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مهندسي برق  
 

اگر نگاهي به اطرافمان بيندازيم، انبوهي از وسايل برقي را خواهيم ديد. امروزه زندگي بدون وسايل الكتربكي غير ممكن شده است. پس براي 
استقالل و همگامي با رشد جهاني نيازمند متخصصاني هستيم كه با اندوختن توشه علمي به كسب تكنولوژيهاي جديد اقدام كنند. با نگاهي 
اجمالي به صنعت در مي يابيم كه در ابتدا (از رنسانس با قرن بيستم) تمام ابزارها و صنايع، مكانيكي بوده اند و مهندسي عموماً به طراحي و 

ساخت اين وسايل مكانيكي اطالق مي شد، اما با به كارگيري الكتريسيته در صنايع، از حجم ابزارها و دستگاهها كاسته شد و صنايع پيچيده تر 
گرديد. رشته برق در آغاز با مكانيك همراه بود و الكترو مكانيك خوانده مي شد، اما با رشد و پيشرفت چشمگير اين رشته، رشته برق راه خود را 

با توجه به وسعت صنعت برق و پيشرفت زياد آن، اين رشته خود به چند گرايش  .از مكانيك جدا كرد و به عنوان يك رشته مستقل مطرح گرديد
سال اخير، برجسته ترين استعدادها به اين رشته جذب شده اند. اين به نوبه خود  30 تقسيم شده است. به دليل استقبال بي نظير از اين رشته در

  .باعث ارتقاي سطح علمي و پژوهشي و اعتبار روز افزون دانشگاه هاي ايران در جهان شده است

يكي از بهترين تعريف هايي كه از مهندسي برق شده است،  اين است كه محور اصلي فعاليت هاي مهندسي برق، تبديل يك سيگنال به سيگنال 
ديگر است. كه البته اين سيگنال ممكن است شكل موج ولتاژ يا شكل موج جريان و يا تركيب ديجيتالي يك بخش از اطالعات باشد.براي مثال 
وقتي ما با تلفن صحبت مي كنيم در مرحله اول به دستگاهي به نام ميكروفون نياز داريم كه صحبت هاي ما را تبديل به سيگنال هاي الكتريكي 
كند تا اين سيگنال در خطوط تلفن منتقل گردد. سپس در طرف ديگر به دستگاهي نياز داريم كه سيگنال هاي رسيده را به سيگنال هاي صوتي 

 گرايش  4تبديل كند تا فرد مقابل بتواند صداي ما را بشنود و مكالمه تلفني برقرار گردد.رشته  مهندسي  برق  در مقطع  كارشناسي  داراي  
 .الكترونيك ، مخابرات ، كنترل  و قدرت  است 

هم اكنون، دانشكده هاي برق كشور به لحاظ كادر علمي و امكانات، در حدي قابل مقايسه با دانشگاه هاي معتبر دنيا هستند. كامپيوتر به عنوان 
يك وسيله الكتريكي، از مصنوعات و توليدات رشته برق است. در گذشته، مسايل مربوط به كامپيوتر در رشته برق مطرح مي گرديد، اما با 

گسترش روز افزون آن، اينك از رشته برق جدا شده است و به عنوان يك رشته مستقل مطرح گشته است. با اين حال، دانشگاه هايي هنوز اين 
دو را يك رشته حساب مي كنند كه يك دانشكده به آن اختصاص مي دهند. رشته كامپيوتر از دو بخش تشكيل مي شود، سخت افزار و نرم 
افزار، گرايش سخت افزار، به مسايل الكترونيكي و فني كامپيوتر توجه دارد، اما گرايش نرم افزار، به برنامه نويسي و نحوه كاربرد و استفاده از 

كامپيوتر در مصارف مختلف مربوط مي گردد. از اين تعريف معلوم مي شود كه بخش سخت افزار، بيشترين شباهت را با رشته برق دارد و 
دانشجويان رشته برق از تبحر خاصي در مسايل مربوط به آن بهره مند هستند. بدين رو كساني كه به جنبه سخت افزار كامپيوتر عالقه مند 

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/introducing-electricity.html
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هستند، مي توانند با انتخاب دروس اختياري خود (ضمن تحصيل در رشته برق)، با اين حوزه نيز آشنا گردند. رشته برق در مقطع كارشناسي به 
چهار گرايش؛ مخابرات، كنترل، قدرت و الكترونيك تقسيم مي شود. دانشجويان در ابتدا بدون تعيين گرايش و همگي تحت عنوان رشته برق به 
تحصيل مي پردازند. متقاصيان هر گرايش پس از گذراندن دروس پايه و اصلي، با توجه به معدل دروس گذرانده شده و ظرفيت و توان علمي هر 

 .دانشكده به انتخاب گرايش مي پردازند

اگر چه رشته برق به گرايش هايي تقسيم شده كه دانشجو حداكثر در يك زمينه تخصص مي يابد اما برنامه هاي آموزشي طوري تدوين شده كه 
 .دانشجو را براي كار در هر چهار گرايش آماده مي كند و دانشجويان مي توانند با قدري مطالعه بيشتر در گرايش هاي ديگر نيز به كار بپردازند

كافيست مثال ها را بخوانيد تا به بازار كار پي ببريد البته  .بازار كار رشته برق وسعتي به اندازه تمام وسائل برق دارد و اين يك شوخي نيست
 .مثال ها مربوط به گرايش هاي رشته برق است

شناخت، نحوه عملكرد و چگونگي نگهداري و بهره برداري، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم هاي مخابراتي، مكانيزم بلندگوها، ارتباطات تلفني 
بين شهرها و سراسر كشور، فيبرنوري، ارتباطات موبايل، ارتباطات راديويي، ارتباطات بي سيم، محاسبه مكان هاي مناسب براي نصب تقويت 

كننده، خطوط انتقالي، امواج مايكروويو، آنتن، دستگاه هاي فرستنده و گيرنده، چگونگي پردازش و بازيابي امواج و سيگنال هاي دريافتي، اينترنت 
انتقال داده ها، ارتباطات ماهواره اي و ساخت رادارها، اصول رادار و رديابي، ارتباطات مخابراتي بين يگان هاي نظامي درگرايش كنترل، كنترل 
دماي كوره، كنترل دور الكترو موتور، كنترل موشك، هواپيما، سفينه، ارتفاع آب و كنترل جريان و ولتاژ يك سيستم در گرايش قدرت كليه امور 

مربوط به خطوط انتقال برق، عايق كاري، فشار ولتاژ، فاصله كابل ها، جنس دكل، ارتفاع دكل، ترازيستورها، آشنايي با روش هاي توزيع و پخش 
جريان در يك كارخانه، ساختمان يا يك شهر در گرايش الكترونيك، بردهاي كنترل آسانسور، بردهاي كنترل فرايندهاي شيميايي، بردهاي 

 .كنترل، دستگاه هاي صنعتي، طراحي مدارهاي الكترونيكي

 

 :گرايش  الكترونيك 

گرايش  الكترونيك  به  دو زيربخش  عمده  تقسيم  مي شود. بخش  اول  ميكروالكترونيك  است  كه  شامل  علم  مواد، فيزيك  الكترونيك ، طراحي  و 
ساخت  قطعات  از ساده ترين  تا پيچيده ترين  آنها است  و بخش  دوم  نيز مدار و سيستم  ناميده  مي شود و هدف  آن  طراحي  و ساخت  سيستم ها و 

تجهيزات  الكترونيكي  با استفاده  از قطعات  ساخته  شده  توسط  متخصصان  ميكروالكترونيك  مي باشد.براي مثال يك سيستم گيرنده راديو نمونه اي 
از كنار هم قرار دادن قطعات مختلف الكترونيكي براي دريافت موج ارسال شده از سوي فرستنده به گيرنده است؛ يعني يك سيستم فرستنده و 
گيرنده براي كار، هم به قطعات الكترونيكي و هم به سيستم هاي متشكل از قطعات الكترونيكي نياز دارد. و اين شامل بسياري از دستگاه هاي 

الكتريكي از جمله سيستم پمپ مصنوعي تأمين كننده ضربان قلب، سيستم رله و حفاظت در يك نيروگاه برق و يا سيستم هدايت اتوماتيك يك 
 .هواپيما مي شود
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 :درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  برق 

رياضي ، معادالت  ديفرانسيل ، برنامه سازي  كامپيوتر، محاسبات  عددي ، فيزيك ، كارگاه  عمومي ، كارگاه  برق ، زبان  تخصصي ، نقشه كشي  صنعتي ، 
رياضي  مهندسي ، مدارهاي  الكتريكي ، اندازه گيري  الكتريكي ، الكترومغناطيس ، الكترونيك ، ماشين هاي  الكتريكي ، مدارهاي  منطقي ، تجزيه  و 

 .تحليل  سيستم ها، سيستم هاي  كنترل  خطي ، بررسي  سيستم هاي  قدرت ، مخابرات ، پروژه  كارشناسي ، كارآموزي 

 :دروس  تخصصي  گرايش  الكترونيك 

فيزيك  مدرن ، فيزيك  الكترونيك ، الكترونيك  صنعتي ، تكنيك  پالس ، معماري  كامپيوتر، ميكروپروسسور، مدارهاي  مخابراتي ، پروژه  آزمايشگاه  
 ).الكترونيك .(بسياري  از درس هاي  اين  رشته  همراه با آزمايشگاه  است

 

 

 

 

 :گرايش  مخابرات 

مخابرات  از دو گرايش  ميدان  و سيستم  تشكيل  مي شود. كه  در گرايش  ميدان ، دانشجويان  با مفاهيم  ميدان هاي  مغناطيسي ، امواج ، ماكروويو، آنتن  
و ... آشنا مي شوند تا بتوانند مناسب ترين  وسيله  را براي  انتقال  موجي  از نقطه اي  به  نقطه  ديگر پيدا كنند. براي مثال اگر بخواهيم سيگنالي را از 
يك ايستگاه تلويزيوني به گيرندگان تلويزيوني منتقل كنيم ابتدا بايد اين سيگنال را از طريق آنتن هاي خاص به صورت امواج منتشر ساخته و 

سپس در طرف گيرنده نيز آنتن هاي خانگي بايد بتوانند اين امواج را از فضا دريافت كنند تا از طريق دستگاه تلويزيون اين امواج به امواج صوت و 
تصوير تبديل شود. قابل ذكر است تمامي اين ارسال  و انتقال امواج، در حوزه گرايش ميدان قرار مي گيرد. در گرايش  سيستم  نيز دانشجويان  فرا 
مي گيرند كه  چگونه  سيگنال ها را از شكلي  به  شكل  ديگر تبديل  كنند. براي مثال در همان سيستم تلويزيوني براي انتقال سيگنالي از اتاق توليد 
به آنتن، احتياج به دستگاه فرستنده است كه اين دستگاه تركيبي از قطعات الكترونيك بوده و به شيوه اي طراحي شده است كه مي تواند سيگنال 

توليد شده در آن محيط را به صورتي در آورد كه به وسيله آنتن هاي فرستنده قابل ارسال باشد. از سوي ديگر در منازل نيز دستگاه تلويزيون يا 
راديو شامل انواع سيستم هاي مخابراتي است كه اين سيستم سينگال هاي دريافتي از آنتن را تبديل به سينگال صوت و تصوير مي كند. همچنين  
يكي  از فعاليت هاي  عمده  مهندسي  مخابرات  گرايش  سيستم ، طراحي  فيلترهاي  مختلفي  است  كه  مي توانند امواج  مزاحم  شامل  نويز  يا پارازيت  را 

 .از امواج  اصلي  تشخيص  دهند و آنها را حذف  كنند  و تنها امواج  اصلي  را از آنتن  دريافت  نمايند

 :دروس  تخصصي  گرايش  مخابرات 

الكترونيك  (تخصصي )، مدارهاي  مخابراتي ، مخابرات  ، فيلترها و سنتز مدارها، ميدان ها و امواج ، آنتن ، مايكروويو، سيستم هاي  انتقال  ، اصول  
 (.ميكروكامپيوتر. (بسياري  از درس هاي  اين  رشته  همراه با آزمايشگاه  است 
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 :گرايش  كنترل 

 
اگر كمي به سمت مبالغه حركت كنيم مي توان به راحتي اين جمله را به زبان آورد كه نياز بشر به برق كمتر از اكسيژن نيست زماني كه سيستم  

هاي زندگي به سمت برقي شدن حركت كرد و لوازمي كه بدون برق كار مي كرد به دور انداخته شد طبيعي است كه يك چرخ خياطي پيشرفته 
جايي را ندارد كه بتوان با استفاده از دست آن را حركت داد . اين مقدمه اي كوتاه براي اهميت برق است كه خود شما بهتر از هر كس ديگر 
درگير اهميت و ارزش حياتي آن هستيد يكي از رشته هايي كه مربوط به صنعت برق است رشته مهندسي برق كنترل است. دوره كارشناسي 
مهندسي برق يكي از مجموعه هاي آموزش عالي در زمينه فني و مهندسي بوده و هدف آن تربيت كارشناس در زمينه طراحي، بهره برداري، 

نظارت، مديريت و نگهداري از سيستمهاي مربوط به اين رشته است. بر همين مبنا دروس دوره تركيبي از دروس عمومي، پايه و اصلي و دوره 
 .تخصصي در هر يك از زمينه هاي الكترونيك، مخابرات، قدرت كنترل و مهندسي پزشكي «بيوالكتريك» مي باشد

 هدف  اين  علم ، كنترل  خروجي هاي  يك  سيستم  بر مبناي  ورودي هاي  آن  و با توجه  به  شرايط  ويژه  و نكات  مورد نظر طراحي  آن  سيستم  است. 
علم  كنترل  فقط  در مهندسي  برق  مورد استفاده  قرار نمي گيرد بلكه  در شاخه هاي  ديگري  از علوم  مهندسي  و حتي  علوم  انساني  كاربرد دارد. براي 

مثال در يك كارخانه نورد براي آنكه بتوان قطعات آهني را به شكل مورد نظر درآورد، الزم است كه دو قطعه اصلي نورد كه توسط موتورهاي 
الكتريكي چرخانده مي شوند، داراي چرخش يكساني باشند واين يكساني در چرخش نياز به سيستم كنترل بسيار دقيقي دارد كه يك مهندس برق 

گرايش كنترل مي تواند اين كار را با طراحي يك مدار الكتريكي انجام دهد. در كل  هدف  مهندسي  كنترل ، طراحي  سيستمي  است  كه  بتواند 
 .عملكرد يك  دستگاه  را در حد مطلوب  حفظ  كند. خودكار كردن  يا اتوماتيك  كردن  خط  توليد، يكي  ديگر از فعاليت هاي  مهندسي  كنترل  است 

 :فارغ التحصيالن اين دوره آمادگي و مهارتهاي زير را به دست خواهند آورند

مهارت كافي در شناخت، نحوه عملكرد و چگونگي نگهداري و بهره برداري سيستمها و كنترل و اجراي پروژه ها در گرايش مربوطه 
شناسايي تكنولوژي هاي جديد و ارزيابي آنها به منظور كاربرد در طرح و توسعه و نوآوري 

شركت در پروژه هاي صنعتي، تحقيقاتي و بررسيهاي فني در زمينه گرايش تخصصي 
كسب توانايي هاي الزم جهت تجزيه و تحليل سيستمها و طراحي آنها 

تهيه گزارش فني 
 

 :ضرورت و اهميت
 :تربيت كارشناسان مهندسي برق با توجه به موارد زير روشن است

تنوع سيستمهاي برقي موجود در كارخانجات، مراكز صنعتي، واحدهاي خدماتي 
استفاده گسترده از سيستمهاي برقي در ارتقاء كيفي و توسعه كمي توانايي بشر در جهت بكارگيري هر چه بيشتر منابع و استعدادهاي طبيعي به 

 .منظور پيشبرد بشر در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي ضرورت و اهميت اين رشته را مشخص مي سازد
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 :دروس  تخصصي  گرايش  كنترل 

الكترونيك  صنعتي ، اصول  ميكروكامپيوترها، ترموديناميك ، سيستم هاي  كنترل  ديجيتال  و غيرخطي ، جبر خطي ، سيستم هاي  كنترل  پيشرفته ، 

 ).مباني  تحقيق  در عمليات ، مكانيك  سياالت ، ابزار دقيق . (بسياري  از درس هاي  اين  رشته  همراه با آزمايشگاه  است 

 :گرايش  قدرت 

هدف  اصلي  مهندسين  اين  گرايش ، توليد برق  در نيروگاه ها، انتقال  برق  از طريق  خطوط  انتقال  و توزيع  آن  در شبكه هاي  شهري  و در نهايت  
توزيع  آن  براي  مصارف  خانگي  و كارخانجات  است . بنابراين  يك  مهندس  قدرت  بايد به  روش هاي  مختلف  توليد برق ، خطوط  انتقال  نيرو و 

سيستم هاي  توزيع  آشنا باشد. دانشجويان  اين  رشته  در شاخه  توليد با انواع  نيروگاه هاي  آبي ، گازي ، سيكل  تركيبي  و ... آشنا مي شوند. در بخش  
انتقال  و توزيع  نيز روش هاي  مختلف  انتقال  برق  اعم  از كابل هاي  هوايي  و زيرزميني  را مطالعه  مي كنند. يكي  ديگر از شاخه هاي  قدرت ، 

 .ماشين هاي  الكتريكي  است

 :دروس  تخصصي  گرايش  قدرت 

 .ماشين هاي  الكتريكي  تخصصي ، حفاظت  و رله ، تأسيسات ، توليد و نيروگاه ، عايق  و فشار قوي ، ماشين هاي  مخصوص 

