ویژه نامه ورودی های 93

راهبرد

راهبرد
1

ویژه نامه دانشجویان جدیدالورود
مهرماه 93
دانشکده مهندسی صنایع

عکس از مازیار پارسامه

راهبرد

ویژه نامه ورودی های 93

ویژه نامه ورودی های 93

فهرست

2

سرآغاز

3

معرفی رشته

4

از ما گفتن...

10

پنج باب گلستان

11

چهار اصل سوپراستار

12

چرا دانشگاه میرویم

13
4
14

آثار باستانی یزد

15

هشدار های معکوس

نشریه راهبرد  -ویژه نامه دانشجویان ورودی 93

صاحب امتیاز :انجمن علمی
مدیر مسئول :مسعود جعفری
سردبیر  :هانیه شطرنجی
صاحب امتیاز  :مسعود جعفری
آدرس  :دانشگاه یزد  -دانشکده مهندسی صنایع  -انجمن علمی صنایع

سرآغاز...

راهبرد

3

وقتی راه رفتن آموختی ،دویدن بیاموز و دویدن که آموختی ،پرواز را.

راه رفتن بیاموز ،زیرا راه هایی که می روی جزئی از تو می شوند و سرزمین هایی که می پیمایی بر مساحت
تو اضافه می کند.
دویدن بیاموز ،چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود باشی،دیر.

و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی ،برای آن که از فاصله ی زمین تا آسمان گکسترده
شوی.

من راه رفتن را از سنگ آموختم،دویدن را ازیک کرم خاکی و پرواز را از یک درخت .باد ها از رفتن به من
چیزی نگفتند ،زیرا آنقدر در حرکت بودند که رفتن را نمی شناختند.
پلنگان،دویدن را یادم ندادند زیرا آنقدر دیویده بودند که دویدن را از یاد برده بودند .پرندگان نیز پرواز را
به من نیاموختند ،زیرا چنان در پرواز خود غرق بودند که آن را به فراموشی سپرده بودند.

اما سنگی که درد سکون را کشیده بود ،رفتن را می شناخت وکرمی که در اشتیاق دویدن سوخته بود ،دویدن
را می فهمید و درختی که پاهایش در گل بود از پرواز بسیار می دانست.
آنها از حسرت به درد رسیده بودند واز درد به اشتیاق و از اشتیاق به معرفت.

وقتی رفتن آموختی دویدن بیاموز ،و دویدن که آموختی پرواز را .راه رفتن بیاموز زیرا هر روز باید از
خودت تا خدا گام برداری .دویدن بیاموز زیرا چه بهتر که از خودت تا خدا بدوی و پرواز را یاد بگیر زیرا
باید روزی از خودت تا خدا پر بزنی...
((عرفان نظر آهاری))
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تاریخچه
اولين جرقه هاي پيدايش مهندسي صنايع بعنوان يك تخصص با آغاز انقالب صنعتي در ابتداي قرن  19زده شد  .انقالب صنعتي
كه با ظهور اختراعات جديد خصوص ًا در صنعت نساجي و اختراع ماشين بخار آغاز شد ،باعث بكارگيري نيروي انساني بيشتر و
افول صنايع كوچك دستي شد .با گسترش كارخانجات   ،نياز به مديريت و تفكر مديريتي بيش از پيش احساس شد .افراد بسياري
در جهت ارتقا كيفيت محصوالت تالش كردند .آدام اسميت ،پدر علم اقتصاد پيشنهاد تقسيم كار را داد .وي بيان كرد كه ميتوان
با تقسيم كار در كارخانه پيچسازي نتيجه كار را به مقدار زيادي بهبود بخشيد .به موازات اختراعات و نوآوري در فرايندها ،روش
هاي حسابداري و هزينه يابي گسترش يافتند .روشهاي تحليل علمي ،آزمايشات و اثبات هاي علمي در طراحي و ساخت ابزارآالت
و ماشين ها بكار گرفته شد و در نتيجه  ،اثرگذاري اين تحوالت در تفكر سازماني مديريت موجب شد مديريت علمي به عنوان
يك نگرش و روش حرفه اي مطرح شود  .اولين تالش براي علمي ٌشدن مديريت از آمريكا شروع شد .در سال  1881فردريك
تيلور پدر مديريت علمي ،انديشه هاي خود را توسعه داد .فرانك گيلبرت و همسرش ليليان در جهت مطالعه كار با بررسي حركات
توانستند ابزار جديدي را ابداع كنند .همچنين آنان به مسائل روانشناسي وانگيزه هاي انساني توجه
نمودند .عملكرد پرداخت پاداش و نتايج قابل قبول آن توسط امرسان ايجاد و توسعه يافت .مجموعه
فعاليت هاي تيلور و هم عصرانش تحت عنوان مديريت علمي شناخته شد.كار اين افراد توسط انجمن
مهندسين مكانيك آمريكا ارج نهاده شد و عرصه براي فعاليت تيلور و همفكرانش توسط اين انجمن
ايجاد شد  .در سال  1912انجمني براي ارتقا و رشد مديريت بنا نهاده شد كه در سال  1915انجمن
تيلور نام گرفت .اين انجمن از سال  1934با عنوان انجمن مهندسي صنايع فعاليت خود را ادامه داد .
در اين دوران مديران علمي داراي تحصيالت مهندسي بودند و بسياري خود را مهندس صنايع قلمداد
مي كردند و گروهي نيزدرحيطه مديريت به عنوان مشاوران مديريت مطرح بودند .بتدريج مواد درسي و
مدرك مهندسي صنايع و برنامه هاي مربوطه مورد توجه قرار گرفت و در نهايت دانشكده هاي مهندسي
صنايع ايجاد و توسعه يافتند.
در ایران
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف به عنوان اولین دانشکده مهندسی صنایع کشور در سال  1347با پذیرش 39
دانشجوآغاز به کار کرد.در سال  1352نیز دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز به کار کرد .و در سال
 1355گروه مستقلی تحت عنوان مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) تشکیل شد و اولین گروه
فارغالتحصیالن دانشکده مهندسی صنایع این دانشگاه در سال  1362وارد جامعه صنعتی کشور گردید .با گذشت زمان  ،این
رشته به عنوان رشته ای مهندسی در دانشگاه های مختلف کشور جایگاه خود را پیدا کرده است.
توسعه روزافزون جامعه صنعتی و اجبار انکار ناپذیر برای حرکت همگام با فناوری و اقتصاد جهانی ،نیازمندیهای جدیدی را
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فراروی دانشگاهها و واحدهای صنعتی ایران قرار دادهاست .برای گذر از این مرحله مهم و حساس گروهی از اساتید دانشگاه
صنعتی شریف هیئت موسس انجمن مهندسی صنایع ایران را در سال  ۱۳۷۷تشکیل دادند .در تیر  ،۱۳۷۸انجمن مهندسی صنایع
ایران که طبق اساسنامه آن ،موسسهای است علمی ،پژوهشی ،آموزشی و غیر انتفاعی ،در سال  ۱۳۷۸از وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری مجوز دریافت نمود.

