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چالش های پيش روی مهندسين صنايع 



جهانی شدن اقتصاد -١
چالش های زيست محيطی -٢
توسعه سريع تکنولوژی -٣
خدمات بهتر/نياز پيوسته به توليدات -۴
نياز به سازمان دهی جديد کسب و کار -۵



محدوديت های پيش روی مهندسين صنايع



کاهش زمان چرخه توسعه محصوالت جديد همزمان با کوتاه تر  -١
شدن چرخه عمر 

)مديريت موثر تر فرآيند تحقيق و توسعه(
 lead time)(کاستن از پيش زمان توليد -٢
)هر چه منعطف تر کردن سازمان ها و سيستم های لجستيک(
نياز به داشتن عملکرد باالتر در توليد و خدمات -٣
همکاری در کسب و کار از طريق ساختار های انعطاف پذير نظير (

)خوشه بندی و يا شبکه سازی



چالش هايی که آينده ما را شکل خواهند داد



نانو تکنولوژی



مهندسی زيستی



بازارهای مجازی



نا کارآمدی ساختارهای 
موجود سازمانی و نياز به  

ساختارهای نوين



هوا فضا



ورود به عصر جديد سيستم های توليدی با فراگير 
شدن چاپگر های سه بعدی



مالحظات زيست محيطی و ورود به بحث امنيت 
غذايی



روبوتيک و برنامه ريزی روبات ها در سيستمهای 
توليد



قابليت های مورد انتظار از مهندسين صنايع



• مديريت راه های جديد برای شناسايی بازارهای نو -١
• تغيير در نگرش طراحی سيستم های توليد از حالت  -٢

سلسله مراتبی سنتی و تاکيد بيشتر بر فعاليت های غير 
متمرکز فردی

• توسعه استراتژی ها تحت شرايط عدم قطعيت -٣



ويژگی های اساسی مهندسين صنايع آينده

• ايجاد و توسعه زنجيره های ارزش مجازی -١
• آفرينش خدمات جديد با يکپارچه سازی حوزه های   -٢

...)مهندسی سالمت، تجارت الکترونيک، ( گوناگون 
• توجه به حوزه های رشد يابنده تکنولوژی در ساير  -٣

زمينه های مهندسی



پايان
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