 : توانايي هاي  الزم 

مهندسي  برق  نيز مانند مابقي  رشته هاي  مهندسي  بر مفاهيم  فيزيكي  و اصول  رياضيات  استوار است  و هرچه  دانشجويان  بهتر اين  مفاهيم  را درك  
كنند، مي توانند مهندس  بهتري  باشند. دانشجوي  برق  بايد ذهني  خالق  و تحليل گر داشته  باشد. همچنين  به  كار با وسايل  برقي  عالقه  داشته  باشد 

 .چون  گاهي  اوقات  دانشجوياني  وارد اين  رشته  مي شوند كه  در رياضي  و فيزيك  قوي  هستند اما در كارهاي  عملي  ضعيف اند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

امروزه  با توسعه  صنايع  كوچك  و بزرگ  در كشور، فرصت هاي  شغلي  زيادي  براي  مهندسين  برق  فراهم  شده  است  و اگر مي بينيم  كه  با اين  وجود 
بعضي  از فارغ التحصيالن  اين  رشته  بيكار هستند، به  دليل  اين  است  كه  اين  افراد يا فقط  در تهران  دنبال  كار مي گردند يا در دوران  تحصيل  به  
جاي  يادگيري  عميق  دروس  و كسب  توانايي هاي  الزم ، تنها واحدهاي  درسي  خود را گذرانده اند. براي  مثال  كارشناسان  و متخصصان  انرژي  در 

 1500كشور معتقدند كه با توجه  به  نياز فزاينده  به  انرژي  در جهان  كنوني  و همچنين  نرخ  رشد انرژي  الكتريكي  در كشور، ساالنه  بايد حدود 
مگاوات  به  ظرفيت  توليد كشور افزوده  شود بي شك  چنين  كاري  نياز به  احداث  نيروگاه هاي  جديد و در نتيجه جذب  فارغ التحصيالن  متخصص  
برق  و قدرت  دارد. فرصت هاي  شغلي  يك  مهندس  كنترل  نيز بسيار گسترده  است  چون  در هر جا كه  يك  مجموعه  عظيمي  از صنعت  مهندسي  

مثل  كارخانه  سيمان ، خودروسازي ، ذوب  آهن  و ... وجود داشته  باشد، حضور يك  مهندس  كنترل  ضروري  است . و باالخره  يك  مهندس  مخابرات  
 .يا الكترونيك  مي تواند جذب  وزارتخانه هاي  ارتباطات و فناوري اطالعات  ، صنايع ، دفاع  و سازمان هاي  مختلف  خصوصي  و دولتي  شود
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 مهندسي عمران

هدف از اين رشته تربيت نيروهاي متخصصي است كه بتوانند در پروژه هاي مختلف عمراني در زمينه هاي ساختماني ، راه سازي ، پل سازي ، 
   مسووليت طرح ، محاسبه و اجرا و نظارت بر اجرا را بر عهده گيرند.…سازه ها و بناهاي آبي، جمع آوري و دفع فاضالب و 

مهندسي عمران از جمله رشته هايي است كه بيانگر كاربرد علم در ايجاد سازندگي و عمران كشور است. يعني هرچيزي كه به آبادي يك كشور 
باز مي گردد، مانند: سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دكل هاي مخابرات، ساختمان هاي مقاوم در مقابل زلزله، سيل و آتش و نيروگاههاي برق و 

مصالح سبك، ارزان و با كيفيت مناسب براي ساخت و ساز، در حيطه كار مهندس عمران قرار مي گيرد. 

مهندسي عمران طيف بسيار وسيعي از كارها را در بر مي گيرد. يعني اگر بخواهيم ساختمان، پل، برج، تونل، راه، سيلو و يا شبكه هاي فاضالب 
بسازيم در آغاز به يك مهندس كارآمد عمران نياز داريم تا عالوه بر رعايت جنبه هاي فني و اجرايي، اقتصادي نيز عمل كند. چون اقتصادي بودن 

يك اصل در مهندسي عمران است. 

فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند پس از پايان تحصيالت، مسووليتهاي متفاوتي نظير طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت بر اجراي طرحهاي 
مختلف عمراني را به عهده گيرند. از جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود:  

- محاسبه ، ساخت و اجرا و تا حدودي طراحي ساختمانهاي مختلف مسكوني، اداري و صنعتي اعم از آجري، بتني و فوالدي، نظير ساختمانهاي 1
مسكوني وياليي، چندطبقه، آپارتمانها و برجهاي بلند و همچنين كارهاي ساختماني اداره ها، مدرسه ها، بيمارستانها ، كارخانه ها و مراكز صنعتي، 

 .  …ساختمانها و مراكز ورزشي ، تاالرهاي اجتماعات و 

- طراحي ، محاسبه و اجراي راهها و جاده هاي مختلف ارتباطي داخل و خارج شهرها و روستاها اعم از : راههاي شوسه، راههاي آسفالته، 2
بزرگراه ها و نيز راه آهن (شامل مسيريابي ، پياده كردن مسير ، زيرسازي و روسازي)  

- ساخت و اجرا و در مواردي طراحي و محاسبه انواع پلهاي بتني و فلزي با دهانه ها و ابعاد و شكلهاي متفاوت نظير: پلهاي داخل شهري و 3
روگذرها، پلهاي خارج شهري و جاده ها.  

- اجراي سدهاي مختلف خاكي و بتني و نيز بندهاي انحرافي و ساير تاسيسات وابسته نظير تونل يا كانال انحراف آب رودخانه (جهت اجراي 4
… عمليات كارگاهي در ضمن ساخت سد)، تاسيسات آبگيري از سد و كنترل ارتفاع آب در پشت سد و 
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-اجراي كارهاي مربوط به ساماندهي رودخانه ها.  5

- طراحي ، محاسبه و ساخت خطوط انتقال آب اعم از انواع كانالهاي تحت فشار و يا كانالهاي با سطح آزاد آب كه به منظور انتقال آب از سدها 6
 براي مصارف كشاورزي، شرب و صنعتي به منطقه هاي مورد نياز و نيز جهت انتقال آب از تصفيه خانه هاي آب به مخازن آب و …و درياچه ها و 

از آن جا به مناطق مصرف، ساخته مي شوند.  

 .  …- ساخت تصفيه خانه هاي آب و فاضالب شامل: ساختمانها و تاسيسات مربوط، محوطه سازي و 7

- طراحي ، محاسبه و ساخت شبكه هاي آب رساني به منطقه هاي شهري و روستايي جهت تامين آب شرب مورد نياز افراد و تاسيسات مربوط 8
 .  …نظير: مخازن آب، لوله كشي ، انشعابات و 

- طراحي ، محاسبه و ساخت شبكه هاي جمع آوري و دفع آبهاي سطحي ناشي از نزوالت جوي در خيابانها و ساير منطقه هاي شهرها و شهركها 9
و همچنين شبكه هاي جمع آوري و دفع فاضالبهاي خانگي و صنعتي و انتقال آنها به خارج از شهر و تصفيه خانه ها.  

 مورد نياز است؛ و همچنين تا …- انجام بسياري از كارهاي نقشه برداري كه براي كارهاي ساختماني مختلف نظير: راه سازي، سد سازي، و 10
حدودي كارهاي نقشه كشي طراحي و معماري.  

توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه  

يك مهندس عمران بايد بسيار اجتماعي و داراي توان ايجاد ارتباط با جمله سايرين باشد. چون رشته مهندسي عمران يك رشته گروهي       
است. يعني متخصص عمران در محيط كار خود با اقشار مختلف جامعه از جامعه كارگران، تكنسين ها و مهندسان رشته هاي ديگر سروكار دارد و 

بايد با همه اين افراد ارتباط خوبي برقرار كند تا بتواند شاهد پيشرفت و موفقيت كارش باشد.  

با توجه به كميت و كيفيت درسهايي كه در اين رشته ارايه مي گردد، داوطلب بايد از توان و دانش برتر در زمينه هاي رياضي و فيزيك برخوردار 
باشد. همچنين توان جسمي ، قدرت تجزيه و تحليل ، قدرت تجسم و دقت كافي در بسياري از مسايل را داشته باشد.  

رشته مهندسي عمران داراي دو بعد اجرايي و نظري و آزمايشگاهي است. در اين ميان عده اي از مهندسين جذب كارهاي اجرايي مي شوند كه در 
اين صورت بايد آمادگي كار در كارگاههاي داخل و خارج شهر را داشته باشند يعني براي برنامه ريزي و سروكار داشتن با اقشار مختلف مردم آماده 
باشند و عده اي نيز جذب بعد نظري و آزمايشگاهي مهندسي مي شوند كه اين عده نيز بايد آمادگي كارهاي محاسباتي ، دفتري و آزمايشگاهي را 

داشته باشند. كارهايي كه به رياضيات قوي و صبر و حوصله بسيار نياز دارد. 

شايان ذكر است كه بسياري از كارها و طرحهاي عمراني در خارج از محيطهاي شهري بوده و فعاليت نسبتا زيادي را مي طلبد لذا داوطلب اين 
رشته بايد عالقمند به كارهاي عمراني بوده و توانايي كار در محيطهاي پرجمعيت را داشته باشد.  

 : آب است– نقشه برداري و عمران – عمران ، عمران –اين رشته در سطح كارشناسي داراي سه گرايش عمران 

 نقشه برداري 
طرح و اجراي برنامه هاي عمران و مطالعات مربوط به زمين مستلزم وجود اطالع دقيق مهندسي (مسطحاتي، ارتفاعي، چگونگي) به صورت 

نقشه هاي گوناگون (ترسيمي ، رقمي، تصويري) از منطقه مورد نظر است. مجموعه نقشه برداري پاسخگوي اين نيازها به گونه اي هماهنگ با 
  ديگر رشته هاي عمران است و هدفش تربيت افرادي است كه آگاهي علمي كافي و مهارت فني الزم را در زمينه نقشه برداري داشته باشند.
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داوطلبان ورود به اين رشته بايد در رياضيات (هندسه، مثلثات) و فيزيك دوره دبيرستان قوي بوده عالقه مندي و آمادگي جسمي (براي كارهاي 
) الزم را دارا باشند. بعضي دروس تخصصي اين رشته عبارتند از : راه سازي ، تئوري خطاها، جغرافياي ايران ، نقشه برداري، … و  صحرايي

ژئودزي (جهت تعيين شكل زمين) ، فتوگرامتري زميني و هوايي (عكسهاي هوايي) ، كارتوگرافي، هيدروگرافي (نقشه برداري از بستر دريا) ، پروژه 
و كارآموزي از جمله دروس اين دوره است. بعضي تواناييهاي فارغ التصيالن اين رشته عبارتند از:  

مديريت گروههاي اجرايي در عمليات نقشه برداري ، طرح و برنامه هاي سيستم نقشه، محاسبات و برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف فني 
نقشه برداري، تدريس و آموزش در دوره كارداني (پس از طي دوره مربوط به تعليم و تربيت).  

امكان ادامه تحصيل در اين رشته تا حد كارشناسي ارشد در داخل و در سطوح باالتر در خارج از كشور موجود است. سازمان نقشه برداري وزارت 
برنامه و بودجه ، وزارت راه و ترابري ،  وزارت نفت ، سازمان آب ، سازمان بنادر و كشتيراني،  اداره جغرافيايـي ارتش و سپاه و بخش خصوصـي و 

 از جمله محلهاي جذب فارغ التحصيالن اين رشته است.  …

زيربناي كليه كارهاي عمراني نقشه برداري است و با توجه به لزوم انجام دادن كارهاي عمراني، فارغ التحصيالن آن سريعا جذب بازار كار 
مي شوند. داوطلبان بايد به سختي كار در بيابان و كوهستان و شرايط سخت نقشه برداري توجه داشته باشند.  

 هنگامي  كه  مكان  ساخت  يك  سازه  تعيين  مي شود، اولين  كار نقشه برداري  است . تا پستي  بلندي ها و نقشه  مربوط  به  آن  منطقه  مشخص  شده  و 
براساس  آن ، مكان  خاك برداري ، ميزان  خاك برداري  و نحوه  خاك برداري  تعيين  گردد و در نهايت  سطح  مناسب  براي  پي سازي  سازه  مورد نظر 

آماده  شود. به عبارت ديگر نقشه برداري علم و فن پردازش، تجزيه و تحليل، تفسير و نمايش اطالعات مكاني به منظور اجراي بهينه پروژه هاي 
عمراني است. گرايش  نقشه برداري  با جغرافيا و سنجش  از راه  دور، ارتباط  نزديكي  دارد. در ضمن چون  نقشه برداري  بيشتر براي  سازه هاي  بزرگ  

خارج  از شهر مثل  سيلوها، پل ها، تونل ها و سدها كاربرد دارد، كارهاي  ميداني  و صحرايي  اين  رشته  بسيار زياد است  و بخش  نقشه برداري  
 .زيرزميني  آن  نيز كار نسبتاً خشني  مي باشد

 :دروس  تخصصي  گرايش  نقشه برداري 

راه سازي ، رياضيات  مهندسي ، هندسه  ديفرانسيل ، نقشه برداري  و عمليات ، نقشه برداري  ژئودتيك ، فتوگرامتري ، تئوري  خطا، نقشه برداري  مسير، 
 .نقشه برداري  زيرزميني ، هيدروگرافي ، كارتوگرافي ، ژئودزي ، ميكروژئودزي  و نقشه برداري  صنعتي ، ژئودزي  ماهواره اي ، نجوم 

عمران- عمران 

اين رشته قبال به مهندسي راه و ساختمان موسوم بوده و به منظور تربيت مهندسان طراح ، محاسبه و اجراي پروژه هاي ساختماني، صنعتي ، 
راه سازي و تاسيسات آبي و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي عمراني در زمينه هاي فوق و همچنين همكاري با مهندسان مشاور يا محاسبه در 

زمينه هاي ياد شده ، به وجود آمده است. قسمت عمده دروس اين رشته را مجموعه متنوعي از دروس نظري و پروژه هاي طراحي تشكيل مي دهد 
  و كنار آنها تعدادي دروس آزمايشگاهي و كارگاهي و نيز دو دوره كارآموزي در طي دو تابستان پيش بيني شده است.

با توجه به سياستهاي عمراني و سرمايه گذاريهاي دولت براي ايجاد ساختمانها، راهها، پلها، سدها، نيروگاههاي هسته اي و حرارتي ، رفع نيازهاي 
عمراني در زمينه مسكن و تاسيسات آبي جهت تامين آب آشاميدني شهرها و روستاها همچنين بازسازي مناطق جنگ زده اهميت اين رشته 

  مشخص مي شود.

فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در وزارتخانه ها (نظير وزارتخانه هاي راه  و ترابري مسكن و شهرسازي و نيرو) و شركتهاي دولتي و شركتهاي 
  خصوصي و مهندسان مشاور به كارهاي طراحي ، محاسبه و اجرا بپردازند.
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در شرايط حاضر فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند در دوره هاي مختلف كارشناسي ارشد سازه (آناليز و طرح سازه ها) ، خاك و پي (مطالعه 
مسائل مربوط به رفتار خاكها و محاسبات پي ها) ، راه و ترابري (طرح راهها و شبكه ترابري) ، سازه هاي آبي (طراحي سازه هاي هيدروليكي و 

مسائل آبي ديگر در ارتباط با سدها) در داخل كشور ادامه تحصيل دهند.  

 درصد از دروس اين دوره عملي است و از 10دارا بودن دانش قوي رياضي و فيزيك و توانايي جسماني از ضروريات اين رشته است. حدود 
دروس تخصصي آن مي توان طراحي سازه هاي فوالد و بتن ، پي سازي، مكانيك خاك، مكانيك سياالت، هيدروليك و تحليل سازه ها را نام برد.  