معرفی رشته
رشته مهندسی صنایع با پیشرفت سریع علوم و پیچیدگی روز افزون آن بالطبع سیستم
های تولیدی و خدماتی نیز گسترش یافته است در نتیجه این پیشرفت اداره صحیح و
مناسب اینگونه واحدها به صورت سیستماتیك مستلزم بكارگیری تكنیك های علمی
و پیشرفته می باشد  .حجم تولید و گستردگی خدمات آن چنان است كه رشته های
مهندسی سنتی از قبیل شیمی  ،راه و ساختمان  ،برق  ،مكانیك و غیره پاسخگوی
كلیه مسائل این سیستم ها نمی باشند چرا كه هر كدام از این رشته ها ویژگی خاصی
را شامل می شوند كه معموال اسامی آنها مبین ماهیت آنهاست اما مشكل عمده ای
كه وجود دارد ارتباط میان این رشته ها و تعیین جایگاه دقیق و درست آنها در كنار هم در صنعت است كه از همین جا نیاز به
یك ارتباط دهنده احساس می شود كه برای جبران چنین كمبودی در قرن بیستم و به ویژه در چند دهه اخیر از پیوند رشـــته های
علوم  ،مدیریت  ،اقتــصاد و رشته های مهندسی  ،رشته جدیدی به نــام « مهندسی صنایع « ( ) Industrial engineering
به وجود آمده است كه وظیفه یك ارتباط دهنده بین رشته های مختلف را به عهده دارد .

طبق تعریف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ،مهندسی صنایع رشته ای است که با طراحی ،بهبود ،و پیاده سازی سیستمای یکپارچه
از افراد ،مواد ،اطالعات ،تجهیزات و انرژی مرتبط میباشد .این رشته بر پایه دانش تخصصی و تبحر در رشته ریاضی و طبیعی ،اجتماعی
و طراحی بنا شده است تا به کمک این علوم و قوانین به تعیین ،پیش بینی و ارزیابی نتایج حاصل از سیستمهای یکپارچه بپردازد.

بازار کار رشته

رشته مهندسي صنايع به اين دليل كه زمينههاي گوناگون فعاليتهاي توليدي و خدماتي را با ديد كلينگر مورد توجه قرار ميدهد ،در
افزايش بهرهوري و بهبود فرآيندها نقش موثري را ميتواند ايفا كند .با گذشت زمان ،صاحبان صنايع و سياستگذاران امور اقتصادي
به اين نكته پيبردهاند و همين امر باعث افزايش توجه به مهندسي صنايع به عنوان ابزاري در جهت انجام بهتر كارها گشته است.
از آنجا كه ايران جزو كشورهاي در حال توسعه است از سويي با افزايش مصرف داخلي ،نياز به توسعه ابزارهاي توليد و يا بهبود
روشهاي توليد و افزايش بهرهوري به منظور استفاده مناسبتر از منابع توليد به شدت احساس ميشود و از سوي ديگر ،كشور
وارد عرصههايي از خدمات ميگردد كه تاكنون تجربه آن را نداشته است( .به عنوان مثال ميتوان به تجارت الكترونيك ،بانكداري
الكترونيكي و ...اشاره كرد) در هر دو زمينه ،مهندسي صنايع و سيستم ،نقش موثري ايفا ميكنند و بنابراين نياز كشور به اين
رشته ،هماكنون بسيار زياد بوده و در آينده نيز همچنان ادامه و افزايش خواهد داشت.
از آنجاييكه وظيفه اصلي مهندسين صنايع ،بهبود روشها و افزايش بهرهوري جهت استفاده بهتر از منابع و نيز مدرن كردن و
اتوماسيون فرآيندهاي توليد و طراحي فرآيندهاي خدماتي به نحوي كارا است و با توجه به وضعيت كنوني صنايع و ارگانهاي
خدماتي كشور ،زمينههاي خدمت زيادي براي دانش آموختگان اين رشته مهيا است.

