــردی نخواهــد داشــت  ،فقــط وفقــط شــب امتحــان تاثیــر گــذاره از طرفــی تجربــه ی همــون دانشــجویان صاحــب نظــر ثابــت میکنــه شــب امتحــان

همیشــه بایــد یــه اتفــاق خاصــی بیفتــه  ،اصــن ردخــور نــداره و ایــن فقــط یــه گزینــه پیــش پــای تــو میــذاره  ،تــوکل بخــدا و البتــه بــه بنــده خــدا!!! از
قدیــم االیــام گفتــن امتحــان بــدون تقلــب بــه چــه مانــد ؟ بــه زنبــور بــی عســل...

لــذا در ایــن راســتا همــواره بــه مشــورت در تمامــی مراحــل زندگــی تاکیــد شــده و چــه مرحلــه ای مهــم تــر از امتحانــات کــه بــه مــرور زمــان
و تمریــن و ممارســت بســیار و بــه حــول قــوه ی الهــی مهــارت هــای الزم را ر ایــن عرصــه ی مهــم کســب مــی نمایــی .بعــد از اینکــه مرحلــه ی

امتحانــات رو بــا موفقیــت چشــمگیر پشــت ســر گذاشــتی  ،قســمت اصلــی کار شــروع میشــه  ،توصیــه میکنــم آمــار دقیقــی از موقعیــت جغرافیایــی
همــه ی اســاتید داشــته باشــی  .ایــن از ویزگــی هــای یــک دانشــجوی واقعیــه کــه پیگیــری و همــت و پشــت کارت رو ثابــت میکنــه و خــودت یــه

روزی خــوب میفهمــی تــا چــه انــدازه ایــن توصیــه ی تــوی زندگــی و آینــده ات تاثیــر گــذاره.

و امــا آخریــن و اصلــی تریــن ویژگــی یــک دانشــجو ی واقعــی اینــه کــه نــذاره تحــت هیــچ شــرایطی معدلــش از  12تجــاوز کنــه  ،اصــن بارهــا تاکیــد
شــده بــه ایــن موضــوع.

یــه دانشــجوی واقعــی همیشــه بایــد افتــاده باشــه و فروتنــی رو ســرلوحه ی کارای خــودش قــرار بــده  ،اینــم بگــم لذتــی کــه در مشــروطی هســت

توشــاگرد اول شــدن نیســت  ،از مــا گفتــن.

در پایــان مــن بــه عنــوان یــه دانشــجوی واقعــی بــه تــو دوســت عزیــزم توصیــه میکنــم ایــن مقالــه رو نگــه داری و آخــر تــرم یــه بــار دیگــه بخونیــش

 .هــم ببینــی تــا چــه حــد تــوی ایــن راه موفــق بــودی و هــم بفهمــی دانشــجوی واقعــی بــودن چیــزی غیــر از ایــن هســت یــا نــه ؟!

9

ویژه نامه نشریه راهبرد

پنج باب گلستان
خــب بهتــره از صفحــه ی اول شــروع کنــم  .در صفحــه ی اصلــی سیســتم مــی تونیــن اطالعیــه هــای ایــن ســایت و همچنیــن اخبــار
مهــم دانشــگاه رو در یافــت کنیــن  .تقویــم آموزشــی هــر تــرم نیــز در همیــن صفحــه قابــل مشــاهده هســت .
خــب وارد سیســتم گلســتان هــم کــه بشــین تقریبــا همــه چــی واضــح هســت فقــط چنــد کار کوچیــک ولــی مهمــی کــه گلســتان
مــی تونــه براتــون انجــام بــده رو اینجــا میگــم و بعــدش وارد بابهــای بعــدی گلســتان میشــیم کــه حرفــای خیلــی مهمتــری اونجــا
باهاتــون دارم .
بــرای دیــدن نمــرات پایــان تــرم و نتیجــه ی تمامــی تالشــهای کــرده و نکردتــون بایــد بــه ســراغ بخــش اطالعــات جامــع دانشــجو
بریــد  .از همــه مهــم تــر اگــه نســبت بــه نمرتــون اعتــراض داریــن میتونیــن بــا کلیــک بــر روی نمــره درخشــانتون صــدای اعتــراض
خودتــون رو بــه گــوش اســتاد برســونین و امیــدوار باشــین کــه اســتاد اعتــراض شــما رو بــی جــواب نــذاره.
بــرای گرفتــن انــواع گواهــی اشــتغال بــه تحصیــل هــم اول بایــد از طریــق سیســتم گلســتان درخواســت خودتــون رو ثبــت کنیــن و
بعــد بــه آمــوزش دانشــکدتون بریــن .
همچنیــن اگــه بخوایــن درســی بــه صــورت اضطــراری حــذف کنیــن اول بایــد فــرم مربوطــه رو از دانشــکده بگیریــن و بعــد از گرفتــن
امضــا از اســتاد درس و اســتاد مشــاور خــود ،اجــازه حــذف بــه شــما داده میشــه .