 دانشجوي  مهندسي  عمران  ـ عمران  مسائل  مربوط  به  سازه ، خاك  و پي ، راه  و ترابري  و هيدروليك  را مطالعه  مي كند؛ يعني  از يك  سو به  طراحي  
و نحوه  ساخت  اسكلت  ساختمان ها و ساير بناهاي  فني  مثل  پل ، فرودگاه  و تونل  پرداخته  و از سوي  ديگر به  مطالعه  رفتار زمين  بناهاي  فني  

مي پردازد تا براساس  نوع  خاك  زمين  مورد نظر، شكل  و شالوده  سازه اي  را كه  قرار است  ساخته  شود، طراحي  كند. همچنين  مهندس  گرايش  
عمران  به  برنامه ريزي  حمل  و نقل  بين  شهري  و درون  شهري ، طراحي  راه ها از نظر هندسي ، زيرسازي  و روسازي  پرداخته  و اطالعات  عمومي  

 .خوبي  نيز در مورد هيدروليك  به  دست  مي آورد

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف مهندسي  عمران 

رياضيات  عمومي ، فيزيك  عمومي ، برنامه نويسي  كامپيوتر، آمار و احتماالت  مهندسي ، محاسبات  عددي ، استاتيك ، ديناميك ، مقاومت  مصالح ، 
 .مكانيك  خاك ، زمين شناسي  مهندسي ، متره  و برآورد پروژه 

 :دروس  تخصصي  گرايش  عمران 

تكنولوژي  بتن ، تحليل  سازه ، بارگذاري ، مهندسي  پي ، سازه هاي  بتني ، سازه هاي  فوالدي ، روش هاي  اجرايي  ساختمان ، مكانيك  سياالت ، 
هيدروليك ، هيدرولوژي  مهندسي ، رسم  فني  و نقشه كشي  ساختمان ، نقشه برداري  و عمليات ، مهندسي  آب  و فاضالب ، بناهاي  آبي ، اصول  و مباني  

معماري  و شهرسازي ، پروژه  سازه هاي  فوالدي ، روش هاي  خرابي  ساختمان ، راه سازي  و پروژه ، روسازي ، مهندسي  ترابري ، راه آهن ، مهندسي  
 ).ترافيك .(بسياري از درس هاي اين گرايش همراه با آزمايشگاه است

 

 

 آب –عمران 

مهندسين عمران ـ آب با ساخت سدها، تصفيه خانه ها، تونل هاي انتقال آب و شبكه هاي توزيع آب در همين راستا گام برمي دارند. براي مثال در 
ساخت يك سد، بررسي پستي و بلندي هاي منطقه كه سد در آن ساخته مي شود و تعيين مقدار بتن مورد نياز براي ساختن سد به گرايش 

نقشه برداري مربوط مي شود. همچنين تعيين مكان ساخت سد و طراحي حجم مخزن سد و سرريزها و كارهاي آماري مربوط به بارندگي و 
 .جمع آوري آب به گرايش مهندسي عمران ـ آب برمي گردد و باالخره ساخت خود سد به گرايش عمران ـ عمران ارتباط پيدا مي كند

اين دوره(كارشناسي) به منظور تربيت متخصصاني تدوين شده است كه بتوانند در زمينه هاي شناخت منابع آب و كنترل و بهسازي كيفيت منابع 
آب اطالعات الزم را به دست آورند تا بتوانند در مراحل مختلف طراحي ، نظارت و مديريت پروژه هاي آب كار كنند. با توجه به اينكه توسعه 

 بستگي به ميزان آب قابل استفاده دارد مي توان صنعت آب را در ايران در زمره صنايع مادر …كشور در زمينه هاي كشاورزي، صنعتي ، عمران و 
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به حساب آورد. داوطلبان ورود به اين دوره ها بايد در دروس رياضي، فيزيك و شيمي دبيرستان قوي بوده، عالقه مندي و استعداد الزم (خصوصا 
در زمينه طراحي ) را داشته باشند. دروس اين دوره ها به صورت عمومي، پايه ، اصلي ، تخصصي، انتخابي و كارآموزي (كارآموزي صحرايي 

پروژه تخصصي و كارآموزي تخصصي) است. بعضي دروس اصلي و تخصصي اين گرايش ها عبارتند از : مكانيك خاك ، هواشناسي ، 
  …هيدروليك ، آبهاي زيرزميني ، سدهاي كوتاه ، پي سازي و 

فارغ التحصيالن اين دوره ها تواناييهاي الزم را در زمينه هاي مربوط به كارشناسي مطالعه منابع آب ، تاسيسات آبي و سازه هاي هيدروليكي، 
كارشناسي آب و فاضالب و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي آبي را خواهند داشت. سازمان آب، وزارت جهاد كشاورزي ،  وزارت نيرو و بخش 

 از جمله مراكز جذب فارغ التحصيالن اين دوره است.  …خصوصي و 

امتيازات اين گرايش ها آن است كه عالوه بر محاسبات سازه اي، وارد محاسبات هيدرولوژي و هيدروليك نيز شده و بر وسعت كار مي افزايد.  

 : آبدروس  تخصصي  گرايش  عمران

تكنولوژي، تحليل سازه، بارگذاري، مهندسي پي، سازه هاي بتني، سازه هاي فوالدي، روش هاي اجرايي ساختمان، مكانيك سياالت، هيدروليك، 
هيدرولوژي مهندسي، رسم فني و نقشه كشي ساختمان، نقشه برداري و عميات اجرايي، مهندسي آب و فاضالب و بناهاي آبي، شيمي عمومي، 

هواشناسي، مهندسي سيستم، ماشين هاي آبي و ايستگاه هاي پمپاژ ، شيمي ميكروبيولوژي آب، فرآيند تصفيه، مقدمه اي بر بهداشت محيط. 
 .)(بسياري از درس هاي اين گرايش همراه با آزمايشگاه است

 وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر

رشته مهندسي عمران در ايران تا مقطع دكتري تدريس مي شود و لذا راه براي ادامه تحصيالت باز است.  

فارغ التحصيل مقطع كارشناسي مي تواند در مقطع كارشناسي ارشد در گرايشهاي مختلف : سازه، سازه هاي هيدروليكي، مهندسي زلزله، راه و 
ترابري، مكانيك خاك و پي، مهندسي آب ، سازه هاي دريايي، مهندسي مديريت ساخت، مهندسي برنامه ريزي حمل و نقل، مهندسي نقشه برداري 

فتوگرافي و مهندسي محيط زيست به تحصيل ادامه دهد. 

آينده شغلي و بازاركار 

مراكز مختلفي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در فعاليتهاي عمراني نقش دارند كه هر يك به تناسب نوع فعاليت خود، اقدام به جذب 
فارغ التحصيالن اين رشته مي كنند.  

وزارت خانه هاي مسكن و شهرسازي، راه و ترابري، جهاد سازندگي و نيرو به صورت گسترده تر و ساير وزارت خانه ها، اداره ها ، سازمانها ، مراكز 
 به صورت مستقيم براي كارهاي …دولتي و خصوصي نظير : وزارت خانه هاي آموزش و پرورش ، كشاورزي ، فرهنگ و آموزش عالي، بانكها و 

عمراني خود مثل طرح و محاسبه، اجرا و نظارت بر اجرا، نياز به استخدام مهندسان عمران دارند. عالوه بر آن ، شركتهاي مختلف مهندسان 
مشاور كه در كشور به صورت گسترده وظيفه طراحي ، محاسبه و نظارت بر اجراي پروژه هاي ساختماني را بر عهده دارند؛ همچنين شركتهاي 

ساختماني و راه سازي دولتي و خصوصي كه در اجراي اين طرحها فعاليت دارند، تعداد كثيري از فارغ التحصيالن رشته عمران را استخدام مي كنند.  
اصوال مهندس عمران شانس كاري زيادي دارد چون در طراحي و ساخت بسياري از كارهاي عمراني مانند: راهها ، پل ها ، سدها ، سازه هاي 

دريايي براي سكوهاي نفتي، آشيانه هاي هواپيما و خانه هاي مسكوني مقاوم در مقابل زلزله ، مهندسين عمران حضوري فعال دارند. متخصصاني 
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كه يا در دفترهاي مشاوره به طراحي پروژه هاي فوق مي پردازند و يا مجري كارهاي عمراني مذكور بوده و به كيفيت اجراي آنها نظارت دارند. 
البته بايد توجه داشت كه هر دانشجوي مهندسي عمران نمي تواند فرصت هاي شغلي خوبي داشته باشد. بلكه بايد در دوران تحصيل به دنبال 
پژوهش ، تحقيق و يادگرفتن باشد نه اين كه تنها واحدهاي دانشگاهي را پاس كند و يا حتي به فكر يك معدل خوب دانشگاهي باشد. چون 

شركتهاي عمراني خصوصي و دولتي به دنبال يك نيروي كارآمد هستند نه يك شاگر اول دانشگاه . 

وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر  

وقتي كسي صحبت از سازندگي مي كند اولين چيزي كه به ذهن هر كس مي رسد پل، سد، كارخانه و كارگاه است كه ساخت بناي همه اينها بر 
عهده مهندسين عمران است و به همين دليل فرصت هاي شغلي اين رشته در همه جاي دنيا بسيار زياد است. در كشور ما نيز كه فعاليت هاي 

 درصد كل بودجه كشور را به خود اختصاص مي دهد، بازار كار يك مهندس عمران از مهندسين رشته هاي ديگر بيشتر است. 40 تا 30عمراني 
بويژه اين كه كشور ما بعد از انقالب در زمينه مهندسي عمران رشد زيادي داشته است.با توجه به روند رو به رشد ساخت و ساز بناهاي شهري در 

ايران و احتياج به مسكن و ساختمان به نظر مي رسد بازار كار اين رشته همچنان پويا و پرتحرك باشد.  

پيش بيني وضعيت آينده رشته در ايران 

هنگامي كه وارد يك شهر مي شويد، در نگاه اول چه مي بينيد؟ساختمان ها؟ راه ها؟ پل ها؟ فرودگاه و پايانه هاي مسافربري؟ همه اينها و هر آنچه  
كه مربوط به عمران و نوسازي مي شود، در حيطه فعاليت يك مهندس عمران قرار دارد. به عبارت ديگر مهندسي عمران بيانگر كاربرد علم در 

ايجاد سازندگي و عمران كشور است؛ يعني هر چيزي  كه  به  آبادي  يك  كشور باز مي گردد، مانند سد، فرودگاه ، جاده ، برج ، تونل ، دكل هاي  
مخابرات ، ساختمان هاي  مقاوم  در مقابل  زلزله ، سيل  و آتش ، نيروگاه هاي  برق  و مصالح  سبك ، ارزان  و با كيفيت  مناسب  براي  ساخت  و ساز، در 
حيطه  كار مهندس  عمران  قرار مي گيرد. زيرا در تمام  زمينه هاي  عمراني  در آغاز به  يك  مهندس  كارآمد نياز داريم  تا عالوه  بر رعايت  جنبه هاي  

فني  و اجرايي ، اقتصادي  نيز عمل  كند. چون  اقتصادي  بودن  يك  اصل  در مهندسي  عمران  است . اين  رشته  در سطح  كارشناسي  داراي  دو گرايش  
 .عمران  ـ عمران  و عمران  ـ نقشه برداري  است 

 : توانايي هاي  الزم

متخصص  عمران  در محيط  كار خود با اقشار مختلف  جامعه  از جمله  كارگران ، تكنسين ها و مهندسين  رشته هاي  ديگر سروكار دارد و بايد با همه  
اين  افراد ارتباط  خوبي  برقرار كند. همچنين  بايد آمادگي  كار در كارگاه هاي داخل  و خارج  شهر را داشته  باشد. عده اي  نيز جذب  بـُعد نظري  و 

آزمايشگاهي  مهندسي  مي شوند كه  اين  عده  نيز بايد آمادگي  كارهاي  محاسباتي ، دفتري  و آزمايشگاهي  را داشته  باشند. كارهايي  كه  به  رياضيات  
 .قوي  و صبر و حوصله  بسيار نياز دارد

 شهيد عباسپور) پرديس مهندسي علمي و كاربردي عمران (
آب، راز ماندگاري جهان و از عناصر اصلي بقا و دوام زندگي در كره زمين است.در عصر حاضر، اين ماده  حياتي در مصارف كشاورزي، خانگي و 

صنعتي نقش اساسي دارد و كمبود آن، مشكالتي را در اكثر كشورها، بويژه كشورهاي خشك و نيمه خشك به وجود آورده است.گفته مي شود كه 
 ميليارد نفر از 3 ميالدي، حدود 2025در سال هاي آينده، جهان با بحران جدي كمبود آب روبرو مي شود و حتي به گفته دانشمندان، تا سال 

ساكنان زمين، آب  آشاميدني نخواهند داشت.از همين رو، امروزه حفاظت از منابع آب و برنامه ريزي براي بهره برداري بهينه از اين منابع، يكي از 
نشانه هاي بارز و كليدي توسعه پايدار است و مديريت منابع آب كشورهاي مختلف جهان براي تأمين آب مورد نياز، سدهاي مخزني بزرگ احداث 

كرده و منابع آب زيادي را از فاصله هاي دور به مراكز مصرف منتقل مي كنند. دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور بر پايه همين نياز، 
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برداري  هاي آبي و مهندسي عمران ـ بهره ، مهندسي عمران ـ ساختمان  برداري از سه شبكه هاي مهندسي عمران ـ بهره  رشته1370درسال 
 .هاي آب و فاضالب را داير كرد ازشبكه

 :مهندسي علمي ـ كاربردي عمران ـ بهره برداري از سد و شبكه

 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال 30آيا مي دانيد در حالي كه ما در بخش هاي وسيعي از كشور دچار خشكسالي و كمبود آب هستيم، بيش از 
در سطح كشور هرز مي رود؟از سوي ديگر با وجود آنكه بشر در طول تاريخ هميشه با سيالب ها زندگي كرده، هيچ گاه اثرات مخرب سيالب ها 
مانند امروز نبوده است. بي شك براي مواجهه با اين مشكالت، يكي از بهترين  راه ها،  حفظ آب به ياري سدسازي و استفاده بهينه از آن است؛ 
كاري كه در حيطه فعاليت مهندسين عمران ـ آب است. در اين ميان مهندسين بهره برداري از سد و شبكه با به كارگيري بهترين روش هاي 

بهره گيري از سد نقش موثر و بسزايي در حفظ منابع آبي دارند.به عبارت ديگر، مديريت شبكه هاي آبياري و زهكشي قبل از اجرا،  در حين اجرا و 
سين اين رشته است و فارغ التحصيل اين رشته بايد بتواند، پروژه احداث يك سد را از زمان مطالعه تا احداث و  پس از اجرا بر عهده مهند

بهره برداري كوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسي قرار دهد.براي مثال، در پشت يك سد به مرور زمان رسوب جمع مي شود. اين رسوب مي تواند 
تمام دريچه هاي تحتاني و مياني را ببندد و عمالً سد را به سوي تعطيل شدن بكشاند. همچنين امكان دارد رسوب وارد كانال اصلي شده و باعث 

نشت، ترك خوردن، واژگون شدن و شكستن كانال گردد. در اين ميان مهندسين بهره برداري ازسد و شبكه، نحوه حفظ و ترميم سد و شبكه و 
جلوگيري از رسوب و فرسايش را در شبكه هاي آبياري و زهكشي فرا مي گيرند.در واقع حفاظت، نگهداري و كنترل رفتار سد در اثر نيروهاي وارده 

بر آن مانند فشار آب، زير فشار تغييرات تراز آب، اثرات محلي مانند زلزله، لغزش ها، جابجايي ها و تغييرات محيطي وظيفه اصلي مهندسين سد و 
 .شبكه است

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 : دروس پايه و اصلي

شيمي فيزيك آب، مقاومت مصالح، مكانيك خاك، مواد مصالح و بتن، استاتيك، هيدروليك، هيدرولوژي، هيدرومتري، هيدروژئولوژي، اقتصاد 
مهندسي، تجهيزات مكانيكي و برقي در سد و شبكه، ديناميك، رسم فني و نقشه كشي صنعتي، روابط آب و خاك و گياه، زمين شناسي، 

 .زمين شناسي مهندسي، زيست  محيطي در سد و شبكه، عمليات نقشه برداري، مكانيك سياالت، نقشه برداري

 :دروس تخصصي

آبخيزداري و حفاظت خاك، اجراي شبكه هاي آبياري، اصول برنامه ريزي در مديريت منابع آب، بهره برداري و نگهداري از سد و شبكه، پروژه 
كارشناسي مهندسي سد و شبكه، پمپ و طراحي ايستگاه پمپاژ، پيش بيني و كنترل سيالب و عمليات، ترميم و نگهداري از سد و شبكه، 

سيستم هاي انتقال آب و پروژه،  شناخت و مديريت ماشين آالت، طراحي شبكه هاي آبياري، طراحي شبكه هاي زهكشي، طرح و اجراي قطعات 
بتني، فرسايش و رسوب، كنترل و پايداري سد، مباني طراحي سد و تأسيسات وابسته، متره و برآورد پروژه، نيروگاه  هاي آبي، هيدروگرافي مخازن، 

 ).كارآموزي.(بسياري از درس هاي اين رشته همراه با آزمايشگاه است

 :مهندسي علمي ـ كاربردي عمران ـ ساختمان هاي آبي

 ميليون دالر اعالم كرده بودند در حالي كه هزينه ساخت و 600 را يك ميليارد و 3پيمانكاران خارجي هزينه  اجراي طرح سد و نيروگاه كارون 
% كمتر از مبلغ پيشنهادي شركت هاي خارجي است.بخش قابل توجهي از فعاليت هاي اجرايي اين 60احداث اين طرح توسط متخصصان داخلي، 
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طرح عظيم عمراني،  بر عهده مهندسين عمران ـ عمران است؛ متخصصاني كه در زمينه ساخت سازه هاي مختلف آبي و خاكي آموزش ديده اند. 
اما بدون شك مهندسين عمران ـ ساختمان هاي آبي، بهترين گزينه براي ساخت و اجراي سازه هاي  آبي هستند. زيرا اين دسته از مهندسين به 
طور تخصصي درباره سازه هاي آبي اعم از سد،  سرريزها، كانال هاي آب رساني، ايستگاه هاي پمپاژ و برخي از سازه هاي فوالدي و بتني مرتبط با 

شبكه هاي آب رساني آموزش ديده اند.البته ساخت سد بيشتر در تخصص فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد و دكتراي اين رشته است. اما 
فارغ التحصيالن كارشناسي نيز در اين زمينه اطالعاتي به دست مي آورند و مي توانند در زمينه ساخت سدهاي كوتاه، سازه هاي انحراف آب، 

 .سرريزها، مخازن آبي، آبشارها و در كل انواع سازه هايي كه در ارتباط با رودخانه ها است فعاليت نمايند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

شيمي عمومي، فيزيك عمومي، رياضي مهندسي، رياضيات عمومي، رياضيات كاربردي، ايمني و بهداشت كار، آمار و احتماالت :دروس پايه
مهندسي، مباني برنامه سازي كامپيوتر، محاسبات عددي، معادالت ديفرانسيل، نقشه كشي و نقشه خواني 

اجراي سازه هاي بتني ، اجراي سازه هاي خاكي ، اجراي سازه هاي فوالدي ، اجراي سدهاي بتني ، بارگذاري، :دروس اصلي و تخصصي
پروژه كارشناسي مهندسي ساختمان هاي آبي، پي سازي، تحليل سازه ها، حفاري و اجراي تونل، راه سازي و كانال سازي، سيستم هاي انتقال آب ، 
شناخت و مديريت ماشين آالت، طراحي سازه هاي بتن مسلح ، طراحي سازه هاي فوالدي ، عمليات نقشه برداري (تخصصي)، عيب يابي و ترميم 