راهبرد
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طراحی  ،بهبود  ،استقرار و اداره سیستم هایی كه در آن انسان ،
ماشین و مواد به طریقی موثر و مناسب به هم مرتبط شده اند را می
توان از عمده وظایف مهندسان صنایع دانست  .مهندسانی كه از
طریق كسب مهارت و اطالعات فنی خاص می توانند مشكالت
و دردهای یك كارخانه را شناسایی كنند و در حد توان خود در
رفع آن بكوشند و در صورت لزوم از متخصصین برای حل مشكل
كمك بگیرند  .بـنابراین از آنجا كه مهندسین صــــنایع سـعی می
نمایند كه یك سیستم را با دید كلی مورد بررسی قرار دهند لیكن
به واسطه وسعت عمل و پیچیدگی روابط در بین اجزاء سیستم ها
امكان اینكه بتوانند آنها را به سادگی تجزیه و تحلیل نمایند دشوار
می باشد و به این دلیل است كه از روشهای تحقیق در عملیات
و كامپیوتر به عنوان ابزار كار استفاده می نمایند تا ضمن به كار
گیری روشهای علمی به خصوص ریاضی  ،برای حل مسائل مدیریت  ،با سرعت و دقت زیادی عمل نمایند و گاهی با توجه به
وسعت فعالیتهای سازمان بعضی از دروس تخصصی رشته مهندسی صنایع یك شغل محسوب می شوند و یك مهندس صنایع ممكن
است در یك كارخانه تنها از یك یا دو درس خود بهره بگیرد .
مسـائلی از قبیل كنترل و هماهنگی فعالیتها  ،برنامه ریزی تولید  ،كنترل كیفیت ،سیستم های نگهداری و تعمیرات ( نت ) ،استفاده
موثر از ماشین آالت و تجهیزات و امكانات اعم از انسانی و غیر انسانی  ،كنترل انبــار و موجودیها  ،باال بردن كارایی و افزایش
بهره وری سیستمها و ...كه به تنهایی برای یك سازمان بزرگ یك مهندس صنایع می طلبد .

به این ترتیب مهندس صنایع ابزار بسیار موثری برای پیشبرد هدفهای هر سازمانی است  .مهندس صنایع نه تنها می تواند در واحدهای
صنعتی و تولیدی فعالیت داشته باشد بلكه قادر است در واحدهای خدماتی نظیر نهادهای برنامه ریزی ،بانكها  ،شركت های بیمه
 ،بیمارستانها و دوایر دولتی و غیره نیز به طور موثر خدمت نماید .

یک نکته ی مهم!

مهندسان صنایع در ایران عمدتا کار مهندسی صنایعی نمی کنند و در حوزه کار مدیریت وارد شده اند .بین مهندسی صنایع و
مدیریت مرزهای مشخصی وجود دارد .اوال مهندسان صنایع عمدتا باید به مسایل مدیریت عملیات (مثل برنامه ریزی تولید)
بپردازند .ثانیا ابزارهای مهندسان صنایع عمدتا ریاضی و کمی و ابزارهای مدیریت عمدتا کیفی و رفتاری است .به نظر می رسد
چون کار کردن در حوزه اول سخت است مهندسان صنایع کارهای سهل و ممتنعی مثل برنامه ریزی استراتژیک ،سازماندهی و
سیستم های اطالعات را ترجیح می دهند و عالقه ای به کارهای تحقیق در عملیاتی و آماری که قلب تخصصی مهندسی صنایع
است ندارند.

صنایع از نگاه آمار:

يکی از پيش نيازهای ايجاد هر گونه بهبود در حوزه صنفی و آموزشی مهندسی صنايع ،کسب شناخت از وضعيت مهندسی صنايع در
کشور است .در حال حاضر متاسفانه هيچ آمار دقيقی از وضعيت مهندسين صنايع در کشور وجود ندارد .تعداد دانشجويان ،تعداد
فارغ¬التحصيالن ،زمينه های کاری مهندسی صنايع در کشور و عواملی از اين دست مشخص نيست .در نتيجه در برنامه ريزی
آموزشی مهندسان صنايع،ارائه خدمات آموزشی پس از فارغ التحصيلی ،نميتوان واقعيات و نياز موجود جامعه را مد نظر داشت.
پستهاي سازماني كه به طور نمونه از تخصص مهندسي صنايع بهرهميگيرند عبارتند از:
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در حال حاضر انجمن مهندسی صنايع ایران بر آن است تا با اجرای پروژه پژوهشی در خصوص بررسی وضعيت
مهندسی صنايع در ايران ،آمار و ارقام و اطالعات مناسب در اين خصوص را کسب کند .در حال حاضر اين
پروژه مراحل ابتدايی خود را طی مي کند و انجمن در حال برنامه ريزی و جذب نيرو برای اجرای آن است
اما در حال حاضر موقعیت کاری مهندسین صنایع در ایران با توجه به در حال رشد بودن صنعت و پروژه ها بسیار خوب است.
طبق آمار گرفته شده از يك منبع اطالعاتي بزرگ در زمينه ي بازار كار براي مهندسين  ،از ميان حدود 9000فرصت شغلي براي
مهندسين تمامي رشته ها در سطح كشور،در تابستان  ، 1386تعداد  1918فرصت شغلي براي مهندسين مكانيك  1883،فرصت
شغلي براي مهندسين عمران و 1273فرصت شغلي براي مهندسين برق مي باشد؛ تعداد  2604فرصت شغلي براي مهندسين صنايع
در تابستان  86مي تواند نشان دهنده ي اين امر باشد كه صنعت كشور و مديراني كه در راس دولت قرار دارند ،به اهميت وجود
مهندسي صنايع پي برده و در صدد پرورش و استفاده ي بيش از پيش از علوم اين مهندسي مي باشند.
همچنین به نقل از  IEE Solutions – MAY1999در میان تمام شاخه های مهندسی  ،مهندسی صنایع باالترین مقام را
كسب كرده و تبدیل به یك آرزوی شغلی شده است  .در آخرین نظر سنجی انجام گرفته  250 ،شغل بر اساس بیش از  12فاكــتور
اساسی رده بندی شده اند  .عواملی چون درآمد و منافع كاری  ،امنیت شغلی دراز مدت  ،فشار كاری و وجهه اجتماعی  ،در این
میان مهندسی صنایع در رده سی و پنجم و به عنوان بهترین گرایش مهندسی انتخاب شده است و مهندسی عمران با كسب رده
هفتادم  ،پایین تر ین امتیاز را نسبت به سایر رشته های مهندسی به دست آورده است .
مهندسی فیزیك هسته ای رتبه سی و ششم  ،مكانیك رتبه چهل و پنجم  ،هوا فضا رتبه پنجاه و دوم  ،برق رتبه پنجاه و چهارم و
پتروشیمی رتبه شصت و ششم را كسب كرده اند .شایان ذكر است كه مدیریت صفحات وب ( مهندسی اینترنت )  ،رتبه اول را
در میان این  250شغل به دست آورده است .
از جمله زمینه های کاری این رشته:

