
تولید و ساخت مهندسی

Manufacturing انگلیسی: (به تولید و ساخت مهندسی
تولید و ساخت مهندسان انجمن تعریف به بنا ،(engineering
است نیازمند تجاربی و تحصیالت به که است مهندسی از «رشته ای ایران،
صنعت در را تولید شیوه های و تولید پروسه های در را مهندسی رویه های تا
تولید فرایندهای در برنامه ریزی توان به و کند. کنترل و گیرد کار به بفهمد،
کند تحقیق تجهیزات و ماشین آالت و روندها ابزارها، درباره تا است نیازمند
با فراورده های تولید برای را سیستم ها و امکانات و بخشد بهبود را آنها و
این در رشته این ظرفیتهاي از دیگر کند.»یکي یکی بهینه هزینه و کیفیت

دهد. مي قرار ارزیابي مورد نیز پروژهارا بودن صرفه به مقرون که است

خودروی هوای کیسٔه در رفته کار به سنسورهای تولید و ساخت مهندسان
می سازند. را شما همراه تلفن در اپتیک کلید و چاپگر، در چاپ نوک شما،
تلسکوپ های کوچک، جت موتورهای تولید زمینٔه در همچنین آن ها
مشغول سبز تولید نیز و ریزپردازنده ها، گوشی، درون سمعک های پیشرفته،
طریق از چگونه می گیرند یاد رشته این دانش آموختگان فعالیتند. به
کنند، کنترل را رباتی بنویسند، سوزن یک نوک روی بر کاری میکروماشین
یک به را طرح یک و بسازند پیچیده بعدی سه مدل های رایانه کمک به

بسازد. را آن تا دهند انتقال پرسرعت ماشین

اهمیت ١

شوند. تولید باید بازی اسباب و رایانه تا خودرو و هواپیما از فراورده ها تمامی
هزینٔه با کیفیت با فراورده های ساختن هنر و دانش تولید و ساخت مهندسی
مهندسی مکانیک، مهندسی از اجزایی شامل تولید و ساخت است. منطقی
تولید و ساخت اصلی بخش های است. صنایع مهندسی و مواد مهندسی برق،
طراحی رباتیک، ابزار، طراحی کیفیت، کنترل ریزی، برنامه تولید، روندهای

می شود. شامل را کامپیوتر کمک به تولید و کامپیوتر کمک به

آن ها می کنند. طراحی را فراورده ساخت روش تولید و ساخت مهندسان
دهی، شکل فلزات، برش مانند تولید متنوع روش های با کافی اندازٔه به باید
کنند ریزی طرح را تولید روند بتوانند تا باشند آشنا تست و بازرسی مونتاژ،
ابزارها آنها است ممکن کنند. تحقیق کارکرد شرایط بهترین یافتن برای و
روش های به بخشیدن بهبود برای و کنند طراحی مخصوصی ماشین های و
تعیین را کارها استانداردهای آنها دهند. خرج به آوری هایی نو کنونی تولید
دریافتن از را همواری روند تا می کنند هماهنگ را تولید مراحل و می کنند
باید آنها کنند. تضمین شده ساخته قطعات کردن صادر تا اولیه مواد
کیفیت با فراورده های که سیستم یک در را امکانات و انسانی نیروی تجهیزات،

کنند. متحد خوبی به می کند، تولید کارامد طور به را

قابلیت ها ٢

درک به می توان تولید و ساخت رشتٔه التحصیل فارغ یک ویژگی های از
تحلیل و مواد با آشنایی تولید، و طراحی اصول تولید، روندهای به نسبت وی
التحصیل فارغ گفت می توان بیشتر توضیح برای کرد. اشاره تولیدی مدل های
درک ماده ویژگی های روی بر را تولید متفاوت روندهای تأثیر رشته این
خود زمینه این در و داراست را مواد گیری کار به و انتخاب قدرت می کند.
نقشه های تهیٔه با می تواند او است. گوناگون پژوهش های و آزمایش ها مبتکر
را آمده دست به اطالعات جداول نیز و بعدی سه مدل های یا و بعدی دو
فارغ از بعد تولید و ساخت مهندسان می رود انتظار کلی طور به کند. منتقل

باشند: آورده دست به را زیر قابلیت های التحصیلی

ریاضیات، در خود دانش از است قادر وتولید ساخت مهندس یک •
وتولید ساخت مهندسی مسائل حل برای مهندسی علوم و پایه علوم