سازه ها، كاربرد كامپيوتر در تحليل سازه هاي آبي، مباني طراحي سد و تأسيسات وابسته، متره و برآورد پروژه، مديريت ساختمان و تجهيز كارگاه، 
 )مهندسي زلزله، نقشه برداري، كارآموزي.(بسياري از درس هاي اين رشته همراه با كارگاه يا پروژه است

 :مهندسي علمي ـ كاربردي عمران ـ بهره برداري از شبكه هاي آب و فاضالب

در طي چند قرن اخير، كشورهاي صنعتي، سرمايه گذاري هاي عمده اي براي جمع آوري و تصفيه فاضالب شهري انجام داده اند، اما متأسفانه 
بيشتر كشورهاي جهان سوم فاقد سيستم اصولي فاضالب شهري هستند. اين در حالي است كه تأمين آب مورد نياز براي انبوه جمعيت رو به 

رشد شهرهاي بزرگ كه تصفيه خانه ندارند، باعث باال آمدن سطح آب زيرزميني و ايجاد روا ن آب هاي بسيار آلوده و بيماري زا، كه داراي موادي 
مانند سرب، جيوه، كُرم و سيانور هستند، مي شود و در نهايت منابع آب سطحي مجاور شهرها و آب هاي زيرزميني كم عمق را آلوده 

مي كند.همچنين استفاده از اين آب هاي آلوده، براي شرب، شستشو و كشت سبزيجات و نباتات ساالدي، متداولترين راه شيوع بيماري هاي 
مسري نظير اسهال، حصبه، يرقان و وبا است. از سوي ديگر راه يافتن فاضالب شهري به رودخانه ها باعث مرگ آبزيان مي شود. اين در حالي 

است كه مي توان از فاضالب شهري استفاده بهينه نمود. براي مثال مي توان از لجن خشك شده در بهبود كيفيت كود آلي استفاده كرد. همچنين 
آب خروجي تصفيه خانه ها مي تواند در توسعه كشاورزي تأثير بسزايي داشته باشد. زيرا اين آب  حاوي ازت و فسفات است و زمين هاي كشاورزي 
كه از اين آب استفاده مي كنند، از مصرف كود شيميايي بي نياز مي شوند.تأسيس و گسترش شبكه هاي فاضالب در كشور ما نيز اهميت بسزايي 
دارد. زيرا ايران كشوري پرجمعيت و نيمه خشك است و بايد براي حفظ و استفاده بهينه از آب، ارزش بسيار زيادي قائل شد. اين در حالي است 
كه شهر تهران به عنوان يكي از ده شهر بزرگ جهان،  تنها شهري است كه داراي سيستم  فاضالب شهري نيست.از همين جا مي توان به نقش 

مهم متخصصان مهندسي عمران ـ بهره برداري از شبكه هاي آب و فاضالب پي برد؛ مهندسيني كه دانش و تخصص الزم را براي طراحي، 
 .ساخت و ترميم شبكه هاي آب و فاضالب شهري و روستايي به دست مي آورند

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

ايمني و بهداشت كار، شيمي عمومي، فيزيك عمومي، آمار و احتماالت مهندسي، رياضيات عمومي،  رياضي مهندسي، رياضيات :دروس پايه
 .كاربردي، مباني برنامه سازي كامپيوتر، معادالت ديفرانسيل، محاسبات عددي، نقشه كشي و نقشه خواني
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عمليات نقشه برداري،  مقاومت مصالح، مكانيك خاك، هيدروليك، مصالح ساختماني، ترموديناميك و انتقال حرارت، حفاري و :دروس اصلي
تجهيز و بهره برداري از چاه، ديناميك، رسمي فني و نقشه كشي صنعتي، زمين شناسي مهندسي، كارگاه الكتريسيته صنعتي، مكانيك سياالت، 

 .نقشه برداري، هيدروژئولوژي، هيدرولوژي

سيستم هاي كنترل و اندازه گيري، طراحي تصفيه خانه فاضالب، طراحي شبكه هاي آب، طراحي شبكه هاي جمع آوري :دروس تخصصي
فاضالب، فرآيندهاي تصفيه، ميكروبيولوژي آب و فاضالب، آزمايشگاه آب و فاضالب، برنامه ريزي و مديريت طرح هاي آب و فاضالب، 

بهره برداري و نگهداري از تأسيسات آب، پمپ و طراحي ايستگاه پمپاژ، تصفيه پساب هاي صنعتي، تصفيه لجن، خوردگي و رسوب گذاري، 
سيستم هاي انتقال آب و پروژه، كيفيت آب و فاضالب، متره و برآورد پروژه، پروژه طراحي تصفيه خانه آب،  پروژه طراحي تصفيه خانه فاضالب، 

هاي اين  پروژه طراحي شبكه جمع آوري فاضالب، پروژه طراحي شبكه هاي آب، كارآموزي، اجراي شبكه هاي آب و فاضالب .(بسياري از درس
 ).رشته همراه با آزمايشگاه است

 ):توانايي هاي الزم (در هر سه رشته

 و مهندس؛ يعني كسي كه به ياري دانش حرفه اي، قدرت تجزيه و تحليل و عنصر خالقيت به اين توانايي "خلق فرآيندهاي نو"مهندسي؛ يعني 
دست پيدا مي كند. البته دو رشته مهندسي عمران ـ بهره برداري از سد و شبكه و مهندسي عمران ـ ساختمان هاي آبي، بيشتر جنبه اجرايي دارند و 
فارغ التحصيالن اين رشته ها در مقطع كارشناسي  بايد مسؤوليت هاي اجرايي را بر عهده بگيرند. از همين رو الزم است كه دانشجويان اين رشته ها 
در دوره دانشجويي براي دروس آزمايشگاهي و كارگاهي اهميت ويژه اي قائل بوده و بيشترين بهره  را از اين دروس ببرند. همچنين دانشجويان 
مهندسي عمران در هر سه رشته، بايد توانايي جسمي خوبي داشته باشند؛ زيرا محيط كار فارغ التحصيالن اين رشته ها اكثراً خارج از شهر و در 

مناطق كوهستاني است. در ضمن دانشجوي اين رشته بايد روحيه مديريت و كار اجرايي داشته باشد؛ زيرا همان طور كه از عنوان رشته هاي 
مهندسي عمران دانشكده صنعت آب و برق پيداست، وظيفه فارغ التحصيالن، بهره برداري از سد و شبكه، بهره برداري از شبكه هاي آب و فاضالب 

و يا مديريت ساخت سازه هاي آبي است.در نهايت بايد گفت كه دروس رياضيات و هندسه در مهندسي عمران اهميت زيادي دارد؛ چون 
 .دانشجويان بايد در نقشه برداري و طراحي راه مهارت داشته باشند

 : موقعيت شغلي در ايران

هدف از تأسيس دانشكده صنعت آب و برق، تأمين نيروي متخصص مورد نياز در صنعت آب و برق است؛ چون بسياري از درس هايي كه در اين 
دانشكده تدريس مي شود، بويژه واحدهاي عملي از قبيل واحدهاي كارگاهي و آزمايشگاهي تخصصي، در رشته هاي خارج از اين دانشكده آموزش 
داده نمي شود. براي مثال در رشته مهندسي عمران ـ نقشه برداري يا مهندسي عمران ـ  عمران، دانشجويان به طور تخصصي و كاربردي با محيط 

سد يا نيروگاه آشنا نمي شوند؛ در نتيجه توان علمي و عملي الزم را براي كار در سازمان ها و صنايع مرتبط با وزارت نيرو به دست نمي آورند. از 
همين رو با اينكه فارغ التحصيالن اين دانشكده بورسيه وزارت نيرو نيستند، اين وزارتخانه در صورت نياز به جذب نيروي متخصص، ابتدا سراغ 

% فارغ التحصيالن اين دانشكده، جذب وزارت نيرو مي شوند. برخي 50فارغ التحصيالن دانشكده صنعت آب و برق مي آيد و در حال حاضر بيش از
از فارغ التحصيالن مهندسي عمران در هر سه رشته نيز، در شركت هاي مشاوره، شهرداري ها، سازمان پارك ها و فضاي سبز فعاليت مي كنند. در 

كل اگر دانشجويان اين سه رشته توانايي و دانش الزم را در حال تحصيل كسب كرده باشند، فرصت هاي شغلي خوبي بويژه در شهرستان ها 
 .خواهند داشت
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   :مهندسي معماري
 

خاموش باش و آرام قدم بردار تا جذبه آسماني محراب، صالبت ستون ها و مناره ها و ظرافت كنگره ها تمامي وجودت را تسخير كند. به دقت نگاه 
كن و بگذار نوري كه از پس شيشه هاي رنگين به داخل مي تابد همه رنگ و تأللؤ خود را ميهمان چشم هايت كند تا تو ببيني كه چگونه زمين و 

آسمان به هم پيوند مي خورند و سپس گل ها و اسليمي ها در يك بهار هميشگي سر بر مي آورند.اينجا كجاست؟اينجا مسجد امام،  هشت 
بهشت، گنبد قابوس، ارگ بم،  سلطانيه يا هر بناي ديگري است كه شاهكار هنر معماري ايرانيان است. هنري كه پر از ابتكار،  زيبايي، اصالت، 
الهام و احترام به طبيعت است و به گرمي موسيقي و به شيريني شعر فارسي است. نه! اشتباه نكن! معماري تنها هنر ساختن بناهاي آجري و 

گنبدهاي دوار نيست كه بگوئيم عمر آن در هزاره سوم ميالدي به پايان رسيده است بلكه براي ساخت آسمان خراش ها، برج ها و مجتمع هاي 
امروز،  بيش از حياط هاي پر باغچه ديروز به معماران هنرمند و كار آمد نياز داريم و از همين رو رشته معماري يكي از رشته هاي مهم دانشگاهي 

است كه امروزه در دانشكده هاي فني يا هنري دنيا تدريس مي شود. اين رشته  داراي  دو جنبه  هنري  و فني  است . در اين  ميان  درس هاي  طراحي ، 
زيباشناسي  و نحوه  زيباكردن  حجم ها، نماها وپالن ها به  هنر بر مي گردد و دروسي  مثل  سازه هاي  بتني  و فلزي ، مقاومت  مصالح ، ايستايي ، 

تأسيسات  مكانيكي  و الكتريكي  به  جنبه  فني  اين  رشته  مربوط  مي شود. در اين  رشته  دروس  هنري  اهميت  بيشتري  داشته  و دروس  علمي  و فني  
در راستاي  دروس  هنري  است . براي  مثال  يك  معمار در طراحي  خانه  بايد فضاي  آرامش بخشي  را ايجاد كند تا باعث  اضطراب ، خستگي  و دلتنگي  

 .نگردد. كاري  كه  بيش  از رعايت  اصول  فيزيكي  مثل  نور و صوت ، نياز به  آشنايي  با اصول  زيبايي شناسي  دارد

 قدمت .معماري در لغت به معناي علم بنائي و آباد سازي آمده و معمار به معناي بسيار عمارت كننده و كسي است كه در آباداني جهان مي كوشد
معماري به عنوان يك فن براي ايجاد سرپناه، به قدمت تاريخ بشر مي رسد اما معماري امروزه در جهان تركيبي از صنعت ساختمان سازي به 
عالوه هنر، فلسفه، جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، اخالقي، اقتصاد، جغرافياي طبيعي و انساني، برنامه ريزي و توسعه اقتصادي و علوم 

از اين رو مي توان گفت كه رشته مهندسي معماري به دليل اين خصلت و به ويژه با توجه به .طبيعي نظير زيست شناسي و محيط زيست است
 .ماهيت هنري و نقش مهمي كه خالقيت هنري در آن ايفا مي كند اساساً با ساير رشته هاي مهندسي متفاوت است

 :فارغ التحصيالن رشته معماري در نهايت مي توانند در زمينه هاي زير ايفاي نقش كنند

 .طراحي (تك بنا يا مجموعة زيستي كوچك)، از طراحهاي اوليه تا مراحل اجرايي كار و طراحي اجزا عناصر تشكيل دهنده بنا 
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 )رهبري و سرپرستي دفاتر مشاور معماري (مهندسي مشاور

 )نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عمليات اجرايي ساختماني (مهندسي ناظر

 )مديريت و هماهنگي اجرايي پروژه هاي معماري (مديريت پروژه

 .تأسيس و سرپرستي مؤسسات پيمانكاري و احداث ساختمان

همكاري با كليه متخصصيني كه كارشان با ساماندهي فضاي زيست مرتبط است، مانند اكولوژيست ها، جغرافي دانان، اقليم شناسان، برنامه ريزان  

 . . . .اقتصادي و اجتماعي و

 .طراحي پارك ها و ميادين شهري و محوطه سازي

 .مشاركت در پروژه هاي برنامه ريزي و طراحي شهري و شهرسازي

 .طراحي تك بناها در مقياس كوچك و انجام دكوراسيون داخلي

 .انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي در زمينه طراحي فضاي زيست

 

 
 

 : توانايي هاي  الزم

معماري  بيش  از آنكه  علم  و تكنيك  باشد، ذوق  و سليقه  و استعداد است  و معمار كسي است كه طرح هاي فردي اش با نقاشي و مجسمه سازي 
رقابت كند و در واقع بتواند مجسمه اي كاربردي بسازد. دانشجوي  اين  رشته  عالوه  بر توانمندي  در طراحي  و قدرت  تجسم  و خالقيت ، الزم  است  
كه  در درس  رياضي  بخصوص  در هندسه  قوي  باشد چون  براي  آموزش  فن  و تكنيك  معماري  بايد دروسي  مثل  هندسه  كاربردي ، هندسه  مناظر و 

 .مرايا و رياضيات  و آمار را مطالعه  كرد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

با توجه  به  اين  كه  در سطح  كارشناسي  به  جنبه هاي  فني  معماري  توجه  بيشتري  مي شود، در نتيجه  فارغ التحصيل  اين  رشته  مي تواند به  ساختمان  
سازي  (طراحي  فني  ساختمان هاي  مختلف ) بپردازد اما فارغ التحصيل  كارشناسي  ارشد چون  جنبه هاي  هنري  معماري  را آموزش  ديده  است  ، بيشتر 
به  هنر معماري  مي پردازد. مهندس  معمار عالوه  بر طراحي  بناها مي تواند به  طراحي  و ساخت  ماكت  و طراحي  معماري  داخلي  بپردازد يا به  عنوان  
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ناظر ساخت  فعاليت  كند. در ضمن  فارغ التحصيل  معماري  آمادگي  كار در رشته هاي  مرتبط  با معماري  مثل  طراحي  صحنه  يا طراحي  صنعتي  را نيز 
 .دارد

 

 

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

دروسي مانند تركيب ها، طراحي ها، دروس نظري معماري دروس خاصي هستند كه عموماً به شيوه آتليه اي يا كنفرانس هاي دانشجويي برگزار 
مي شود و از نظم و قاعده مشخصي پيروي نمي كنند. مفاهيمي كه در اين دروس وجود دارد برپايه طرز تفكري كامالً متفاوت با دروس 

دبيرستان بوده بدين رو موفقيت فرد در دوره دبيرستان و كنكور تضميني براي اقبال فرد در اين دروس به شمار نمي رود. داشتن استعداد هنري و 
به كار گرفتن عنصر خالقيت در روند طراحي الزم موفقيت است. و نكته ديگر آنكه از دست دادن آينده شغلي براي فرد اهل ذوق رابطه اي با 

عدم توفيق در تحصيالت آكادميك معماري ندارد چه بسا همين فرد بتواند يك مهندسي ناظر خوب، مدير پروژه، برنامه ريز شهري بشود، رشته 
 .معماري برحسب كمبود ظرفيت قبولي اش بسيار مشكل است

 :دروس  پايه 

هندسه  كاربردي ، كارگاه  مصالح  و ساخت ، درك  و بيان  محيط ، بيان  معماري ، هندسه  مناظر و مرايا، رياضيات  و آمار، انسان ، طبيعت ، معماري ، 
 .مقدمات  طراحي  معماري 

 
 : دروس  اصلي 

مباني  نظري  معماري ، آشنايي  با معماري  جهان ، برداشت  از بناهاي  تاريخي ، آشنايي  با معماري  معاصر، نقشه برداري ، تنظيم  شرايط  محيطي ، 
تأسيسات  الكتريكي  (نور و صدا)، تأسيسات  مكانيكي ، مقاومت  مصالح  و سازه هاي  فلزي ، سازه هاي  بتني ، ايستايي ، متره  و برآورد، مديريت  و 

 .تشكيالت  كارگاه ، مصالح  ساختماني ، ساختمان ، روستا، طرح  معماري 

 
 :دروس  تخصصي 

 .آشنايي  با مباني  برنامه ريزي  كالبدي ، تحليل  فضاهاي  شهري ، آشنايي  با مرمت  ابنيه ، طرح  معماري ، طراحي  فني ، طرح  نهايي 
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   :مهندسي مكانيك

مكانيك؛ يعني تعمير خودرو و مهندس مكانيك؛ يعني فردي با دست هاي آلوده به بنزين يا روغن ماشين! چنين ديدگاهي را مي توانيد در بين 
تعداد قابل توجهي از عامه مردم و حتي داوطلبان آزمون سراسري بيابيد، در حالي كه رشته مهندسي مكانيك به جز يك درس تك واحدي، 

تقريباً هيچ ارتباطي با شغل مكانيكي ماشين ندارد. البته دانشجويان در اين رشته با اصول طراحي و طرز كار مكانيزم هاي مختلف به كار رفته در 
اتومبيل به طور اصولي و پايه اي آشنا مي شوند اما به تعمير خودرو نمي پردازند. در حقيقت رشته مكانيك بخشي از علم فيزيك است كه با استفاده 

از مفاهيم پايه علم فيزيك و به تبع آن رياضي به بررسي حركت اجسام و نيروهاي وارد بر آنها مي پردازد و مي كوشد تا با توجه به نتايج 
بررسي هاي خود، طرحي نو در زمينه فن شناسي وضعيت ارائه دهد و در راه پيشرفت انسان گامي به جلو بردارد.اين رشته  را شايد بتوان  از نقطه  

نظر تنوع  موضوعات  تحت  پوشش ، جامع ترين  رشته  مهندسي  به  شمار آورد. چون  رشته  مهندسي  مكانيك  در برگيرنده  تمامي  علوم  و فنوني  است  
كه  با توليد، تبديل  و استفاده  از انرژي ، ايجاد و تبديل  حركت  و انجام  كار، توليد و ساخت  قطعات  و ماشين آالت  و به  كارگيري  مواد مختلف  

درساخت  آنها و همچنين  طراحي  و كنترل  سيستم هاي  مكانيكي ، حرارتي  و سياالتي  مرتبط  مي باشد.به  عبارت  ديگر محاسبات  فني ، مدلسازي  و 
شبيه سازي ، طراحي  و تهيه  نقشه ها، تدوين  روش  ساخت ، توليد و آزمايش  تمامي  ماشين  آالت  و تأسيسات  موجود در دنيا، با تكيه  بر توانايي هاي  

مهندسين  مكانيك  انجام  مي گيرد.  