مهندسی مالی

برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی سازمان
مدیریت تولید

مهندسی ارزش

مدیریت پروژه

طراحی فرایندها و ساختارهای سازمانی

مدیریت مهندسی

مهندسی سیستمهای بهره وری

مهندسی لجستیک

مهندسي حرفه اي کيفيت

سیستمهای تولیدی

مهندسی سیستمهای کیفیت

مهندسی سیستمهای اطالعاتی

تضمين کيفيت

کنترل پروژه

ارزيابي اقتصادي پروژه ها

به عنوان مثال زمينه کاري کنترل کيفيت از جمله پر درآمد ترين زمينه هاي شغلي اين رشته بوده و اخذ گواهينامه ايزو 9001
براي شرکت هاي توليدي از جمله وظايف مهندسي صنايع در شرکت هاي توليدي است .به طور کلي کيفيت به معناي رضايت
مشتري ميباشد و محصولي که درجه انطباق باالتري با نياز هاي مشتري داشته باشد ،از کيفيت باالتري برخوردار است.

راهبرد
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رئيس مهندسي صنايع ،سرپرست امور سازماني ،رئيس امور برنامهريزي و بودجه ،سرپرست امور سازماني ،رئيس وام و سرمايهگذاري،
رئيس برنامهريزي و تحليلهاي مالي ،سرپرست آمار و گزارشهاي تطبيقي ،رئيس امور راهاندازي طرحها ،سرپرست هماهنگي
و پشتيباني تداركاتي ،رئيس مهندسي فرآيند ،كارشناس ارشد بودجه و كنترل هزينه ،سرپرست برنامهريزي ،سرپرست كنترل و
پيشرفت برنامهها ،رئيس برنامهريزي و كنترل پروژه  ،تحليلگر سيستم ،مهندس برنامهريز ،كارشناس ايمني ،كارشناس تشكيالت
و روشها ،مدير پروژه ،مدير انتقال تكنولوژي ،رئيس تعمير و نگهداري ،برنامهريز و سرپرست بانك اطالعاتي ،مسئول سيستمهاي
پشتيباني مديريت ،مدير تكنولوژي ،برنامهريز توليد و رئيس سالن توليد و ...

اما

دوره

ک
ا
ر
ش

ن
ا
س
ی

ی

ارشد:

صنايع
مهندسي
   .1
اجتماعي
اقتصادي
سيستمهاي
مهندسي
   .2
بهرهوري
و
سيستم
مديريت
   .3
مهندسي
مديريت
   .4
گرايش مهندسي صنايع  ،گرايش برتر كارشناسي ارشد به شمار ميآيد كه به فارغالتحصيالن كارشناسي همين رشته
اختصاص دارد ؛ سطح رقابتي براي ورود به اين گرايش بسيار باالست و با توجه به كميت پايين پذيرششوندگان
 ،نخبگاني كه احاطه افزونتري به دروس آزمون ارشد داشته باشند قادر به ادامه تحصيل در اين گرايش ميباشند .
گرايش سيستمهاي اقتصادي  -اجتماعي  ،به نوعي گرايش دوم مقطع كارشناسي ارشد در حساب ميآيد كه
فارغالتحصيالن ساير رشتههاي فني  -مهندسي نيز مجازند بخت خود را براي قبولي در اين رشته بيازمايند .
مديريت سيستم و بهرهوري را ميتوان چكيده دوره كارشناسي مهندسي صنايع دانست كه به فارغالتحصيالن
ساير رشتههاي فني و مهندسي كه حداقل سه سال سابقه مديريتي داشته باشند اختصاص يافته است .
الزم به يادآوريست كه گرايش مديريت مهندسي  ،به عنوان يكي ديگر از گرايشهاي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع در حال
گسترش بوده و هماكنون در دانشگاههايي نظير دانشگاه صنعتي اميركبير  ،در اين گرايش نيز پذيرش صورت ميگيرد.

چندی از معروفترین مهندسین صنایع :

تیم کوک  :مدیرعامل و عضو ه ِییت 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

ا
ر
شد

از ما گفتن بود...
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یه نکته هایی هست که فکر می کنم الزمه بهش اشاره بشه،البته احتماال خودتون می دونید ولی اگه حواستون ازش پرت بشه ضربه
می خورید ،پس چه بهتر که االن جلوشو بگیرید؛ از قدیم گفتن پیشگیری بهتر از درمانه...

لطفا مشروط نشید!

ممکنه پیش خودتون بگید اوووووو! من کجا و مشروطی کجا؟؟؟؟ اما اینجوریام نیست با یه ذره غفلت وکم کاری به شدت به
مشروطی نزدیک میشی؛ به همین راحتی! حتی اگه همیشه درست عالی بوده ومعدل دبیرستانت خیلی باال بوده...

باید حواستون جمع باشه که درس خوندن تو دانشگاه با دبیرستان خیلی فرق داره ،آره خیلیامون تو دبیرستان با 4شب درس خوندن
معدلمون از  18پایین نمیومد ولی ترم اول که گذشت تازه فهمیدیم اینجا با یکی دو هفته درس خوندن حتی پاس شدنم در کار
نیست چه برسه به نمره ی باال!