ارزشیابی اساتید

از طریــق ســربرگ ارزشــیابی میتونیــن وارد ایــن بخــش بشــین .تــوی ایــن
قســمت بایــد بــه اســاتید دروســی کــه در طــول تــرم داریــم از  1تــا 5
نمــره بدیــن
این قسمت چند ویژگی دارد :
اول اینکــه مقدمــه و اولیــن گام انتخــاب واحــد تــرم بعدتونــه و ضــروری
و واجبــه .انجــام ندادنــش هــم عواقــب جبــران ناپذیــری براتــون داره از مــا
گفتــن .
دوم اینکــه  :تــوی ایــن ارزش یابــی نظرتــون ثبــت میشــه امــا نــام و
نشــونی ازتــون نیســت پــس خیلــی راحــت میتونیــن از خجالــت اســتادتون
در بیایــن یــا مــواردی کــه صــاح دونســتین نمــره خوبــی رو بــه اســتادتون
بدیــن.
ســوم اینکــه  :الزم نیســت تــوی ایــن بخــش زیــاد وســواس بــه خــرج بدیــن چــون تجربــه نشــون داده تاثیــر چندانــی روی عملکــرد
اســاتید گرامــی نــداره.

ثبت نام مقدماتی

دومیــن گام بــرای شــروع تــرم بعد،ثبــت نــام مقدماتــی کــه در اواســط تــرم بعــد از ارزشــیابی اســاتید بایــد انجامــش بدیــن .
در ایــن بخــش حداکثــر  20واحــد رو میتونیــن برداریــن فقــط بایــد توجــه داشــته باشــین اگــه درســی رو تــو ثبــت نــام مقدماتــی
برنداریــن در ثبــت نــام اصلــی هــم نمیتونیــن اون درســو بــه ثبــت برســونین و بایــد بــه امیــد حــذف و اضافــه منتظــر بمونیــد
کــه معمــوال تــوی ایــن مرحلــه بــه اون چیــزی کــه میخوایــن دقیقــا نمیرســین.اما اگــر درســی رو در ایــن بخــش انتخــاب کردیــن
در صــورت عــدم تمایــل میتونیــن از برداشــتن اون درس در ثبــت نــام اصلــی منصــرف بشــین  .پــس بــه دالیلــی کــه گفتــم هــر 20
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واحــد رو تــو ثبــت نــام مقدماتــی برداریــن  .پیشــنهاد دیگــم اینــه کــه دروس اصلــی و تخصصــی رو در ثبــت مقدماتــی نســبت بــه
عمومــی هــا ارجحیــت بدیــن.
دروس عمومــی را در مرحلــه آخــر یعنــی حــذف و اضافــه هــم بــه راحتــی میتونیــن انتخــاب کنیــن چــون در ایــن دروس انتخابــای
خیلــی بیشــتری پیــش روتونــه .