 . است "مهندسي  دريا" و "ساخت  و توليد" ، "حرارت  و سياالت " ، "طراحي  جامدات "مهندسي  مكانيك  داراي  گرايش هاي  

 

 :گرايش  حرارت  و سياالت

 همان طور كه از نام اين گرايش پيداست مهندسي مكانيك گرايش حرارت و سياالت به مبحث حرارت و مسائل مربوط به سياالت مي پردازد. 
به عبارت ديگر در اين رشته عوامل موثر بر خواص مختلف حركت سيال بخصوص سيال داغ مطالعه شده و اثر عبور سيال بر محيط محل عبور 

مانند نيروهايي كه در اثر عبور خود در محل ايجاد مي كند و يا طول هاي ناشي از اثر افزايش و يا كاهش دما در اعضاي مختلف يك دستگاه، 
به عبارت ديگر دانشجويان  اين  گرايش  در زمينه  تهويه  مطبوع ، دستگاه هاي  آب  و فاضالب  و گرم كننده  ساختمان ها مطالعه بررسي مي شود. 

 .مي كنند و درباره  طراحي  نيروگاه ها، موتورهاي  احتراق  داخلي  و طراحي  انواع  موتورهاي  درونسوز اتومبيل آموزش مي بينند
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همچنين از دروس اصلي اين رشته مي توان به مكانيك سياالت اشاره كرد كه نيروهاي وارد بر جسم متحرك در سيال را بررسي مي كند.  
گرايش حرارت و سياالت به فيزيك حرارت و مكانيك سياالت مي پردازد و وظيفه اش تحليل و طراحي سيستم ها از ديدگاه حرارتي و سياالتي 

است . براي مثال در طراحي يك موتور احتراق داخلي، مسائل مربوط به تبديل حرارت به انرژي ، انتقال حرارت، حفظ موتور در حرارت مناسب و 
سرد نگه داشتن موتور توسط يك مهندس مكانيك حرارت و سياالت بررسي مي شود.  

همچنين مسائل مربوط به تاسيسات ساختمان و رآكتورها، انتقال آب ، نفت و گاز ، طراحي نيروگاههاي مختلف ، طراحي توربو ماشين ها 
(ماشين هاي دوار) مثل توربين هاي بخار، توربين هاي گاز و فن كويل ها به گرايش سياالت مربوط مي شود. 

اين رشته در به كاربردن علوم و تكنولوژي مربوط جهت طرح و محاسبه اجزاء سيستمهايي كه اساس كار آنها مبتني بر تبديل انرژي ، انتقال 
حرارت و جرم است به متخصصان كارآيي الزم را مي دهد و آنها را جهت فعاليت در صنايع مختلف مكانيك در رشته حرارت و سياالت (نظير 

 ) آماده مي سازد. فارغ التحصيالن اين دوره قادر به طراحي و محاسبه …مولدهاي حرارتي، انتقال سيال نيروگاههاي آبي، موتورهاي احتراقي و 
اجزا و سيستمها در بخشهاي عمده اي از صنايع نظير صنايع خودروسازي ، نيروگاههاي حرارتي و آبي، صنايع غذايي، نفت، ذوب فلزات و غيره 

   رشته  اين  دروس  باشند .  آشنا  خارجي  زبان  يك  با  و  داشته  تسلط  فيزيك  و  رشته بايد در دروس رياضي  اين هستند. داوطلبان
 مطالبي در زمينه هاي حرارت وسياالت ، مي باشد.   شامل

با توجه به اينكه اصوال تحصيالت دانشگاهي به خصوص در زمينه هاي مهندسي نياز صد در صد به عالقه مندي داوطلب دارد، بنابراين عدم 
 و پايه اي در بخش مكانيك مانند رياضي ، فيزيك ، مكانيك ، شيمي ، رسم فني (تجسم  داشتن عالقه  و همچنين عدم تقويت دروس اساسي

باال داشتن) و هوش نسبتا خوب و عدم روحيه تجزيه و تحليل در مسائل باعث دلسردي و از دست دادن انگيزه تحصيل و ركورد شديد در 
  تحصيالت خواهد شد.

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي مختلف مهندسي مكانيك

رياضيات ، فيزيك  عمومي ، شيمي  عمومي ، برنامه نويسي  كامپيوتر، محاسبات  عددي ، معادالت  ديفرانسيل ، رياضي  مهندسي ، مباني  مهندسي  برق ، 
نقشه كشي  صنعتي ، استاتيك ، ديناميك ، مقاومت  مصالح ، علم  مواد، ترموديناميك ، مكانيك  سياالت ، طراحي  اجزاء، انتقال  حرارت ، ديناميك  

 .ماشين ، ارتعاشات  مكانيكي ، كنترل  اتوماتيك 

 :دروس  تخصصي  گرايش  حرارت  و سياالت 

توربوماشين ، توربين  گاز و موتور جت ، موتورهاي  احتراق  داخلي ، سوخت  و احتراق ، نيروگاه ، تهويه  مطبوع ، سيستم هاي  تبريد و سردخانه ، 
سيستم هاي  انتقال  سيال ، كنترل  آلودگي  محيط  زيست .( بسياري از درس هاي مهندسي مكانيك در گرايش هاي مختلف همراه با آزمايشگاه و 

 ).كارگاه است

 :گرايش  طراحي  جامدات

 گرايش طراحي جامدات به بررسي انواع نيروها، حركتها و تاثير آنها بر اجزاء مختلف ماشين مي پردازد. در واقع مهندس طراحي جامدات با توجه 
به نيازهاي جامعه ، دستگاهها و ماشين هاي مختلف را طراحي مي كند.  
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هر ماشين از دو قسمت متحرك و ثابت تشكيل شده است. حال بررسي اين مطلب كه حركت مورد نياز ماشين از چه راهي تامين شده و چگونه 
از منبع توليد به جايگاه مورد استفاده انتقال پيدا كند و باالخره چگونه از اين حركت استفاده گردد تا بيشترين بازدهي را داشته باشد، در حيطه 
وظايف مهندسي طراحي جامدات است. همچنين ابداع و پيش بيني دستگاه تنظيم ماشين آالت نيز از مسايل مطرح در اين گرايش مي باشد.  

در واقع مهندس طراح جامدات بايد تمامي نيروها و گشتاورهايي را كه به هر عضو ماشين وارد مي شود بررسي كرده و بهترين حالت قطعه مورد 
نظر را براي تمامي آن نيروها و گشتاورها و همچنين براي داشتن بهترين كارايي به دست آورده و كارايي مناسب آن قطعه را در زمان طوالني 

تضمين كند. 

طراحي سيستم ، طراحي ماشين هاي تراش، فرز، چاپ و قسمت هاي تعليق ، سيستم هاي انتقال قدرت و ديناميك يك خودرو، توسط مهندسان 
اين گرايش صورت مي پذيرد. همچنين در يك هواپيما قسمتهاي مربوط به فرود، پرواز، كنترل پرواز به نحوي مربوط به طراحي جامدات 

مي گردد. 
گرايش طراحي جامدات به طراحي ماشين آالت و اجزاي آنها، ارتعاشات ماشين آالت، ديناميك آنها و كنترل سيستم ها مي پردازد. 

 واحد درسي با يكديگر تفاوت دارند. 20گفتني است كه دو گرايش طراحي جامدات و حرارت و سياالت بسيار نزديك به هم هستند و تنها در 
بنابراين فارغ التحصيالن آنها نيز توانايي هاي مشترك زيادي دارند.  

هدف اين گرايش تربيت متخصصاني است كه بتوانند در مراكز توليد و كارخانه ها اجزاء و مكانيزم ماشين آالت مختلف را طراحي كنند. دروس 
اين دوره شامل دروس نظري، آزمايشگاهي، كارگاه و پروژه و كارآموزي است. فارغ التحصيالن مي توانند در كارخانجات مختلف نظير خودروسازي 

، صنايع نفت، ذوب فلزات و صنايع غذايي و غيره مشغول شوند. موفقيت داوطلبان به آگاهي آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فيزيك و 
مكانيك همچنين آشنايي و تسلط آنان به زبان خارجي بستگي فراوان دارد. از جمله دروس اين دوره مي توان دروس مقاومت مصالح، طراحي و 

ديناميك را نام برد. در اين رشته زمينه اشتغال و بازاركار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شده در طول تحصيل براي دانشجويان محسوس و قابل 
  لمس است.

 :دروس  تخصصي  گرايش  طراحي  جامدات 

روش هاي  توليد و كارگاه ، طراحي  مكانيزم ها، ياتاقان  و روغنكاري ، روش هاي  طراحي مهندسي ، طراحي  ماشين هاي  ابزار و توليد، طراحي  بدنه  و 
 .شاسي  خودرو، طراحي  ماشين  به  كمك  كامپيوتر، ساخت  به  كمك  كامپيوتر، رباتيك 

 

 :گرايش  ساخت  و توليد

يك قطعه بايد به چه روشي ساخته شود تا داراي توليدي سريع و ارزان و همچنين كيفيت مناسب و وقت و كارايي مطلوب باشد؟  
پاسخ به اين سوال مهم بر عهده مهندسان گرايش ساخت و توليد است. چرا كه يك مهندس ساخت و توليد به مسائل مربوط به ساخت بهينه و 

توليد با كيفيت باال مي پردازد. در واقع اين گرايش بيشتر به مشكالت و معضالت ساخت و توليد مي پردازد و در نتيجه نسبت به دو گرايش 
حرارت و سياالت و طراحي جامدات علمي تر است و دو گرايش فوق جنبه عملي تر دارند.  

گرايش ساخت و توليد به زمينه هاي كاربردي مهندسي مكانيك مي پردازد و مهندس اين گرايش در زمينه شكل دادن فلزات ، طراحي قالب ها و 
ساخت قطعه هاي گوناگون فعاليت مي كند. 

هدف تربيت كارشناساني است كه با به كاربردن تكنولوژي مربوط به ابزارسازي، ريخته گري ، جوشكاري، فرم دادن فلزات ، طرح كارگاه يا 
 ) …كارخانه هاي توليدي آماده كار در زمينه ساخت و توليد ماشين آالت صنايع (كشاورزي ، نظامي، ماشين سازي، ابزارسازي ، خودروسازي و 
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باشند. فارغ التحصيالن اين دوره قادر خواهند بود در صنايعي مانند ماشين سازي، ابزارسازي، خودروسازي ، صنايع كشاورزي، صنايع هوايي و 
تسليحاتي به ساخت و توليد ماشين آالت، طراحي كارگاه و يا كارخانه توليدي بپردازند و نظارت و بهره برداري و اجراي صحيح طرحها را عهده دار 
شوند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضي، فيزيك و مكانيك از آگاهي كافي برخوردار باشند. دروس اين دروه شامل مطالبي در مورد نحوه 
توليد، طراحي قالبهاي پرس، طراحي قيد و بندها، كار و برنامه ريزي با ماشينهاي اتوماتيك، اصول كلي و نحوه كار با ماشينهاي دستي و تعمير و 

نصب تمام سرويسهاي صنعتي مي باشد و درصد نسبتا بااليي از آنها به صورت عملي ارائه مي گردد. داوطلب بايد سالم باشد تا بتواند كارهاي 
كارگاهي را به خوبي انجام دهد و استعداد كارهاي فني را داشته باشد. با توجه به خودكفايي صنايع كشور اين رشته داراي بازار كار خوبي است.  

 :دروس  تخصصي  مجموعه  ساخت  و توليد

قالب  و پرس ، ماشين هاي  كنترل  عددي ، اندازه گيري ، توليد مخصوص ، هيدروليك  و پنوماتيك  

 

 

 :گرايش  مهندسي  دريا

يكي از گرايش هاي مهندسي مكانيك كه تنها در دانشگاه صنعتي شريف ارائه مي گردد، مهندسي دريا (كشتي سازي) است چرا كه در 
دانشگاههاي ديگر از جمله دانشگاه صنعتي اميركبير، دانشگاه خليج فارس و دانشگاه سيستان و بلوچستان، مهندسي دريا به عنوان يك رشته 

مستقل با سه گرايش مهندسي كشتي سازي ، مهندسي كشتي و دريانوردي ارائه مي شود.  

اما چرا دانشگاه صنعتي شريف، مهندسي دريا را به عنوان يكي از گرايش هاي مهندسي مكانيك ارائه مي دهد؟  

مهندس دريا، گرايش كشتي سازي مسائلي از قبيل طراحي بدنه، استحكام بدنه، سيستم هاي پيشرانه (موتور گيربكس) ، پايداري كشتي در مقابل 
امواج كناري و جانبي كشتي و طراحي مربوط به ناوبري (مسيريابي كشتي) را مطالعه مي كند كه همه اين مسائل در گرايش هاي ديگر مكانيك 

نيز مطرح مي شود و فقط مهندسي كشتي سازي اين مسائل را به صورت تخصصي در ارتباط با كشتي و سازه هاي دريايي مثل اسكله ها و 
سكوهاي نفتي متحرك مطالعه مي كند. به عبارت ديگر يك مهندس دريا ، مهندس مكانيكي است كه در كاربردهاي دريايي مشغول به كار 

مي باشد. 
بدون شك چون مهندسي دريا نسبت به گرايش هاي ديگر رشته مكانيك تخصصي تر است، فرصت هاي شغلي آن نيز محدودتر مي باشد اما با 

 نكا در  اين وجود فارغ التحصيالن اين گرايش مي توانند در كارخانه هاي كشتي سازي كشور مثل كارخانه كشتي سازي صدرا در بوشهر ، كارخانه
شمال و اروندان در خليج فارس مشغول به كار گردند و يا در سازمان بنادر و كشتي راني وظيفه ساخت سكوهاي شناور را بر عهده بگيرند. 

 نيروگاه ، گرايشي از مهندسي مكانيك است كه تنها در دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور   مكانيك - رشته مهندسي علمي كاربردي
وابسته به وزارت نيرو ارائه مي گردد. اين رشته كه تلفيقي از مهندسي مكانيك در طراحي سياالت (بيشتر) و مهندسي مكانيك ساخت و 

 برابر مدت تحصيل براي فارغ التحصيالنش مي باشد و محتواي اين دوره بيشتر جنبه كارگاهي و 2توليد(كمتر) است داراي تعهد كار به ميزان 
عملي دارد تا تئوري و داراي پذيرش از هر دو جنس زن و مرد مي باشد. 

دانشجوي  مهندسي  دريا گرايش  كشتي سازي  مسائلي  از قبيل  طراحي  بدنه ، استحكام  بدنه ، سيستم هاي  پيشرانه ، پايداري  كشتي  در مقابل  امواج  
كناري  و جانبي  كشتي  و طراحي  سيستم هاي مربوط  به  ناوبري  را مطالعه  مي كند. به  عبارت  ديگر يك  مهندس  دريا، مهندس  مكانيكي  است  كه  
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در كاربردهاي  دريايي  مشغول  به  كار مي شود. گفتني  است  اين  گرايش  تنها در دانشگاه  صنعتي  شريف  ارائه  مي شود و در دانشگاه هاي  ديگر به  
 .عنوان  يك  رشته  مجزا مطرح  است 

 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  مهندسي  مكانيك  بايد در دو درس  رياضي  و فيزيك  قوي  بوده  و همچنين  از هوش ، استعداد و قدرت  تجسم  خوبي  برخوردار باشد. 
فعاليت  در رشته  مهندسي  مكانيك  بسيار متنوع  است  و در نتيجه  هم  دانشجوي  عالقه مند به  كارهاي  تئوريك  مي تواند جذب  اين  رشته  شود  و در 

بخش هاي  نظري  و تئوري  فعاليت  كند و هم  دانشجوي  خالق  و عالقه مند به  طراحي  و ساخت  وسايل  و دستگاه هاي  مختلف  مي تواند اين  رشته  را 
 .انتخاب  نمايد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

توسعه  سخت  افزاري  و رشد مسايل  مهندسي ، گرايش  به  سمت  توليد داخل  و ايجاد تكنولوژي  توليد تجهيزات  و وسايل  در داخل  كشور و روي  
آوردن  به  خدمات  مهندسي  در داخل  كشور به  علت  محدوديت هاي  ارزي  و كاهش  درآمدهاي  نفتي ، باعث  رشد چشمگير بازار كار مهندسين  

مكانيك  در ايران  شده  است . يك  مهندس  مكانيك  در حال  حاضر در زمينه هاي  مختلفي  فعاليت  مي كند كه  از جمله  آنها مي توان  طراحي  و ساخت  
ماشين آالت  و قطعات  آنها، طراحي  و ساخت  تجهيزات  مكانيكي  نيروگاه ها، طراحي  و ساخت  تجهيزات  و سيستم هاي  انتقال  و تصفيه  آب ، 

سيستم هاي  مكانيكي  وكنترلي  پااليشگاه ها و كارخانجات  شيميايي ، طراحي  و ساخت  تأسيسات  حرارتي  و برودتي  ساختمان ها ، ساخت  
ماشين آالت  تغليظ  و بازيافت  مواد مثل  كارخانجات  قند، كاغذ سازي  ، سيمان ، نساجي ، نمك  و كنسانتره ، طراحي  و ساخت  وسايل  و تجهيزات  

حمل  و نقل  زميني ، دريايي  و هوايي ، ساخت  تجهيزات  دفاعي  و ساخت  ربات ها، بازوهاي  مكانيكي  و سيستم هاي  توليد را نام  برد. در ضمن  يك  
مهندس  مكانيك  مي تواند به  عنوان  كارشناس  و مشاور فني  در بانك ها، شركت هاي  سرمايه گذاري  و بيمه  و شركت هاي  بازرسي  و نظارت  امور 

  د . بين المللي  فعاليت  كن

 توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه:

 رياضيات با مكانيك است.   تنگاتنگ  بيانگر ارتباط  لئونارد اولر رياضي دان بزرگ سوئيسي ، مكانيك بهشت رياضيات است. اين جمله زيبا از
در واقع مهندسي مكانيك بخصوص در گرايش حرارت و سياالت از مباحث و مسايل رياضي بسيار استفاده مي كند. از سوي ديگر همان طور كه 

پيش از اين گفتيم مكانيك بخشي از علم فيزيك است و حتي دانش آموزان دوره متوسطه نيز با علم مكانيك در كتاب فيزيك خود آشنا مي شوند 
و اين علم بخصوص در گرايش طراحي جامدات اهميت بسياري دارد. به همين دليل دانشجوي مهندسي مكانيك بايد در دو درس رياضي و 

فيزيك قوي بوده و همچنين از هوش، استعداد و قدرت تجسم خوبي برخوردار باشد.  