لطفا نذارید درساتون رو هم جمع بشه و حجمش از دستتون در بره یه برنامه بریزید و هر هفته یه نگاهی به جزوه و کتاباتون
بندازید...
لطفا رو امتحان میانترم خیلی حساب باز کنید!نصف نمره(واسه اکثر دروس)مربوط میشه به میانترم و از میانترم خیلی راحت تر از
پایانترم میشه نمره گرفت و معدل رو باال برد...

لطفا پاس کنید!

درسته اگر یه درس پاس نشد میتونی ترم بعد بگیری ،اما
سعی کن تا جایی که امکان داره به ترم بعد امید نداشته
باشی  ،چون همون ترم اول خیلی راحت تر میشه پاس
کرد ،مخصوصا دروس پایه و از همه مهم تر ریاضی 1رو
حتما پاس کنید ،درسته خیلی آسونه ولی اگه کل کتاب
رو بذارید برای شب پایان ترم ،اوج نمره ای که میگیری
شاید  5باشه تازه اونم شاااااید! اگر ریاضی 1پاس نکنیدتو
ترم بعد خیلی از درسا رو نمیتونید بردارید و همینجور
عقب میفتید (البته میشه تو ترم تابستون جبران کرد ولی
چه بهتر که همچین اتفاقی اصال نیفته)

خالصه که با 4تا نمره پایین ممکنه ساده مشروط بشی
وبا  3تا مشروطی متوالی و کال  4مشروطی اخراج میشی ....

قدر رشته عالی و دانشگاه خیلی عالیتو بدون،قدر فرصتاتو بدون نذار خدای نکرده پشیمون شی!

البته به این نکته اشاره کنم که افت معدل تو ترم اول یه موضوع نسبتا طبیعیه و اگر این اتفاق براتون افتاد زیاد ناراحت نشید و اصال
نا امید نشید،حل میشه .

امیدوارم اینارو بخونی و حواستو جمع کنی و اینکه کاش یه نفرم ترم اول اینارو به ما گفته بود):
همیشه موفق باشید...

راهبرد
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باب

خب بهتره از صفحه ی اول شروع کنم  .در صفحه ی اصلی سیستم می تونین اطالعیه های این سایت و همچنین اخبار مهم دانشگاه
رو در یافت کنین  .تقویم آموزشی هر ترم نیز در همین صفحه قابل مشاهده هست .
خب وارد سیستم گلستان هم که بشین تقریبا همه چی واضح هست فقط چند کار کوچیک ولی مهمی که گلستان می تونه براتون
انجام بده رو اینجا میگم و بعدش وارد بابهای بعدی گلستان میشیم که حرفای خیلی مهمتری اونجا باهاتون دارم .

برای دیدن نمرات پایان ترم و نتیجه ی تمامی تالشهای کرده و نکردتون باید به سراغ بخش اطالعات جامع دانشجو برید  .از همه
مهم تر اگه نسبت به نمرتون اعتراض دارین میتونین با کلیک بر روی نمره درخشانتون صدای اعتراض خودتون رو به گوش استاد
برسونین و امیدوار باشین که استاد اعتراض شما رو بی جواب نذاره.

برای گرفتن انواع گواهی اشتغال به تحصیل هم اول باید از طریق سیستم گلستان درخواست خودتون رو ثبت کنین و بعد به آموزش
دانشکدتون برین .

همچنین اگه بخواین درسی به صورت اضطراری حذف کنین اول باید فرم مربوطه رو از دانشکده بگیرین و بعد از گرفتن امضا از
استاد درس و استاد مشاور خود ،اجازه حذف به شما داده میشه .

ثبت نام اصلی

راهبرد
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همین جوری که از اسمش پیداس اصلی ترین و مهم ترین مرحله ثبتنامتون همین مرحلست  .و معموال از حساسیت بیشتری هم
برخورداره  .معدل و تعداد واحد اخذ شده دوعامل تعیین کننده ی اولویت شما در ثبت نام هستن  .ساعت ثبت نام خودتون رو
میتونین روز قبل در قسمت ثبت نام – عملیات ثبت نام (لیست اولویت ها) مشاهده کنین از اون ساعت تا  12ساعت امکان
انجام عملیات ثبت نام واستون وجود داره که البته از دست دادن یک دقیقه هم میتونه باعث بشه گروه درسی دلخواهتون رو
از دست بدین  .همچنین اگرچه در ثبت نام مقدماتی  20واحد برداشتین در اینجا توصیه میکنم کمتر از  20واحد رو برای ترم
جدیدتون بردارین تا در طول ترم وقت آزاد بیشتری داشته باشین  .البته اگر معدلتون از  17بیشتر باشه میتونین تا  24واحد هم
برای ترم جدیدتون بردارین .

ترمیم (حذف و اضافه)

آخرین مرحله برای تثبیت برنامه هفتگی ترم جدیدتون همین حذف و اضافست  .این بخش برای جبران واحدهاییست که در ثبت
نام مقدماتی انتخاب نکرده اید یا به دالیل مختلف و تغییر برنامه بعضی درساتون مجبور به حذف یا اضافه اون درس شده اید .
ساعت شروع حذف و اضافتون رو هم میتونین روز قبل در لیست اولویت ها ببینین  .همچنین میتونین حداکثر دو درس حذف و
سه درس اضافه کنین  .در کل زیاد به این بخش اعتماد نکنین و سعی کنین برنامه مورد نظرتون رو در مرحله اصلی انتخاب کرده
باشین چون همونطور که گفتم احتمال داره به گروه و ساعت مورد نظرتون نرسین .