کند. استفاده خوبی به

را خود نظر مورد آزمایش های است قادر تولید و ساخت مهندس یک •
کند. تشریح خوبی به را آن نتایج و کند طراحی

که کند طراحی را روندهایی یا سیستم ها وسیله ها، است قادر •
کند. ارضا را شده داده مشخصات

و تحلیل طراحی، برای مربوطه نرم افزارهای و کامپیوتر با است قادر •
کند. کار خوبی به اطالعات آوری جمع

خود ایده های تصویری، یا گفتاری نوشتاری، رسانه های با است قادر •
دهد. انتقال دیگران به خوبی به را

گروه از عضوی عنوان به مهندسی مسئلٔه یک تحلیل برای است قادر •
نماید. فعالیت خوبی به

مسائل چگونه که این و مهندس یک حرفه ای مسولیت است قادر •
فرهنگی مسائل و جامعه سیاست، اخالق، اقتصاد، ایمنی، بر مهندسی

کند. درک را می گذارد، تأثیر

را خود اطالعات تا باشد دانش دنبال به باید همواره که می کند درک •
دارد. نگه روز به
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ایران تولید و ساخت مهندسی انجمن •

تگزاس دانشگاه وتولید ساخت مهندسی •

انگلیسی ویکی پدیای •

بوستون دانشگاه وتولید ساخت مهندسی •

١
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B3%D8%A7% تولیدمنبع: و ساخت مهندسی •
Aliparsa، Mardetanha، مشارکت کنندگان:دانیل، D8%AE%D8%AA_%D9%88_%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF?oldid=16154598
Mehdiabbasi، Tanhabot، Amirobot، Chetorin، شهدوست، علی ،Majidalizadeh، Honestbud، Mass sia سندباد، ،Elessar محمد.رضا، ،Yoosef Pooranvary
Motshaker، Eybabaeybaba، Adlerbot، Babak1600، Ebrambot، AliBot، Hafez، Rezabot، Milad، JYBot، Dexbot، P.arashnia، The Ocean،

5 ناشناس: و Scavengerarman، Jaber14816
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CC-BY-SA-3.0 مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/4-Stroke-Engine.gif پرونده:Stroke-Engine.gif-4منبع: •

UtzOnBike (3D-model & animation: Autodesk Inventor):اصلی هنرمند شخصی اثر مشارکت کنندگان:

Public domain مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg پرونده:Commons-logo.svgمنبع: •
This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be مشارکت کنندگان:
SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created:اصلی هنرمند slightly warped.)

.by Reidab
CC- مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Folder_Hexagonal_Icon.svg پرونده:Folder_Hexagonal_Icon.svgمنبع: •

John Cross اصلی:اصلی: هنرمند .Folder.gif پایٔه: بر شخصی اثر مشارکت کنندگان: BY-SA-3.0
Shazz برداری سازی:

مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/Nuvola_apps_kcmsystem.svg پرونده:Nuvola_apps_kcmsystem.svgمنبع: •
MesserWoland:اصلی هنرمند Own work based on Image:Nuvola apps kcmsystem.png by Alphax originally from [1] مشارکت کنندگان: LGPL

مشارکت کنندگان: Public domain مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Portal-puzzle.svg پرونده:Portal-puzzle.svgمنبع: •
User:Eubulides. Created with Inkscape 0.47pre4 r22446 (Oct 14 2009). This image was created from scratch and is not a derivative
of any other work in the copyright sense, as it shares only nonprotectible ideas with other works. Its idea came from File:Portal icon.svg
by User:Michiel1972, which in turn was inspired by File:Portal.svg by User:Pepetps and User:Ed g2s, which in turn was inspired by
File:Portal.gif by User:Ausir, User:Kyle the hacker and User:HereToHelp, which was reportedly from he:File:Portal.gif (since superseded or

User:Eubulides:اصلی هنرمند .replaced?) by User:Naama m. It is not known where User:Naama m. got the idea from
CC BY-SA مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Symbol_book_class2.svg پرونده:Symbol_book_class2.svgمنبع: •

Lokal_Profil:اصلی هنرمند :Mad by Lokal_Profil by combining مشارکت کنندگان: 2.5
Public domain مجوز: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Wikiquote-logo.svg پرونده:Wikiquote-logo.svgمنبع: •

Rei-artur:اصلی هنرمند شخصی اثر مشارکت کنندگان:
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