فعاليت در رشته مهندسي مكانيك بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوي عالقمند به كارهاي تئوريك مي تواند جذب اين رشته شده و در 
بخش هاي نظري و تئوري فعاليت كند و هم دانشجوي خالق و عالقمند به طراحي و ساخت وسايل و دستگاههاي مختلف مي تواند اين رشته را 
انتخاب نمايد. اما بدون شك يك مهندس مكانيك موفق كسي است كه به ياري دو بال علم و عمل پيشرفت كند. به همين خاطر در دانشگاه ، 

دانشجويان به پروژه هاي تحقيقاتي كه تلفيقي از كار تئوريك و عملي باشد تشويق مي شوند. 
دانشجوي اين رشته بايد از نظر جسمي آمادگي كار در محيطهاي پرجمعيت و كارخانجات دور از شهر را داشته باشد.  

رشته مهندسي مكانيك داراي واحدهايي ملموس و كاربردي است ولي داشتن شناخت كافي نسبت به اين رشته قبل از انتخاب آن ضروري است. 
اغلب واحدهاي اين رشته داراي رياضيات ديفرانسيلي پيچيده و تجسم فيزيكي هستند كه منجر به سخت شدن اين واحدها مي شوند. ضمنا 
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واحدهاي كارگاهي و فعاليت در واحدهاي توليدي نيز از ويژگي هاي اين رشته مي باشد كه داوطلبان آن را با محيطهاي صنعتي آشنا كرده و پيوند 
  مي زند.

 وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر:
 واحد 48 واحد و در دوره دكترا 32امكان ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي ميسر مي باشد. در دوره كارشناسي ارشد 

  درسي ارائه مي گردد.

رشته مهندسي مكانيك به عنوان جامع ترين رشته مهندسي داراي دروس مشترك با اغلب رشته هاي مشابه و نزديك به اين رشته:
 مي باشد. …رشته هاي مهندسي ديگر نظير مهندسي دريا ، مهندسي شيمي، مهندسي هوا فضا و 

آينده شغلي و بازار كار: 

درحال حاضر دانشجوي توانمند مهندسي مكانيك پس از فارغ التحصيلي مشكل كاريابي ندارد چرا كه توسعه سخت افزاري و رشد مسائل 
مهندسي، گرايش به سمت توليد داخل و ايجاد تكنولوژي توليد تجهيزات و وسايل در داخل كشور و روي آوردن به خدمات مهندسي در داخل 

  كشور به علت محدوديت هاي ارزي و كاهش درآمدهاي نفتي، باعث رشد چشمگير بازاركار مهندسان مكانيك در ايران شده است.
يك مهندس مكانيك در حال حاضر در زمينه هاي مختلفي فعاليت مي كند كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:  

 طراحي و ساخت تمامي ماشين آالت و قطعات آنها (اعم از ماشين آالت توليدي تمامي صنايع)، لوازم خانگي و تجهيزات پزشكي.   -
 طراحي و ساخت تجهيزات مكانيكي نيروگاههاي فسيلي، اتمي ، خورشيدي ، بادي و آبي.   -
 طراحي و ساخت تجهيزات و سيستم هاي انتقال و تصفيه آب، سيستم هاي مكانيكي و كنترلي پااليشگاهها و كارخانجات شيميايي.   -
 طراحي و ساخت تاسيسات حرارتي و برودتي ساختمانها و اماكن، باالبرها و آسانسورها و سيستم هاي حمل و نقل.   -
 ساخت ماشين آالت تغليظ و بازيافت مواد مثل كارخانجات قند، كاغذسازي ، سيمان ، نساجي ، نمك و كنسانتره .   -
 طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي.   -
 ساخت تجهيزات دفاعي مانند تانك، راكت، اژدر و پلهاي متحرك.   -
 ساخت روبات ها ، بازوهاي مكانيكي و سيستم هاي توليد.   -

در ضمن يك مهندس مكانيك مي تواند به عنوان كارشناس و مشاور فني در بانك ها ، شركت هاي سرمايه گذاري، بيمه و شركت هاي بازرسي و 
نظارت امور بين المللي فعاليت نمايد.در همه جاي دنيا يك فارغ التحصيل مهندسي مكانيك مثل يك موم خام است كه دانش كافي دارد و در هر 

زمينه اي كه كار كند مي تواند در آن زمينه متخصص بشود.  

براي مثال مي تواند در تحليل و طراحي خودرو، در طراحي و ساخت ماشين هاي ابزار و حتي در تدوين و توليد برنامه هاي كامپيوتري فعاليت 
نمايد. يعني رشته مكانيك زمينه كار و زمينه انتخاب بسيار گسترده اي را در مقابل فارغ التحصيالن اين رشته قرار مي دهد. 

 .به جرأت مي توان گفت كه مهندسي مكانيك، وسيع ترين و متنوع ترين زمينه كاري را در بين تمام رشته هاي مهندسي داراست

وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر: 

دانش مكانيك دانش زندگي است . در هر مجتمع و كارگاه صنعتي نياز به فارغ التحصيالن اين رشته امري ضروري و مشهود است و با توجه به 
حركتهاي صنعتي اين چندساله اخير كشور مهندسين مكانيك بيش از پيش در گرداندن چرخ صنعت دخيل شده اند و راه همواره براي رشد و 

ترقي آنها گشاده است. 
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  :مهندسي مكانيك نيروگاه 

در ابتداي تأسيس دانشگاه در كشور ما، رشته هاي مهندسي بويژه در مقطع كارشناسي به يك يا دو رشته محدود مي شد. اما امروزه با پيشرفت و 
گسترش علم و تكنولوژي، شاهد ايجاد ده ها رشته مهندسي هستيم كه جنبه علمي يا اجرايي دارد. براي مثال، امروزه مهندسي مكانيك عالوه بر 

سه گرايش اصلي طراحي جامدات، حرارت و سياالت، و ساخت و توليد، داراي رشته هاي علمي و اجرايي بسياري مانند مهندسي دريا گرايش 
كشتي سازي، مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيك، مهندسي كشاورزي گرايش مكانيك ماشين هاي كشاورزي، مهندسي ماشين هاي ريلي، 

مهندسي هوا و فضا و مهندسي مكانيك نيروگاه است.به عبارت ديگر، امروزه سيطره علم مكانيك در صنايع متنوع به قدري گسترده است كه 
 اگر بخواهيم در مقطع ليسانس، متخصصان و كاربراني توانمند داشته باشيم، نمي توانيم مهندسي مكانيك را به يك يا دو رشته محدود كنيم.

علت اصلي ارائه رشته مهندسي مكانيك نيروگاه در دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور نيز همين امر است؛ رشته اي كه به آموزش و تربيت 
متخصصان و مجريان مورد نياز نيروگاه هاي وزارت نيرو مي پردازد.مهندسي مكانيك نيروگاه، تركيبي از چند رشته مهندسي شامل مهندسي 
مكانيك در دو گرايش حرارت و سياالت، و طراحي جامدات و مهندسي برق كنترل است؛ زيرا در نيروگاه ها به مهندسين بهره برداري كه از 

موضوع هاي مختلف نيروگاه اطالع داشته باشند، نياز دارند. البته اين اطالعات الزم نيست خيلي عميق باشد. به قول معروف، متخصص اين 
رشته اقيانوسي با عمق كم است. اما متخصص رشته مهندسي مكانيك يا برق درياچه اي با عمق زياد مي باشد. براي مثال، دانشجويان مهندسي 

 مطالعه مي كنند. در صورتي كه دانشجويان 2 و 1مكانيك گرايش حرارت و سياالت، ترموديناميك را در دو ترم تحت عنوان ترموديناميك 
مكانيك نيروگاه، عالوه بر دروس ياد شده، ترموديناميك نيروگاه و كندانسور را نيز مطالعه مي كنند.همچنين دانشجويان اين رشته در زمينه 

كنترل، اطالعات گسترده و بيشتري نسبت به دانشجويان مكانيك حرارت و سياالت كسب مي كنند.گفتني است كه در اين رشته بر روي 
 .نيروگاه هاي سيكل تركيبي كه تركيبي از نيروگاه هاي گازي و بخاري است،  تأكيد مي شود

 :هاي الزم توانايي
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مهندسي مكانيك نيروگاه يك رشته اجرايي است و فارغ التحصيل آن به عنوان مجري و بهره بردار در نيروگاه فعاليت و مشكالت موجود را حل 
مي كند. به عبارت ديگر، مهندس مكانيك نيروگاه طراح نيروگاه نيست و دانشجويان اين رشته نبايد انتظار داشته باشند كه پس از فارغ التحصيلي، 

طراحي يك نيروگاه يا بخشي از آن را بر عهده بگيرند. آنها الزم است در نيروگاه، فعاليت هاي كاربردي انجام دهند؛ كاري كه نياز به اطالعاتي 
وسيع اما نه چندان عميق دارد.دانشجوي اين رشته بايد به دو علم مكانيك و الكترونيك عالقه مند باشد؛ چون درس هاي اين رشته، مجموعه اي 

از دروس علم مكانيك و علم الكترونيك و كنترل صنعتي است. همچنين دانشجو بايد روابط عمومي خوب و توان كار گروهي و مديريت يك 
مجموعه را داشته باشد؛ چون فارغ التحصيل اين رشته نمي تواند در گوشه خانه خود فعاليت كند، بلكه مثل اكثر رشته هاي مهندسي بايد مسؤوليت 
بخش يا بخش هايي از يك مجموعه را بر عهده بگيرد؛ كاري كه نياز به خالقيت، روابط عمومي خوب، تفكر سيستماتيك و توان تجزيه و تحليل 

 .مسائل دارد

 :موقعيت شغلي در ايران

در حال حاضر با گسترش شبكه برق كشور،  وزارت نيرو بايستي سالي يك نيروگاه افتتاح كند تا بتواند پاسخگوي نياز جامعه باشد. اين نيروگاه ها 
نيازمند متخصصان مكانيك نيروگاه است كه به عنوان كاربر و مجري فعاليت نمايند.گفتني است كه بازار كار مهندسين مكانيك نيروگاه  خيلي 

وسيع است و فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند با توجه به عالقه شان، در زمينه هاي مختلف؛ اعم از بخش نرم افزاري، بخش حرارت و سياالت، 
بهره برداري نيرو يا جامدات فعاليت كنند. به عبارت ديگر، دانشجويان اين رشته، تخصص و تجربه الزم را براي كار در بخش هاي مختلف يك 
نيروگاه به دست مي آورند و از همين رو وزارت نيرو بيشتر مايل است كه فارغ التحصيالن اين رشته را جذب نمايد و ترجيح مي دهد كه از آنها به 

جاي فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك يا ساير رشته هاي مرتبط كه قبل از شروع به كار، مجبور به گذراندن دوره هاي آموزشي كوتاه مدت 
 .يا بلندمدت در نيروگاه هستند. استفاده نمايد

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 

 :دروس پايه

آمار و احتماالت مهندسي، رياضي مهندسي، رياضيات عمومي، رياضيات كاربردي، فيزيك الكتريسيته مغناطيس، فيزيك حرارت، مباني 
 .برنامه سازي كامپيوتر، محاسبات عددي، معادالت ديفرانسيل

 :دروس اصلي و تخصصي

ارتعاش محور، استاتيك، انتقال حرارت، الكترونيك كاربردي، اندازه گيري غيرالكتريكي، تحليل مدارهاي الكتريكي، ترموديناميك، كارگاه برق، 
 هاي اين  كارگاه مكانيك، كنترل سيستم هاي خطي، مدارهاي منطقي، مقاومت مصالح، مكانيك سياالت، نقشه كشي صنعتي. ( بسياري از درس

 رشته همراه با آزمايشگاه است
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 :مهندسي هوا فضا 

هدف  اين  رشته  آماده  كردن  مهندسي  است  كه  بتواند در زمينه  طراحي ، ساخت  و آزمايش  هواپيما فعاليت  كند. در واقع  كار مهندس  هوا فضا قبل  
از بيرون  آمدن  هواپيما از كارخانه  است  و او در مورد چگونگي  به  پرواز درآوردن  يك  هواپيما آموزش  نمي بيند. به  عبارت  ديگر مهندسي  هوا فضا 

مجموعه اي  از علوم  و توانايي هاي  علمي  و عملي  در زمينه  تحليل ، طراحي  و ساخت  وسايل  پرنده  نظير هواپيماها، بالگردها، گاليدرها، موشك ها و 
ماهواره ها است . اين  رشته  بر چهار پايه  آئروديناميك  ، جلوبرندگي  ، مكانيك  پرواز و سازه هاي  هوافضايي  استوار است .كه در اين ميان 

آئروديناميك به مطالعه و بررسي جريان هوا، محاسبه نيروها و گشتاورهاي ناشي از آن بر روي جسم پرنده مي پردازد و مهندس هوافضا با 
فراگيري اين علم به تحليل جريان هاي پيچيده در اطراف اجسام پرنده پرداخته و با به دست آوردن نيروهاي آئروديناميكي امكان بررسي پايداري 

 به مطالعه و بررسي سيستم هاي جلوبرنده اعم از موتورهاي پيستوني، توربيني، راكت ها و نحوه "جلوبرندگي"و طراحي سازه را فراهم مي كند. 
 به مطالعه و بررسي رفتار و حركات جسم پرنده با استفاده از اطالعات آئروديناميكي، "مكانيك پرواز"توليد نيروي رانش در آنها مي پردازد. 