ارزشیابی اساتید

از طریق سربرگ ارزشیابی میتونین وارد این بخش بشین .توی این قسمت باید به
اساتید دروسی که در طول ترم داریم از  1تا  5نمره بدین
این قسمت چند ویژگی دارد :

اول اینکه مقدمه و اولین گام انتخاب واحد ترم بعدتونه و ضروری و واجبه .انجام
ندادنش هم عواقب جبران ناپذیری براتون داره از ما گفتن .
دوم اینکه  :توی این ارزش یابی نظرتون ثبت میشه اما نام و نشونی ازتون نیست
پس خیلی راحت میتونین از خجالت استادتون در بیاین یا مواردی که صالح
دونستین نمره خوبی رو به استادتون بدین.
سوم اینکه  :الزم نیست توی این بخش زیاد وسواس به خرج بدین چون تجربه
نشون داده تاثیر چندانی روی عملکرد اساتید گرامی نداره.

ثبت نام مقدماتی

دومین گام برای شروع ترم بعد،ثبت نام مقدماتی که در اواسط ترم بعد از ارزشیابی اساتید باید انجامش بدین  .در این بخش
حداکثر  20واحد رو میتونین بردارین فقط باید توجه داشته باشین اگه درسی رو تو ثبت نام مقدماتی برندارین در ثبت نام
اصلی هم نمیتونین اون درسو به ثبت برسونین و باید به امید حذف و اضافه منتظر بمونید که معموال توی این مرحله به اون
چیزی که میخواین دقیقا نمیرسین.اما اگر درسی رو در این بخش انتخاب کردین در صورت عدم تمایل میتونین از برداشتن
اون درس در ثبت نام اصلی منصرف بشین  .پس به دالیلی که گفتم هر  20واحد رو تو ثبت نام مقدماتی بردارین  .پیشنهاد
دیگم اینه که دروس اصلی و تخصصی رو در ثبت مقدماتی نسبت به عمومی ها ارجحیت بدین.
دروس عمومی را در مرحله آخر یعنی حذف و اضافه هم به راحتی میتونین انتخاب کنین چون در این دروس انتخابای خیلی
بیشتری پیش روتونه .

توصیه پایانی

با اینکه تالش کردم کلیه نکات مهم رو خیلی دوستانه بهتون بگم اما از مشاوره با سال باالیی هاتون توی این زمینه غافل
نشین  .سواالت فنی تون رو هم میتونین با خانم موسوی ( آموزش دانشکده ) و همچنین استاد مشاورتون در میون بذارین
 .از خانم حمایتیان ( کارشناس آموزش دانشکده ) هم در مواقعی که به مشکل برخوردین غافل نشین وحتما یه سری هم
به ساختمون استقالل بزنین .

راهبرد
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مشروطشوید

چرا به دانشگاه میرویم؟؟؟
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با سالم خدمت دوستان عزیز ،بد نیست آماری بدم خدمتتون
که از بررسی چند ساله ی انگیزه های دانشجویان از ورود به
دانشگاه تهیه شده و خیلی زحمت کشیدن تا بفهمن من و شما
برای چی میایم دانشگاه.
نتایج این زحمات رو براتون شرح میدم:

مشروطی را برای دانشجو ساخته اند نه برای رئیس دانشگاه و
اساتید

-1بعضی ها به دانشگاه میرن که پیشرفت کنن.

هیچکدام همه ی واحد های خود را پاس نکنید .از حد مجاز
مشروطی و ترم ها ی مجاز حضور در دانشگاه نهایت استفاده
را ببرید .مطمئن باشید بیرون از دانشگاه هیچ خبری جز رفتن خالقباشید
به سربازی و بعد از آن بیکاری وجود ندارد .حداقل وقتی در
دانشگاه حضور دارید به عنوان یک دانشجو شناخته می شوید تنها یکی از راه های گرفتن نمره درس خواندن است .برای
گرفتن نمره راه های دیگری هم وجود دارد که تعدادش با
نه یک بیکار.
میزان خالقیت فردی شما رابطه مستقیم دارد .یکی از ساده
ترین این راه ها پاچه خواری است ،اکثر دانشجویان و به
شوید
عاشق
خصوص نمره اول ها نمره خود را از این طریق به دست می
تا دوران تحصیلتان تمام نشده در دانشگاه عاشق شوید و ازدواج آورند .تهدید استاد به پنچر کردن ماشینش ،مظلوم نمایی و
کنید .چون اگر دانشگاهتان تمام شود هیچکس حاضر نیست بهانه ی مریضی و فوت اقوام درجه یک ،وپیدا کردن آشنا از
روش های دیگر گرفتن نمره است که در مواقع لزوم توصیه
با یک آدم آس و پاس بیکار ازدواج کند.
جزوه های خود را مرتب و منظم بنویسید شاید فرجی شد می شود.

و کسی برای گرفتن جزوه به شما مراجعه کرد و بختتان باز در فعالیت های فوق برنامه شر کت کنید .شما با درس خواندن
شد وگرنه بعد از تمام شدن دانشگاه بخت ازدواج را از دست فوقش یک لیسانسه ی بیکار
خواهید داد.
می شوید .اما با شرکت در برنامه های فوق برنامه استعداد
های هنری وغیر هنری خود را کشف و بعد از فارغ التحصیل
شدن به کار می بندید.

قانعباشید

با گرفتن پایین ترین مدرک ،دانشگاه را رها کنید .هرگز
از یک سوراخ دو باز گزیده نشوید .ادامه تحصیل درمقطع
کارشناسی ارشد و دکتری یک اشتباه بزرگ است ،هر وقت
تحصیل را رها کنید و به کار اصلی خانوادگیتان برگردید
سود کرده اید.با ادامه تحصیل شما یک فوق لیسانس یا دکتر
بیکار خواهید شد که دیگر نمی توانید سرتان را پیش در و
همسایه بلند کنید.پس تا دیر نشده به فکر یک کار نان و آب
دار باشید.

آقا گشتیم نبود نگرد نیست ،این مورد رو ما تا حاال زیارت
نکردیم .یعنی نطلبیدن ،شما سالم ما رو به اونا برسونین و از
طرف ما بهشون افتخار کنین...
-2بعضی ها به دانشگاه میرن که کار پیدا کنن.