ثبت نام اصلی

همیــن جــوری کــه از اســمش پیــداس اصلــی تریــن و مهــم تریــن مرحلــه ثبتنامتــون همیــن مرحلســت  .و معمــوال از حساســیت
بیشــتری هــم برخــورداره  .معــدل و تعــداد واحــد اخــذ شــده دوعامــل تعییــن کننــده ی اولویــت شــما در ثبــت نــام هســتن  .ســاعت
ثبــت نــام خودتــون رو میتونیــن روز قبــل در قســمت ثبــت نــام – عملیــات ثبــت نــام (لیســت اولویــت هــا) مشــاهده کنیــن از اون
ســاعت تــا  12ســاعت امــکان انجــام عملیــات ثبــت نــام واســتون وجــود داره کــه البتــه از دســت دادن یــک دقیقــه هــم میتونــه
باعــث بشــه گــروه درســی دلخواهتــون رو از دســت بدیــن  .همچنیــن اگرچــه در ثبــت نــام مقدماتــی  20واحــد برداشــتین در اینجــا
توصیــه میکنــم کمتــر از  20واحــد رو بــرای تــرم جدیدتــون برداریــن تــا در طــول تــرم وقــت آزاد بیشــتری داشــته باشــین  .البتــه اگــر
معدلتــون از  17بیشــتر باشــه میتونیــن تــا  24واحــد هــم بــرای تــرم جدیدتــون برداریــن .

ترمیم (حذف و اضافه)

آخریــن مرحلــه بــرای تثبیــت برنامــه هفتگــی
تــرم جدیدتــون همیــن حــذف و اضافســت  .ایــن
بخــش بــرای جبــران واحدهاییســت کــه در ثبــت
نــام مقدماتــی انتخــاب نکــرده ایــد یــا بــه دالیــل
مختلــف و تغییــر برنامــه بعضــی درســاتون مجبــور
بــه حــذف یــا اضافــه اون درس شــده ایــد  .ســاعت
شــروع حــذف و اضافتــون رو هــم میتونیــن روز
قبــل در لیســت اولویــت هــا ببینیــن  .همچنیــن
میتونیــن حداکثــر دو درس حــذف و ســه درس
اضافــه کنیــن  .در کل زیــاد بــه ایــن بخــش اعتمــاد نکنیــن و ســعی کنیــن برنامــه مــورد نظرتــون رو در مرحلــه اصلــی انتخــاب کــرده
باشــین چــون همونطــور کــه گفتــم احتمــال داره بــه گــروه و ســاعت مــورد نظرتــون نرســین .

توصیه پایانی

بــا اینکــه تــاش کــردم کلیــه نــکات مهــم رو خیلــی دوســتانه بهتــون بگــم امــا از مشــاوره بــا ســال باالیــی هاتــون تــوی ایــن زمینــه
غافــل نشــین  .ســواالت فنــی تــون رو هــم میتونیــن بــا خانــم موســوی ( آمــوزش دانشــکده ) و همچنیــن اســتاد مشــاورتون در
میــون بذاریــن  .از خانــم حمایتیــان ( کارشــناس آمــوزش دانشــکده ) هــم در مواقعــی کــه بــه مشــکل برخوردیــن غافــل نشــین
وحتمــا یــه ســری هــم بــه ســاختمون اســتقالل بزنیــن .
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دمپایی من؟؟؟؟؟
از بــس در راهروهــای خوابــگاه دنبــال لنگــه هــای دمپایــی مــان گشــتیم شــرطی شــده ایم!وقتــی هــم کــه دمپایــی خودمــان پایمــان اســت بــاز
هــم چشــممان ناخــود آگاه دمپایــی هــای جلــوی اتــاق هــا را مینگــرد!

میگوییــم ایــن دمپایــی هــم معضلــی شــده اســت بــرای جماعــت خوابگاهی!یــک زمــان میبینــی دو نفــر در اتــاق هســتند و5جفــت دمپایــی جلــوی
اتاقشــان هســت ویــک زمــان چهــار نفــر در اتــاق هســتندو1لنگه دمپایــی دارنــد!