 به بررسي برد، مسافت نشست و برخاست، "عملكرد" تشكيل مي شود و "عملكرد"هندسي و وزني مي پردازد در واقع علم مكانيك پرواز از 
 به مطالعه و بررسي "سازه هاي هوافضايي"مداومت پروازي در سرعت هاي مختلف و پايداري و كنترل وسايل پرنده مي پردازد و در نهايت 

سازه هاي هواپيما و ديگر وسايل پرنده مي پردازد و هدف آن طراحي سازه هايي است كه عالوه بر استحكام كافي در برابر بارهاي آئروديناميكي و 
 .ساير بارهاي استاتيكي وارد بر وسايل پرنده ، حداقل وزن را نيز داشته باشند

اصطالح هوافضا خود بيان كننده زمينه كاري اين رشته است به عبارت .هوافضا را مي توان تجليگاه آخرين پيشرفتهاي علوم و فنون دانست
زمينه پيدايش علم هوافضا با آرزوي پرواز بشر از گذشته هاي دور آغاز شده .ديگر هوافضا علم بررسي حركت اجسام در جو و خارج از جو است

يك مهندس هوافضا به تنهائي قادر نخواهد بود كه يك محصول هوافضائي مانند هواپيما را به صورت كامل و با تمام جزئيات طراحي  .است
كند. يك مهندس هوافضا، محاسبات الزم را انجام داده و در هر مرحله به منظور تأمين اهداف مورد نظر، نيازها و موارد گوناگون را به طور دقيق 

 .بيان مي كند سپس به منظور تأمين اين نيازها و سفارش ساير رشته هاي و زمينه هاي علمي و فني وارد عرصه مي شوند
 

 .به دليل ارتباط تنگاتنگ رشته مهندسي هوافضا با امور نظامي، بخش قابل توجهي از صنعت هوافضا در دست بخش نظامي است
صنعت هوافضا را مي توان در زمره صنايعي در كشور دانست كه كار علمي و تحقيقاتي در آنها نسبت به ساير صنايع موجود در كشور به صورت 

 .قابل قبولي انجام شده و بين صنعت و دانشگاه نيز ارتباط به نسبت مناسبي برقرار است

دروس مكانيك، رياضي، فيزيك از جايگاه ويژه اي برخوردارند. عامل ديگر موفقيت، تسلط بر كامپيوتر و نرم افزارهاي مرتبط با رشته 
 .هوافضاست

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/aerospace-expert.html
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يك مهندس هوا فضا به تنهائي قادر نخواهد بود كه يك محصول هوا فضائي مانند هواپيما بصورت كامل و با تمام جرئيات طراحي كند و آن را 
بسازد. به علت پيشرفته بودن فن آوري اين محصوالت، همكاري شاخه هاي متعددي از علوم و فنون مهندسي در طراحي و ساخت آنها اجتناب 

 .ناپذير است و هوا فضا از بهترين دستاوردهاي صنايع متعدد براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي كند
يك مهندس هوا فضا، محاسبات و طراحيهاي الزم را انجام داده، در هر مرحله به منظور تامين اهداف مورد نظر، نيازها و موارد گوناگون را بطور 

 .دقيق بيان مي كند. سپس به منظور تامين نيازها و سفارشها، ساير رشته ها و زمينه هاي علمي و فني وارد عرصه مي شوند

 : توانايي هاي  الزم

زيربناي  اين  رشته  رياضيات  است  و همچنين  فيزيك  و شيمي  تا حدودي  الزم  مي باشد و بيشتر دروس  اين  رشته  به  زبان  انگليسي  است . مهندسي  
هوا فضا يك  رشته  فني  است  و عموماً كساني  كه  وارد رشته هاي  فني  مي شوند، بايد آمادگي  كار در كارخانجات  را داشته  باشند و همچنين  بايد 

 .افرادي  قوي  و داراي  پشتكار باشند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

مهندسين  هوا فضا مي توانند در صنايع  و مؤسسات  تحقيقاتي  هواپيمايي ، موشكي  و ماهواره  فعاليت  كنند. همچنين  در كليه  مؤسسات  و 
سازمان هايي  كه  به  نحوي  از وسايل  پرنده  استفاده  مي كنند، به  عنوان  كارشناس  تحقيق  در عمليات  و تعمير و نگهداري  فعاليت  نمايند. از سوي  

ديگر چون  سازه  اتومبيل  و كشتي  مشتركات  زيادي  با سازه  يك  هواپيما دارد و توربين هاي  گاز يك  نيروگاه  يا ايستگاه  پمپ گاز همانند يك  موتور 
جت  تحليل  و طراحي  مي گردد، يك  مهندس  هوا فضا عالوه  بر شركت هاي  هوايي  در نيروگاه ها، صنايع  نفت  و گاز و صنايع  خوردوسازي  

فرصت هاي  شغلي  خوبي  دارد. عالوه  بر ساخت  هواپيما فارغ التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در فرودگاهها در قسمت  تعمير و نگهداري  هواپيما  و 
همچنين  در صنايع  دفاع  روي  طراحي  موشك  و جنگ افزارها فعاليت  كنند يا مي توانند روي  آئروديناميك  خودروها، سازه هاي  خودروسازي  و توليد 

 .توربين هاي  بخار براي  توليد برق  كار كنند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  اصلي 

نقشه كشي  ، استاتيك ، مقدمه اي  بر مهندسي  هوا فضا، مكانيك  سياالت ، رياضي  مهندسي ، ديناميك ، ترموديناميك  ، مباني  برق  ، ارتعاشات ، 
 .مقاومت  مصالح ، كنترل  اتوماتيك ، علم  مواد، انتقال  حرارت ، آزمايشگاه  موتور انتقال 

 :دروس  تخصصي 

آيروديناميك  ، مكانيك  پرواز ، آزمايشگاه  آيروديناميك  ، طراحي  هواپيما ، تحليل  سازه ها، اصول  جلوبرندگي ، زبان  تخصصي ، طراحي  سازه هاي  
 .)هوايي  ، پروژه .(بسياري از درس هاي اين رشته همراه با آزمايشگاه است
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هوانوردي  
رشته  هوانوردي  داراي  سه  شاخه  خلباني ، مراقبت  پرواز و ناوبري  هوايي  است  كه  در اين  ميان  دو شاخه  خلباني  و مراقبت  پرواز از بين  داوطلبان  

 :گروه هاي  آزمايشي  رياضي  و فني  و علوم  تجربي  دانشجو مي پذيرند كه  ما در اينجا به  معرفي  اين  دو شاخه مي پردازيم 

 

 

  خلباني  

تنها شاخه  خلباني  كه  از طريق  آزمون  سراسري  دانشگاه ها و مراكز آموزش  عالي  دانشجو مي پذيرد، شاخه  خلباني  نظامي  است  كه  دانشجويان  آن  
در دانشگاه  علوم و فنون هوايي شهيد ستاري  آموزش  مي بينند. هدف  از پذيرش  دانشجوي  هوانوردي  (خلباني ) در دانشگاه  هوايي  شهيد ستاري ، 
تربيت  خلبان هاي  مورد نياز نيروي  هوايي  جمهوري  اسالمي  است. نيروي  هوايي  تعيين  مي كند كه  دانشجويان  خلباني  در كدام  رشته  تخصصي  

(خلبان  جنگي  ، آموزشي  يا مسافربري ) آموزش  ببينند. آنچه  مهم  است  اين  است  كه  رشته  هوانوردي  (خلباني ) دانشگاه  علوم و فنون هوايي  شهيد 
ستاري  وابسته  به  نيروي  هوايي  ارتش  جمهوري  اسالمي  است  و دانشجويان  اين  دانشگاه  از بدو ورود به  دانشگاه  يك  دانشجوي  نظامي  خواهند 

 .بود و در نهايت  به  عنوان  يك  افسر مهندس  يا كارشناس  فارغ التحصيل  مي شوند

 : توانايي هاي  الزم

يك  خلبان  به  عنوان  فرمانده  هواپيمايي  كه  ميليون ها دالر ارزش  دارد، حرف  اول  را در هواپيما مي زند. به  همين  دليل  بايد آمادگي  كامل  را براي  
احراز اين  مسؤوليت  داشته  باشد كه  اين  آمادگي  در سه  مرحله  سنجيده  مي شود. در مرحله  اول  داوطلب  شركت  در آزمون  سراسري  آمادگي  علمي  

 انتخاب  اول  فرم  انتخاب  رشته  خود درج  كرده  باشد. در 9خود را ثابت  مي كند و همچنين  الزم  است  كه  رشته  هوانوردي  (خلباني ) را جزو يكي  از 
 :مرحله  بعد بايد از لحاظ  جسمي  در معاينات  پذيرفته  شود كه  در اين  مرحله  يك  داوطلب  عالوه  بر خصوصيات  ظاهري  كه  عبارتند از

 سانتي متر، داشتن  165 سال  داشته  باشد)، حداقل  قد 20 سال  تمام  (حتي  اگر خدمت  سربازي  را انجام  داده  باشد نبايد بيشتر از 20حداكثر سن  
وزني  متعارف  بايد از سالمت  جسماني  كامل برخوردار باشد . مثالً بايد ديد چشم  او بوده  و كوررنگي  نداشته  باشد به  همين  دليل  چشم  داوطلب  در 

سه  مرحله  معاينه  مي شود همچنين  گوش  و حلق  و بيني  و قلب  يك  داوطلب  در سه  مرحله  معاينه  شده  و نهايتاً نوار مغزي  او برداشته  و 
دندان هايش  معاينه  مي شود. چون  براي  مثال  اگر داوطلبي  چند عدد از دندان هاي  جلو را نداشته  باشد در فشار جو باال دچار حالت  تهوع  مي شود يا 

 دندانش  ترميم  شده  باشد، در حين  پرواز مشكل  خواهد داشت  در نهايت  در صورت  سالمت  جسماني  كامل ، از داوطلب  مصاحبه  4 يا 3اگر بيش  از 
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عقيدتي  و حفاظتي  مي شود. يك  دانشجوي  خلباني  بايد جسور، نترس  و شجاع  باشد و همچنين  الزم  است  كه  عاشق  اين  رشته  بوده  و فردي  
 .منضبط  و منظم  باشد

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 .رياضي  ، فيزيك  پايه ، آمار و احتماالت ، معادالت  ديفرانسيل  :دروس  پايه 

كامپيوتر و برنامه نويسي ، ارتعاشات  عمومي ، استاتيك ، مباني  مهندسي  برق ، ديناميك  عمومي ، اصول  ايمني  پرواز، الكترونيك   :دروس  اصلي 
عمومي ، آئروديناميك  عمومي ، اصول  هوانوردي ، موتورهاي  هواپيما، سيستم هاي  الكتريكي  و الكترونيكي  هواپيما، ناوبري  هوائي  ، هواشناسي ، 

 .فيزيولوژي  هوائي ، قوانين  و مقررات  هوانوردي 

مقاومت  مصالح ، مباني  مديريت  و تحقيق  در عمليات ، ايروديناميك  سياالت  تراكم پذير، انتقال  حرارت  عمومي ، مكانيك  پرواز   :دروس  تخصصي 
 .كاربردي ، زبان  تخصصي ، پرواز اوليه ، پرواز پايه  ، پرواز پيشرفته  نظامي  ، پرواز تخصصي  نظامي 

 

 

 :  مراقبت  پرواز
آن گاه كه روي صندلي يك هواپيماي در حال پرواز بر فراز يكي از شهرهاي بزرگ و پرجمعيت جهان نشسته ايد، آسمان را خالي و آرام و بي سر و 
صدا و به رنگ اقيانوس آبي رنگ مي بيند. اما اگر به صفحه رادار مراقبت پرواز فرودگاه آن شهر نگاه كنيد، آن را همانند بزرگراهي مملو از اتومبيل 
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مشاهده مي كنيد كه با سرعتي بسيار در حال حركت هستند. اتاق عمليات (كنترل راداري فرودگاه هواپيما) در فرودگاه هر شهر، اداره آسمان پر 
ترافيك آن شهر را به عهده دارد. در اين اتاق، مسؤوالن مراقبت پرواز با چشماني دقيق و مراقب، تغييرات لحظه اي و كامپيوتري صفحات 

سبزرنگ رادار را زير نظر دارند و با استفاده از رادار و راديو، هواپيماها را در آسمان هدايت مي كنند وبه خلبان ها دستور مي دهند كه به كدام سمت 
گردش كنند،  اوج بگيرند، فرود آيند و سرعتشان را زياد يا كم كنند تا تداخلي پيش نيايد و از ايمني كامل برخوردار گردند. شاخه  مراقبت  پرواز به  

آموزش  و پرورش  متخصصان  برج  مراقبت  پرواز مي پردازد. افرادي  كه  در برج  مراقبت ، كنترل  هواپيماهاي  مسافربري  و شكاري  را برعهده  دارند تا 
هنگام  پرواز، بلند شدن  و نشستن ، تداخلي  به  وجود نيايد و هواپيما فرود يا پروازي  ايمن  داشته  باشد. يك  متخصص  مراقبت  پرواز اطالعات  الزم  
را در زمينه  نحوه  وزش  باد، نوع  هوا و سمت  باند پروازي  از برج  مراقبت  پرواز گرفته  و براساس  آن ، هواپيما را هدايت  مي كند. در ضمن  كاركنان  

مراقبت  پرواز، اولين  كساني  هستند كه  از وقوع  سانحه  آگاه  مي شوند بنابراين  ضمن  رعايت  دستورالعمل  مربوط ، بايد با سريعترين  وسيله  ممكن  
 .براي  نجات  سرنشينان  هواپيماي  سانحه  ديده  و از بين  نرفتن  آثار و شواهد و مدارك  مؤثر در بروز سانحه  اقدام  نمايند

 : توانايي هاي  الزم
پاي  ميكروفون  صحبت  كردن ، يك  توانايي  است  و مراقب  پرواز بايد از اين  توانايي  برخوردار باشد؛ يعني  بايد بتواند در هر شرايطي  اطالعات  الزم  
را در اختيار خلبان ها قرار دهد. براي  مثال  اگر هوا خراب  باشد و خلبان  هم  دچار اضطراب  و هيجان  شده  باشد، اين  مسؤول  مراقبت  پرواز است  كه  
مي تواند به  خلبان  آرامش  دهد و باعث  شود كه  هواپيما ايمن  بر زمين  بنشيند. همچنين  يك  مراقب  پرواز بايد به  زبان  انگليسي  مسلط  باشد. چون  

 .بايد با خلبان ها انگليسي  صحبت  كند و خلبان ها نيز به  زبان  انگليسي  پاسخ  بدهند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 .رياضي  عمومي ، فيزيك ، مباني  و برنامه ريزي  كامپيوتر، معادالت  ديفرانسيل  :دروس  پايه 
مباني  مهندسي  برق ، مكانيك ، نقشه كشي  و نقشه خواني  هوانوردي ، الكترونيك  عمومي ، سيستم هاي  كمك  ناوبري ، ناوبري ،  :دروس  اصلي 

هواشناسي  عمومي ، سرويس  هواشناسي،  هوانوردي ، مكانيك  پرواز، زبان  تخصصي ، فرودگاه ها، حقوق  هواپيمايي ، مباني  مديريت ، اصول  مخابرات ، 
 .اصول  رادار، كاربرد كامپيوتر و اتوماسيون  در مراقبت  پرواز، آمار و احتماالت  مهندسي 

مراقبت  هوانوردي  و طرح  پرواز، سرويس هاي  ترافيك  هوايي ، سرويس هاي  اطالعاتي  هوانوردي ، دستورالعمل هاي  ناوبري  و  :دروس  تخصصي 
مراقبت  پرواز (كنترل  منطقه اي ، كنترل  تقرب  و ارتفاع سنجي ، برج  كنترل ) ، دستورالعمل هاي  كنترل  هواپيما به  وسيله  رادار، آموزش  عملي  رادار، 

تجسس  و نجات ، بررسي  سوانح ، طراحي  دستورالعمل هاي  پرواز، عمليات  هواپيمايي ، صالحيت  پرواز، سيستم  ناوبري ، ارتباطات  و نظارت  
 .ماهواره اي ، روش  تدريس  هواپيمايي ، سيموالتور برج  كنترل ، سيموالتور كنترل  منطقه اي ، سيموالتور تقرب  پرواز

 : موقعيت  شغلي  در ايران

شاخه خلباني  تنها در دانشگاه  علوم  و فنون  هوايي  شهيد ستاري  ارائه  مي شود و تمامي  دانشجويان  اين  دانشگاه  از بدو ورود بورسيه  مي شوند و با 
درجه  ستوان  دومي  فارغ التحصيل  مي گردند و در طول  خدمت  در نيروي  هوايي،  مسكني  مناسب  و مطابق  ضوابط  نيروي  هوايي  دريافت  مي كنند. 
شاخه  مراقبت  پرواز نيز در دانشگاه  علوم  و فنون  هوايي  شهيد ستاري  و دانشكده  صنعت  هواپيمايي  كشوري  ارائه  مي شود. گفتني  است  تعدادي  از 

دانشجويان  دانشكده  صنعت  هواپيمايي  كشوري  از ترم  دوم  تحصيلي  ، در صورت  احراز شرايط  با توجه  به  نياز شركت هاي  هواپيمايي  بورسيه  
 د.خواهند شد و در صورت  سپردن  تعهد خدمت  از انجام  خدمت  وظيفه  معاف  مي شون

 :ناوبري هوايي 
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 بدون شك ايمني اولين و مهمترين هدف هر پروازي است، زيرا ايمني نه تنها باعث جلوگيري از ضايعات ناشي از خسارت يا آسيب مي گردد 
بلكه همچنين مي تواند در اقناع اذهان عمومي و بهبود سوددهي شركت هاي هواپيمايي تجاري و مسافري مؤثر باشد. بنابراين شركت هاي حاضر 

در صنعت هواپيمايي دريافته اند كه سرمايه گذاري بر روي ايمني در تمامي سطوح شركت، يك سياست اصولي و منطقي است. 