نصیحت نامه ی سال باالیی:

اول تا بتوانی از سوال به خاطر نمره بپرهیز و آبروی خود را
مریز که اگر سنگ نرم شدی،دل بعضی از اساتید گرم شدی
و بدان که:

تحقیقات فراوان به این نتیجه منجر شده که معموال کسایی که
منت حاتم طایی نبرد
دانشگاه نرفته دنبال کار رفتند معموال از موفقیت روز افزون هر که نان ازعمل خویش خورد
برخوردار بوده و هستن .از ما گفتن اگر هدفتون کاره،هدفتون
رو تغییر بدید.
دوم تا بتوانی گرد طایفه ی فخیمه ی تعلیم که آموزشش

خوانند نگرد و هرچه گفتند به گوش جان شنو که من روزی
-3بعضی ها به دانشگاه میرن که دانشگاه رفته باشن
به غرور جوانی برایشان سخت رانده بودم و هنوز که هنوز
بله خداییش مردم به دانشگاه شریف میگن دانشگاه ،به دانشگاه
است به تاوان آن مانده ،که رفیقهایم همه فارغ التحصیلند و
تهران میگن دانشگاه،به دانشگاه یزد میگن دانشگاه ،تا اینجا
من به دارالفنون تحمیل.
درست .اما دیگه به مرکز آموزش عالی جعفرآباد سفلی هم
سوم اگر فرصتی پدید آمد و وقتی مهیا شد ،درس هم
میگن دانشگاه؟؟
بخوان که سابقا از مهمات امور بوده و لکن فی الحال چه
از شما چه پنهون ،پارسال برادر من با رتبه 700قبول نشد،
عرض کنم.
پسرخالم با رتبه نزدیک  50000یه جایی قبول شده بود .پدر
بزرگم تو جمع خونوادگی به پسرخالم تبریک گفت و یه چهارم تا بتوانی جامع الخصایص باش ،خود را محدود
نگاهی به برادرم کرد و گفت:غصه نخور بابا ایشاا ...سال نکن.
دیگه قبول میشی به پسرخالت میگم کمکت کنه ...آخه ما ما که یادمان می آید در آن سنه ای که پای به دارالفنون نهادیم
هر جا جلسه شعری بوده است ما بوده ایم،انجمن هنری بوده
به کی بگیم این حرفارو؟؟...
است ما بوده ایم...خطمان پهلو به میرعماد میزد و شهره ی
-4بعضی ها به دانشگاه میرن که آب و هوایی عوض کنن.
فضلمان در بالد پراکنده عجالتاهمی آه حسرتمان به آسمان
به به این بعضی ها همیشه خوشن .طیف مرفه بی درد رو روان و ماه اقبالمان به قهقهه دوان که چشمت روز بد نبیند و
میگم .طرف یه مدت شهرش دلش رو میزنه میره دانشگاه وجودت به ترم دوازدهم ننشیند.
خوش آب وهوا آباد ...بعد یه مدت زده میشه،انصراف میده
نصایح فراوان و زمان رو به پایان،از ما که گذشت ،شما تا
میره سراغ یه سرگرمی دیگه،به همین راحتی،
تنور داغ است و بهار باغ است بجهید که وقت تنگ است و
راستی ،شما برای چی به دانشگاه اومدین؟؟
فرهنگ جنگ است.

W
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معکوس

هشدارهای

دوستان
امير جالل الدين چخماق از سرداران و امرا
شاهرخ تيموری و حاکم يزد با همکاری
همسر خود فاطمه خاتون در جهت آبادانی
يزد مجموعه ای شامل تکيه ،ميدان ،حمام،
کاروانسراها ،خانقاه ،قنادخانه ،چاه ،آب سرد
و از همه مهمتر مسجد امير چخماق را بنيان
نهادند .سنگ نصب شده در کرباس مسجد،
به طرف ميدان و نثر وقفنامه بر آن به خط
نسخ می باشد و شبکه های ظريف از کاشی
های معرق ،دور خارجی گنبد محراب صفه
ی اصلی با طاقنمای مقرنس کاری شده قرار
دارد و اين مسجد را از نظر مرتبه زيبايی بعد
از مسجد جامع قرار داده است .اين بنا مسجد
جامع نو نيز ناميده شده است .اين مجموعه در
قرن هشتم هجری قمری بنا نهاده شده است.

اين مسجد يکی از باارزشترين ميراث تاريخی
هنری و گنجينه ای ار معماری اسالمی است.
بانی ساختمان اصلی مسجد را عالء الدوله
گرشاسب آل بويه – قرن ششم هجری – می
دانند ولی مسجد کنونی مربوط به آل مظفر
و تيموريان قرن هشتم و نهم هجری است.
از امتيازات هنری و معماری اين مسجد می
توان قدرت و استواری کاشيکاريهای نفيس و
جالب ،سر در بلند ،دو کتيبه نفيس يکی به خط
کوفی و ديگری به خط ثلث بر روی کاشی
الجوردی معرق در کنار سر در باشکوه،
دو مناره زيبا و تزئينات کاشی کاری شده
ديوارهای داخلی شبستان و زير گنبد و خارج
گنبد را نام برد .ارتفاع مناره های آن حدود
 48متر و ارتفاع سر در آن در حدود  24متر
می باشد.

يکی از اماکن مربوط به زرتشتيان آتشکده ی آنها
است .اين بنا در خيابان آيت هللا کاشانی واقع گرديده
و شامل ساختمان مشجّری است که در قرن اخير
ساخته شده است .در اين محل آتش مقدس که برای
زرتشتيان مقدس می باشد و دارای قدمتی چند ساله
بوده و بايد هميشه روشن نگه داشته شود ،نگهداری
و از آن مراقبت می شود .شايان ذکر است که
قدمت آتش آتشکده به هزار وپانصد سال می رسد.
ساختمان اصلی در و سط حياط و بر بلندی قرار
دارد و آنرا درختانی هميشه سبز احاطه کرده اند.
حوضی بزرگ در محور ورودی بنا به آن زيبايی
خاصی بخشيده است .آتش در محفظه ای بلندتر از
سطح زمين در اتاقی نسبتا وسيع و دور از تابش
خورشيد قرار گرفته و اتاقهايی برای مراسم نيايش
پيرامون آن طراحی شده است.