ملــت را در راهــرو نــگاه میکنــی میبینــی همــه شــان دمپایــی لنگــه بــه لنگــه پوشــیده اند!چنــد نفــر هــم کــه مثــل مابــه دمپایــی شــان وســواس

دارندبایــد هــر روز یکباربروندکفــش ودمپایی400نفــر را بررســی کنندتــا اموالشــان رااز چنــگ دشــمنان در بیاورنــد!

راســتش آن اوایــل کــه آمــده بودیــم بــه مــا گفتنــد رفتــی خوابــگاه دیگــر ازعبارت"دمپایــی من"اســتفاده نکــن !ســال باالیــی هــا وقدیمــی
هــای خوابــگاه حــق آب و گل دارنــد! اکنــون داریــم بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه اینجــا هیــچ کــس حــق آب وگل نــدارد!!!!!!
توصیه به دانشجویانی که قصد بلند کردن دمپایی دارند:

*ترجیحااز هرکدام از دمپایی های مورد نظر یک لنگه بلند کنید به دو دلیل:

)1احتمال اینکه صاحبش بیاید دنبالش خیلی ضعیف هست

)2حتــی اگــر صاحــب یــک لنگــه بیایــد ودمپایــی اش راببــرد شــما بــاز هــم یــک لنگــه دمپایــی دیگــر داریــد کــه میتوانیــد فقــط بــا بلنــد کردن

یــک لنگــه ی دیگــر بــه زندگیتــان ادامــه دهیــد!!

توصیه به دانش جویانی که قصد خرید دمپایی دارند:

*قبل از خرید دمپایی حتما یک بار تمام خوابگاه را بگردید وبعد مدلی را انتخاب کنید که مشابه نداشته باشد!

برگرفته از وبالگ دراز بی خاصیت
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امروز که از خواب بیدار شدم به خودم گفتم زندگی چه میگوید؟
جــواب را در اتاقــم جســتجو کــردم  .ســقف گفــت اهــداف بلنــد داشــته بــاش  ،پنجــره گفــت دنیــا را بنگــر  ،ســاعت گفــت هــر ثانیــه بــا ارزش اســت  ،آینــه

گفــت قبــل از هــر کاری بــه بازتــاب ان بیاندیــش  ،تقویــم گفــت بــه روز بــاش  ،در گفــت در راه هــدف هایــت ســختی هــا رو هــل بــده و کنــار بــزن و در اخــر تخــت
خــواب گفــت  :ولــش کــن بابــا بگیــر بخــواب  .هــر چــی فکــر کــردم دیــدم تخــت خــواب از همشــون منطقــی تــره!):
________________________________________
یکــی از مشــکالت دوران تحصیــل اینــه کــه وقتــی گرســنت میشــه نمیتونــی درس بخونــی  ،وقتــی هــم کــه ســیر میشــی نمــی تونــی درس بخونــی ولــی مشــکل اصلــی تــر
اینــه کــه حــد وســط نــداره یــا گرســنه ای یــا ســیر!
________________________________________
خودکارتو گم کنی = خودکار نداری
خودکارنداشته باشی = جزوه نداری
جزوه نداشته باشی = درس نمیخونی
درس نخونی = پاس نمیشی
پاس نشی = مدرک نمیگیری
مدرک نگیری = کار گیرت نمیاد
کار نداشته باشی = پول نداری
پول نداشته باشی = غذا نداری
غذا نداشته باشی = الغر مردنی میشی
الغر مردنی بشی = زشت میشی
زشت بشی = عاشقت نمیشن
عاشقت نشن = ازدواج نمیکنی
ازدواج نکنی = بچه ندار ی
بچه نداشته باشی = تنهایی
تنها باشی = افسرده میشی
افسرده بشی = مریض بشی
مریض بشی = میمیری
...
پس حواست باشه خودکارتو گم نکنی !
________________________________________
مشاور  :کسی که ساعت را از دستمان باز می کند و میگوید ساعت چند است
حسابدار  :کسی که قیمت هر چیزی را می داند .اما ارزش هیچ چیز را نمی داند.
بانکدار  :هنگامی که هوا آفتابی است چترش را به ما قرض میدهد و درست وقتی باران شروع میشود آن را میخواهد
اقتصاددان  :کسی که فردا خواهد فهمید چرا پیش بینی های امروزش اتفاق نیفتاد
روزنامه نگار و وب نویس  :کسی که پنجاه درصد وقتش به نگفتن چیزهایی که می داند میگذرد و پنجاه درصد وقتش به گفتن درباره چیزهایی که نمی داند
هنرمند مدرن  :رنگ را روی بوم می پاشد و با پارچه آن را به هم میزند بعدا پارچه را به ما می فروشد
فیلسوف  :برای عده ای حرف میزند که خوابند
روانشناس  :کسی که از ما پول میگیرد تا سواالتی را ازما بپرسد که همسران ما مجانی از ما میپرسد
جامعه شناس  :وقتی که ماشین خشگلی از خیابا ن رد میشود و مردم به آن نگاه میکنند او به مردم نگاه میکند
برنامه نویس  :کسی که شکلی را که از وجود آن بی خبر بودیم را به روشی حل میکند که نمیفهمیم
و مهندس صنایع کسی است که به ریش همه اینها میخندد
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یه کم بیشتر فکر کن!
*وقتــی دائــم میگــی گرفتــارم هیــچ وقــت آزاد نمیشــی وقتــی دائــم میگــی وقــت نــدارم بعــد هیــچ وقــت
زمــان پیــدا نمیکنــی وتــی دائــم میگــی فرداانجامــش میــدی اونوقــت فــردای تــو هیــچ وقــت نمیــاد.

