
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرکار خانم مهندس سحرحسینیمصاحبه با   

ه از در ابتدا برای آشنایی بیشتر خوانندگان این شمار (1

 نشریه، خودتان را معرفی نمایید؟

سالم ! بنده سحر حسینی، فارغ التحصیل مهندسی ماشین های 

ارشد مهندسی  99و همچنین ورودی  95صنایع غذایی ورودی 

   .صنایع غذایی هستم

اب ( آیا از ابتدا با شناخت قبلی و عالقه این رشته را انتخ2

  کردید؟

م، قبلی نسبت به رشته نداشتخیر. راستش را بخواهید من شناخت 

ما اایجاد شده است.  92چون این رشته خیلی جوان است و از سال 

شود و با توجه به اسم رشته، مشخص بود مربوط به مکانیک می

 چون من عالقه خاصی به رشته مکانیک داشتم، این رشته رو هم

ام قرار دادم.های انتخابیجز رشته  

قمند شدن شما به رشته چه مورد یا موارد موجب عال (3

؟شد  

به محض ورود به دانشگاه، با صحبت های اساتید و همچنین 

های ماشین سازی )ساخت ماشین های تحقیق درمورد کارخانه

هبصنعت غذا( و بازار کار گسترده این رشته، دید بهتری نسبت   

آن پیدا کردم و به شدت به رشته عالقمند شدم.    

 

بنظر شما چه عواملی باعث پیشرفت دانشجویان این ( 4

 رشته در دانشگاه می شود؟

باید بگم، بنظر من اولین چیزی که موجب درمورد پیشرفت هم 

پیشرفت دانشجو در هر رشته ای می شود این است که درس های 

نمره  آن رشته را به خوبی آموخته باشد. منظورم از این مورد گرفتن

 نیست و منظورم این است که دانشجو درس را کامال درک کرده 20

د و ه نمره بگیرباشد و صرفا آن را حفظ نکرده باشد فقط برای اینک

درس  آن واحد را به اتمام برساند. بهتر است که دانشجو الفبای آن

ت را بداند و بداند که آن درس در آینده در صنعت غذا و یا ساخ

 .صنایع غذایی چه کاربردی داردهای ماشین 

وط مورد بعدی که باید ذکر کنم این است که به نرم افزارهای مرب

 ن آالت صنایع غذایی رشته ای است کهبه رشته مسلط باشد. ماشی

ط با پایه ای مکانیکی دارد؛ بنابراین یادگیری نرم افزارهای مرتب

ا مکانیک مانند نرم افزارهای طراحی همچون سالید ورک ، کتیا ی

.  س واتوکد ، یا نرم افزارهای تحلیل تنش ها مانند انسیس ، آباکو

نوان که ما به عر است .. الزم است. جدای از این ها بنظر بنده بهت

صنایع غذایی تسلط خوبی نسبت به برنامه یک دانشجوی ماشین

مت دانید صنعت روز به روز به سهمانطور که می نویسی نیز باشیم

ی دارد و درواقع قصد بر این است که نیرواتوماسیون قدم بر می

ا برطرف رها، نیاز ما انسانی مورد استفاده قرار نگیرد و خود دستگاه

ز پس با این شرایط الزم است که ما در برنامه نویسی نی.  کنند

ه دانستن این نرم افزار ها باعث می شود ک مهارت داشته باشیم.

نعت پس از چهار سال تحصیل در این رشته ، به علت توانایی باال ص

 .بسیار راحت تر ما پذیرای ما باشد

 

 سرکار خانم سحر حسینی
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 مرتبط با این رشته مشغول به کار هستید؟( در حال حاضر آیا 5

ل به بله، بنده در حال حاضر در واحد فنی یک کارخانه صنایع غذایی مشغو

 کار هستم.

( برای ورود به بازار کار بهتر است بیشتر به تقویت کدام جنبه 6

 )عملی یا تئوری ( پرداخت؟

رفاً گفت صشود توانم یک جواب منحصر بفرد بدهم، نمیبرای این سوال نمی

 عملی یا تئوری. 

ر است که بنظر من این دو باید در کنار یکدیگر باشد اما برای شروع کار بهت

مان زرابه تئوری اختصاص دهید. با گذر  %40را عملی درنظر گرفته و  60%

ت شوند و به نظر من تحو کسب تجربه کافی این درصد ها کم و زیاد می

شود و جنبه تئوری است که درصد این شرایط درصد جنبه عملی کم می

 کند.بیشتری پیدا می

ت کرد چون اما برای ورود به بازارکار بهتر است که جنبه عملی را بیشتر تقوی

قدر صرفًا تئوری است و هر ،شما تئوری یک مورد را می آموزید زمانی که

که باید  هم که آن مورد را خوب یاد داشته باشید تا عمال انجام ندهید آنچه

 .رک کنید را درک نخواهید کردد

( بنظر شما جای خالی ارشد این رشته در دانشگاه تهران خالی 7

 است؟

حس  اشهای صنایع غذایی واقعاً جای خالیبله، ارشد رشته مهندسی ماشین

شته رچرا که شما در کارشناسی الفبا را می آموزید و بیشتر با د؛ می شو

د این ها باید ارشن تمامی آن شناختآشنا می شوید و برای به نتیجه رساند

ی هارشته وجود داشته باشد. مسلماً وجود ارشد این رشته باعث موفقیت

ین بسیار زیادی هم در رشته و هم در صنعت و کشور می شود. بهتر است ا

نایع صرو هم بگم با توجه به اینکه این رشته، یک رشته میان رشته است ) 

را  دانشجویان از همان ابتدا عالقه خود غذایی و مکانیک ( خوب است که

 شانمسیر را برای %70پیدا کرده و به سمت آن قدم بردارند و این مورد 

 

 

 سازد. چرا که وقتی شما عالقه یتانهموار می

 .توانید پیشرفت کنیدتر می، راحتکه چیسترا بدانید  

 و کالم آخر:

به صنعت  تمامی این سخنان بنده ، ملزم شناساندن این رشته

ست و ااین رشته به علت تازه بودن بسیار کم شناخته شده  .  است

ین ایکی از وظایف ما شناساندن آن می باشد و اولین گام برای 

م پس شناساندن این است که بتوانیم با صنعت ارتباط برقرار کنی

ی از آن، اینکه نشریه قوی داشته باشیم تا بتوانیم نسخه ها

خانه های پ کنیم و نشر بدهیم یا بازدید از کاربیشتری از آن را چا

یک  مختلف داشته باشیم. که تمام موارد ذکر شده ملزم به وجود

های دانشجویی مختلف تیم قوی دانشجویی که در قالب تشکل

 بخصوص انجمن علمی که خود شامل تیم نشریه نویسی و... است

احل در مرکه تالش کنند در وهله اول این رشته را بشناسانند و 

 بعدی موجب گسترش و پیشرفت رشته شوند.

از  امیدوارم که همه شما عزیزان دانشجو موفق و سر بلند باشید و

دوران دانشجویی بخصوص دوران کارشناسی نهایت لذت رو ببرید 

  .باشدچون حقیقتاً این دوران، دورانِ تکرار نشدنی می
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