شوخی ها ی ریز را جدی بگیرید!!!
 -8دوستان عزیزتوجه کنید ! آزمایشگاه های دانشگاه یزد کامال مدرن و در عین حال کالسیک میباشند و وسایل و
دستگاه هایی که شما در آزمایشگاه با آنها کار میکنید باقی مانده هایی از جنگ جهانی اول است که اساتید محترم نیز بر
این امر مشرف هستند و در کالس ذکر میکنند.از ده ها دستگاه حاضر در آزمایشگاه فقط یکی از آنها تقریبا سالم است.
 -7دوستان عزیزتوجه کنید ! اگر در کالس با کمال آرامش در خواب قیلوله به دلیل درس شیرین استاد فرو رفتید و
ناگهان با صدای آبی از خواب پریدید تعجب نکنید.فواره ها روشن شدند جون تایم روشن شدن فواره ها دقیقا زمانی
است که همه کالس دارند و خیچکس افتخار تماشای این منظره زیبا را ندارد.
 -6دوستان عزیزتوجه کنید ! اگر در سامانه گلستان شماره دانشجویی و رمز ورودی تان را وارد کرده اید اما سامانه
هشدار داد که رمز اشتباه است در حالیکه شما اطمینان به درستی کدهایتان دارید نگران نباشید ,گلستان با شما شوخی
میکند ,برای رهایی از شوخی بی مورد مشکلتان را با آموزش دانشگاه در میان بگذارید.
 -5دوستان عزیزتوجه کنید !طبیعی است اگر یک روز با عجله میخواهید وارد دانشگاه شوید  ,چون دربان محترم اجازه
ندهند و بگویند باید از یک در دیگر وارد شوید ,چون درهای ورودی دانشگاه نمیخواهند یکنواخت باشند مدتی یکبار
درهایی بسته و درهایی دیگر را می گشایند.

باغ دولت آباد يکی از باغهای معروف ايرانی
است که در زمان محمد تقی خان (دوره زنديه)
طراحی و ساخته شده است .اين باغ از قناتی
به همين نام مشروب می شود و جريان آب در
باغ استخوان بندی طراحی آنرا تشکيل می دهد
عناصر متش ّکله مجموعه چنين است:
عمارت سر در جنوبی ،شترخان و اصطبل ها،
عمارت حرمسرا و عمارت هشتی و بادگير،
آشپزخانه ،عمارت بهشت آيين ،عمارت
تاالر آيينه سر در اصلی وآب انبار دو دهانه،
جالبترين بنای مجموعه را عمارت هشتی و
بادگير تشکيل می دهد که تلفيق جريان آب و
هوا به زيباترين شکل صورت گرفته است.
بادگير باغ دولت آباد با  33متر بلندی از سطح
زمين شاهکار مهندسی و نشانه نبوغ معماران
يزدی است.

اين ساختمان مشهور به زندان اسکندر
می باشد و متعلق به قرن  631هجری
قمری است وبانی آن شرف الدين علی
رضی است اين مدرسه در محله نهادان و
درمجاورت بقعه دوازده امام قرار دارد.

اين خانه در سال  1286قمری ساخته شده ،مالک
آن حاج محمد ابراهيم الری بوده است .سابقا ً بعنوان
خانقاه نعمت اللهی از آن استفاده می شد .مساحت آن
حدود 1700متر وزير بنائی معادل 1200متر مربع
را داراست .درها ،پنجره ها  ،ارسی ها و اتاقهای
آئينه کاری و نقاشی شده آن يکی از نمونه های زيبا
و عالی خانه های اعيانی قرن سيزدهم است.

حمام خان به گرمخانه نور نيز شهرت دارد .سابقه
ی احداث حمام به سال  1212هجری قمری بر
مي گردد و در تاريخ  1242هجری قمری مورد
تجديد بنا و تزئينات قرار گرفت .تزئينات حمام
خان بسيار ساده بوده است بطوريکه مهمترين
تزئين آن نقاشيهای بخش شاه نشين می باشد.
مساحت حمام 1170مترمربع و زير بنای آن  900متر مربع می باشد.

-4دوستان عزیز توجه کنید ! اگر در فصل بهار خواستید سوار خط واحدها شدید و ناگهان مشاهده کردید که خط ها
هستند ولی هیچکدام از راننده هایشان نیستند تعجب نکنید نگاهی بر باالی درخت های توت بیندازید ,ممکن است آنها
در حال خوردن توت های سفید و سیاه باشند و وظیفه شان را فراموش کرده باشند.
 -3دوستان عزیز توجه کنید! که اگر کالستان زودتر یا دیرتر از حالت عادی تعطیل شود و مسیرتان به در کوثر مربوط
است خوب است بدانید خط های دانشگاه قایم مشخصی دارند مثل کالس ها نیستند و متاسفانه باید راه را تا خوابگاه یا
دم در پیاده گذر کنید.
-2دوستان عزیز توجه کنید! اگر با عجله و استرس و البته شوق و ذوق! به کالس تربیت بدنی رفتید و دم در نوشته بود
امروز مسابقه است و کالس تعطیل است ناراحت نشوید ,اینجا دانشگاه یزد است.
-1دوستان عزیز توجه کنید! که دانشگاه یزد در رتبه بندی جهانی !دانشگاه ها رتبه تک رقمی دارد البته نه از نظر علمی
بلکه از نظر وسعت ارضی
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نگرش مهندسی صنایع
نگرشی برای

زندگی بهتر