*وقتــی صبــح از خــواب بیدارمیشــیم مادوتــا انتخــاب داریــم برگردیــم بخوابیــم ورویــا ببینیــم یــا بیــدار

بشــیم ورویاهامــون رو دنبــال کنیــم انتخــاب بــا توســت.

*مــا کســاییکه بــه فکرمــون هســتن روبــه گریــه مــی اندازیــم مــا گریــه میکنیــم بــرای کســایی کــه
بــه فکرمــون نیســتن ومــا بــه فکــر کســایی هســتیم کــه هیــچ وقــت برامــون گریــه نمیکنــن ایــن حقیقتــه
زندگیــه عجیبــه ولــی حقیقتــه اگــر اینــو بفهمــی هیچوقــت بــرای تغییــر دیــر نیســت.

*وقتــی توخــوش وشــاد هســتی عهــدو پیمــان نبندوقتــی ناراحتــی جــواب نــده وقتــی عصبانــی هســتی تصمیــم

نگیردوبــاره فکــر کــن عاقالنــه رفتــار کــن.

*زندگــی بــرگ بــودن در مســیر بــاد نیســت امتحــان ریشــه هاســت ریشــه هــم هرگز اســیر بــاد نیســت زندگی

چــون پیچــک اســت انتهایــش میرســد پیــش خدا!
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دوســت داشــتیم والبتــه
توانایــی شــو داشــتیم کــه از
خودمــون تشــکر کنیــم:
آقایــان :جعفری ،عــادل زاده،
یــاوری ،اســدی ،خانــی،
خانم شــطرنجی ،خانــم زرگران،
خانــم ایثــاری

و همچنیــن

کمــک هــای بــی دریــغ انجمن
علمــی صنایــع و تمامــی
دســت هــای پشــت پــرده و
جلــوی پــرده دســت در دســت
هــم شــبانه روز تــاش کردنــد
تــا لحظــه ای لبخنــدت را بــار
دیگــر مهمــان صورتــت کننــد
شــب هایتــان بــدون اســترس
امتحــان همیشــه شــاد و پــر از
لبخنــد حتــی در آخــر تــرم!
دم همــه ی بچــه هــای صنایــع
 91گــرم