 

يكي از گام هايي كه در اين زمينه برداشته شده است، وجود متخصصين ناوبري هوايي در هواپيماهاي مسافربري، ترابري و شكاري مي باشد كه 
به عنوان ركن اصلي يك پرواز ايمن محسوب مي شوند. ناوبر هوايي  را تقريباً مي توان  خلبان  دوم  ناميد؛ فردي  كه  قبل  از پرواز مسؤوليت  تهيه  و 
طراحي  نقشه  مسير پرواز را برعهده  دارد و تعيين  مي كند كه  هواپيما بايد در چه  ارتفاعي ، با چه  سرعتي  و در چه  هوايي  پرواز نمايد و اگر هواپيما 
رادار داشته  باشد، ناوبر در پشت  رادار مي نشيند و ابرهاي  مختلف  را شناسايي  مي كند. براي  مثال  اگر در صد مايلي  هواپيما، ابرهاي  باران زا وجود 

داشته  باشد، او مسير جديدي  را به  خلبان  پيشنهاد مي كند تا با ابرهاي  باران زا برخورد نداشته  باشد و در واقع  مسير را دور مي زند تا با امنيت  كامل  
هواپيما را به  مقصد برساند. البته  تمام  هواپيماها ناوبر ندارند اما اگر هواپيمايي  ناوبر داشته  باشد، قدرت  مانور بيشتري  دارد. چون  در هواي  نامناسب  
نيز مي تواند پرواز كند. عده اي  از ناوبرها نيز براي  هواپيماهاي  شكاري  آموزش  مي بينند (دانشگاه  هوايي  شهيد ستاري  بيشتر در اين  زمينه  آموزش  

مي دهد) كه  اين  افراد در نهايت  كار پيچيده تر و مهم تري  را انجام  مي دهند چون  عالوه  بر فعاليت هاي  يك  ناوبر هواپيماي  مسافربري  يا ترابري  
بايد دوره هاي  مختلفي  از جمله  دوره  نجات  خدمه  از مرگ  را بگذرانند و سالح ها و مهمات  را نيز كنترل  كنند. همچنين  بايد رادار هواپيماهاي  

 .دشمن  را شناسايي  كرده  و در صورت  لزوم  از اسلحه  هواپيما بر ضد دشمن  استفاده  كنند

 : توانايي هاي  الزم 

دانشجوي  ناوبري  هوايي  بايد در دروس  رياضيات  و زبان  قوي  بوده  و از سرعت  عمل ، مهارت  و قدرت  تجزيه  و تحليل  خوبي  برخوردار باشد تا 
 .بتواند در مواقع  بحراني ، وظيفه  خود را به  خوبي  انجام  دهد

 : موقعيت شغلي در ايران 

 .فرصت هاي شغلي اين رشته مانند ساير رشته هاي دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري است

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

مباني  كامپيوتر، آشنايي  با ليزر، مباني  برق ، مباني  الكترونيك ، : دروس  اصلي .رياضي ، فيزيك ، آمار و احتماالت ، معادالت  ديفرانسيل : دروس  پايه
فيزيولوژي  هوايي ، اصول  پرواز، اصول  ايمني  پرواز، زبان  تخصصي ، موتور : دروس  تخصصي .ديناميك  عمومي ، استاتيك ، ارتعاشات  عمومي 

هواپيما، قوانين  هوانوردي ، سيستم الكترونيكي ، هواپيما، هواشناسي ، جنگ  الكترونيك ، پرواز مقدماتي ، پرواز پايه ، پرواز پيشرفته ، رهگيري  هوايي ، 
 .سيموالتور پرواز، سرويس  هوانوردي ، سيستم  كمك  ناوبري ، سيستم  كنترل 
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 علوم و فنون هوانوردي - خلباني هليكوپتري 

 
شايد رؤياي پرواز به اندازه تخيل انسان قدمت داشته باشد؛ رؤيايي كه لئوناردو داوينچي را بر آن داشت تا طرح هايي را ترسيم كند كه بعدها از 

 به ياري برادران رايت به تحقق پيوست و آنها توانستند اولين هواپيما 1903روي آن اولين  هلي كوپترها طراحي و ساخته شد؛ رؤيايي كه در سال 
 سال از آن زمان مي گذرد، ده ها مدل هواپيما، هلي كوپتر و ساير وسايل پرنده وجود دارد كه افق هاي 100را به پرواز درآورند و اكنون كه بيش از 

آسمان را در مي نوردند و در زمينه هاي نظامي و غيرنظامي اعم از ترابري، پشتيباني و موارد ديگر فعاليت مي كنند. در اين ميان، هلي كوپتر به 
عنوان وسيله اي كه براي برخاستن و نشستن، به فضاي وسيعي نياز ندارد و مي توان از آن در حمل و نقل سربازان و اسلحه به خطوط مقدم جبهه 

و آتش  پشتيباني، بخصوص در زمين هاي ناهموار، استفاده كرد،  در جنگ هاي زميني نقش تعيين كننده اي دارد تا جايي كه امروزه نيروي زميني 
ارتش هاي كشورهاي بزرگ دنيا در سطح لشكرها، داراي يگان هاي سازماني هلي كوپتري هستند. بي شك براي به حركت درآوردن اين وسيله 
پرنده نياز به خلبان هايي ماهر و كارآمد است؛ افرادي كه دوره ها و آموزش هاي تخصصي را گذرانده و آمادگي علمي، روحي و جسمي الزم را 

 تاكنون هر ساله دانشگاه افسري امام علي(ع) وابسته به 1376براي به پرواز درآمدن يك هلي كوپتر به دست آورده اند.به همين منظور از سال 
نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران، در رشته علوم و فنون هوانوردي ـ گرايش خلباني هلي كوپتري دانشجو پذيرفته است. در واقع 

امروزه، خلباني يك كار تجربي نيست، بلكه يك علم است و يك خلبان بايد با آيروديناميك، فيزيك، رياضي، مكانيك، ديناميك، ترموديناميك، 
استاتيك و غيره آشنا باشد تا بتواند مسؤوليت  يك سفر هوايي بدون خطر را بر عهده گيرد. درباره علت اين كه چرا رشته خلباني هلي كوپتري از 
سوي نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران ارائه مي شود، بايد گفت كه نيروي هوايي و دريايي ارتش، چه در زمان جنگ و چه در زمان 
صلح، در بخش هاي خاصي ايفاي نقش مي كنند، اما نيروي زميني، بويژه در هنگام جنگ، بايد وجب به وجب كشور را زيرنظر داشته باشد و در 
صورت لزوم با دشمن درگير شود. در اين ميان هلي كوپتر براي پشتيباني نيروهاي رزمي يك وسيله ضروري است تا هم براي پشتيباني آتش و 

هم جابجايي نيرو و تجهيزات مورد استفاده قرار گيرد. در واقع برخالف نيروي هوايي و نيروي دريايي كه براي تكميل كار و وظايفشان از 
هلي كوپتر استفاده مي كنند،  استفاده از اين وسيله در هنگام جنگ،  جزو مأموريت  نيروي زميني است. در هنگام صلح نيز در همه كشورها هرگاه 
حادثه اي رخ دهد، نيروي زميني اولين نيرويي است كه در مكان حادثه ديده حضور پيدا مي كند و با استفاده از هلي كوپتر، مجروحان آن حادثه را 

جا بجا مي كند و كمك هاي اوليه، مواد غذايي،  وسايل گرمايش يا سرمايش و ساير مواد مورد نياز را به افراد حادثه ديده مي رساند؛ از همين رو 
تربيت خلبان هلي كوپتر جزو وظايف نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي است. ساير مراكز، ارگان ها و سازمان ها مانند هالل احمر، نيروي 

انتظامي، نيروي دريايي و ... نيز كه گاه براي تكميل كادر خود نياز به تربيت خلبان  نظامي يا غيرنظامي هلي كوپتر دارند، از طريق آزمون 
 . آموزش اين دانشجويان در اين دانشگاه انجام خواهد شد"آجا"سراسري اقدام به جذب دانشجو كرده كه پس از اخذ مجوز از سلسله مراتب 

 : توانايي هاي الزم
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فعاليت هاي هوانوردي به علت ماهيت مخاطره آميزشان، حساسيت بااليي دارند؛ در نتيجه دانشجوياني كه داوطلب رشته خلباني هستند، بايد 
عالوه بر موفقيت در آزمون سراسري و كسب رتبه علمي الزم، از سالمت كامل جسمي و رواني، هوش و استعداد تحصيلي باال و توانايي 

فراگيري زبان انگليسي در سطح مطلوب برخوردار باشند. براي مثال يك خلبان بايد فردي با هوش باشد؛ زيرا براي يك خلبان هنگام پرواز گاه 
موارد پيش بيني نشده اي اتفاق مي افتد كه بايد در زمان كوتاه، واكنش سريع و مناسبي نسبت به آن نشان دهد. اين واكنش مناسب اصوالً از 
كساني انتظار مي رود كه ضريب هوشي بااليي دارند. همچنين تسلّط به زبان انگليسي در اين رشته اهميت بسياري دارد؛ براي اينكه عمده 
آموزش دانشجويان اين رشته پس از دروس مقدماتي، به زبان انگليسي است. البته دانشگاه افسري امام علي(ع) براي دانشجويان اين رشته 

كالس زبان انگليسي برگزار مي كند، اما دانشجو نيز بايد توانايي يادگيري زبان انگليسي را داشته باشد. دانشجويان خلباني الزم است از سالمت 
جسماني كامل نيز برخوردار باشند. براي مثال بايد ديد چشمانشان ده دهم باشد و كوررنگي نداشته باشند و داراي ناراحتي قلبي يا بيماري هاي 
خاص نيز نباشند. يكي ديگر از مراحل گزينش دانشجوي اين رشته، گزينش روحي و رواني است؛ يعني از داوطلب يك مجموعه از تست هاي 

خاص روانشناسي گرفته مي شود تا مشخص شود كه آيا آمادگي فكري الزم را براي اين كار دارد و آيا روحيه اش با شرايط خاص اين رشته 
مناسب است يا خير؛ زيرا دانشجوي دانشكده افسري امام علي(ع) يك نظامي است و يك نظامي بايد در چارچوبي خاص و برابر با آيين نامه هاي 
مربوط عمل كند؛ يعني بايد يك مجموعه از قوانين و محدوديت ها را بپذيرد. همچنين در مسير خدمت يك نظامي، موارد زيادي پيش مي آيد كه 
فرد بايستي از خواسته ها و ضرورت هاي زندگي خويش بگذرد و مصالح سازمان را بر مصالح فردي خود ترجيح دهد و در نهايت شغل خلباني نياز 
به ويژگي هاي خاصي از جمله شهامت و شجاعت دارد. يكي ديگر از مراحل گزينش دانشجوي اين رشته، بررسي صالحيت هاي  مكتبي و امنيتي 
اوست؛ اينكه آيا دانشجوي اين رشته معتقد به جمهوري اسالمي هست و آيا صالحيت اين را دارد كه در ارتش جمهوري اسالمي به عنوان يك 
سازمان نظامي، فعاليت كند يا خير. گفتني است كه تمامي دانشجويان دانشكده افسري امام علي(ع) از جمله دانشجويان علوم و فنون هوانوردي 
ـ گرايش خلباني هلي كوپتري بايد در فرم انتخاب رشته آزمون سراسري، رشته هاي اين دانشگاه را تا قبل از انتخاب سي ام انتخاب كنند. تابعيت 

جمهوري اسالمي ايران، نداشتن سابقه تابعيت بيگانه و ايراني االصل بودن،  متدين به دين اسالم و اعتقاد و التزام عملي به واليت فقيه، ايمان به 
انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران و آمادگي فداكاري در راه تحقق اهداف آن، عدم اشتهار به فساد اخالق و عدم اعتياد به مواد 

مخدر، عدم محكوميت به محروميت از خدمات دولتي و عدم سابقه عضويت يا وابستگي به احزاب و گروه هاي سياسي، از جمله شرايط الزم براي 
داوطلبان ورود به رشته هاي دانشگاه افسري امام علي(ع) است و رشته خلباني نيز تنها از ميان داوطلبان مرد مسلمان گروه آزمايشي علوم رياضي 

 .و فني دانشجو مي پذيرد

 

 :موقعيت شغلي در ايران

يكي از مهمترين دغدغه هاي هر جواني، پيدا كردن موقعيت شغلي مناسب است. اين مسأله حتي براي قشر تحصيل كرده جامعه نيز مطرح است. از 
همين رو ورود به رشته  اي كه آينده شغلي آن تضمين شده باشد، از اهميت بسياري برخوردار است. رشته علوم و فنون هوانوردي ـ گرايش خلباني  
هلي كوپتري يكي از همين  رشته ها است؛ زيرا دانشجويان آن با درجه ستوان دومي فارغ التحصيل مي شوند و به استخدام ارتش جمهوري اسالمي 

ايران درمي آيند و با گذراندن دوره هاي حين خدمت، بترتيب، سلسله مراتب فرماندهي را طي مي كنند. عالوه بركاربرد وسيع اين رشته در 
سازمان هاي نيروهاي مسلح در زمان جنگ و صلح، نياز روزافزون ساير سازمان هاي غيرنظامي نيز به فارغ التحصيالن اين رشته كامالً  مشهود 
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است و براي مثال شركت نفت، هالل احمر، وزارت نيرو و بسياري از وزارتخانه هاي ديگر از خلبان هاي بازنشسته ارتش براي فعاليت  در 
 .سازمان هاي مرتبط استفاده مي كنند

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس پايه رشته خلباني

رياضي عمومي ، فيزيك مكانيك، فيزيك حرارت، فيزيك الكتريسته و مغناطيس، آمار و احتماالت، معادالت ديفرانسيل، آزمايشگاه فيزيك 
 .الكتريسته و مغناطيس

 

 :دروس تخصصي الزامي رشته خلباني

سيستم هاي الكترونيكي هواپيما، سرويس اطالعات هوانوردي و عمليات هواپيما، آالت دقيق هوايي، سيستم هاي الكترونيكي هواپيما، ناوبري 
 .هوايي ، هواشناسي، فيزيولوژي هوايي، قوانين و مقررات هوانوردي، مكانيك پرواز كاربردي

 :دروس پروازي الزامي رشته خلباني

 .پرواز اوليه هلي كوپتر نظري و عملي، پرواز اوليه هلي كوپتر ، پرواز پايه هلي كوپتر نظري وعملي

 :دروس اصلي رشته خلباني

مباني كامپيوتر، ارتعاشات عمومي، استاتيك، مباني مهندسي برق عمومي، ديناميك عمومي، مقاومت مصالح، مكانيك سياالت عمومي، نجوم، 
ترموديناميك عمومي، نقشه كشي صنعتي، مباني مديريت و تحقيق در عمليات، الكترونيك عمومي، آزمايشگاه مقاومت مصالح، آيروديناميك، 

آيروديناميك سياالت تراكم پذير، آزمايشگاه آيروديناميك، مقدمه اي بر اصول پرواز، موتورهاي هواپيما، كارگاه موتور، زبان تخصصي، ساختمان 
هواپيما، انتقال حرارت عمومي 
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 مهندسي پزشكي 

 

 تلمبه تنظيم كننده قلب ساخته 1988 روز زنده ماند. سال 192 اولين بيمار، تحت عمل جراحي پيوند قلب مصنوعي قرار گرفت و 1983سال 
 اولين پاي الكتريكي ساخته شد. پايي كه با استفاده از سيستم بادي و كنترل هاي ريزپردازنده، سرعت قدم زدن فرد را دريافته و 1993شد.سال 

محفظه هاي بادي خود را به نحوي تنظيم مي كند كه به طور طبيعي به جلو عقب حركت كرده و مانع از لنگيدن فرد مي شود. و اكنون دانشمندان 
مهندسي پزشكي به ياري متخصصان رشته هاي مرتبط تالش مي كنند تا چشم مصنوعي، كليه مصنوعي يا رگ مصنوعي را اختراع كنند.البته 

علم مهندسي پزشكي به ساخت اعضاي مصنوعي مكانيكي يا الكتريكي محدود نمي شود بلكه حيطه اين علم بسيار گسترده تر و متنوع تر 
مي باشد.در كشورهاي غربي،  مهندسي پزشكي علمي حياتي است تا جايي كه بدون آن، علم پزشكي نمي تواند كاري انجام دهد. براي مثال يك 
پزشك جراح بدون تجهيزات اتاق عمل واقعاً فلج است. يا بسياري از معاينات پزشكي بدون استفاده از تجهيزات پزشكي امكان پذير نيست. در 

ضمن بايد توجه داشت كه هدف مهندسي پزشكي تنها تجهيزات پزشكي نيست بلكه ابعاد اين رشته بسيار وسيع تر است. در اين ميان مي توان به 
نقش اين علم به عنوان پل ارتباطي بين مهندسي و پزشكي اشاره كرد؛ اين علم تالش مي كند تا مهندسين بتوانند از ايده هاي پزشكي استفاده 
كنند چون خيلي از روش هايي كه در مهندسي جا افتاده است مثل شبكه عصبي يا سيستم فازي با الگو برداري از سيستم هاي بيولوژيكي ايجاد 

 .شده است

اسم اين رشته به خوبي انتخاب شده و تركيبي صحيح از دو گروه رياضي و تجربي است . مهندسي و پزشكي همكاري مطلوب و شايسته اي را 
در كمك به بيماران و پزشكان آغاز كرده اند و در اين راه گام هاي موثري برداشته شده است كه هر روزه بسياري از خبرهاي آن را در رسانه 
هاي شنيده ايد با توجه به گسترش روز افزون سيستمهاي مهندسي در حيطه بهداشتي و پزشكي، تربيت و وجود نيروي انساني متخصص و 

 .متبحر كه آشنا به وسايل و تجهيزات پزشكي امري ضروريست

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691554/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691554/


[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 38

 

 : واحد مي باشد كه شامل دروس عمومي، پايه، اصلي، تخصصي و اختياري ، به شرح زير مي باشد140تعداد كل واحد هاي درسي در طول دوره 
 واحد 47دروس تخصصي                 واحد 47دروس اصلي                  واحد 26دروس پايه                   واحد20دروس عمومي  

گرايش ها و جهت گيري هاي كاري رشته مهندسي پزشكي، واقعاً وسيع است و زمينه هاي مختلفي از الكترونيك و پردازش سيگنال و مباحث نرم 
افزاري گرفته تا طراحي ، ساخت ، راه اندازي ، نصب و تعمير دستگاهها و قطعات پزشكي يا اندام مصنوعي، همچنين مواد به كار رفته در اين 

 :بخش كلي تقسيم كرد 3 وسايل را شامل مي شود. جدا از اين توضيحات، زمينه هاي كاري اين رشته را مي توان به

 :طراحي و ساخت  -

الف- طراحي و ساخت دستگاههاي آزمايشگاهي و الكترونيكي و تجهيزات مربوط به آنها، نظير وسايل مخصوصي كه با تكنيكهاي خاص، 
 .عناصر موجود در يك نمونه (مثالُ نمك خون و ...) را به طرز دقيقي اندازه گيري كند مانند اسپكتروفتومتر كه با تكنيكهاي نويني كار مي كنند

ب- طراحي و ساخت بخشهاي مكانيكي و برقي سيستم هاي تصويرگر پزشكي، مانند سيستم هاي سونوگرافي، راديوگرافي، سي تي اسكن و ديگر 
 .دستگاههاي كه تصاوير ثابت يا محركي را از بسياري از بخشهاي بدن به نمايش مي گذارند

 .ج- طراحي و ساخت سيستم هاي اندازه گيري پزشكي و بيمارستاني، نظير دستگاههاي دريافت كنندة سيگنالهاي مغزي

 .د- طراحي و ساخت قطعات و اندام مصنوعي بدن و موادي كه در طول، تشخيص، درمان و معالجات بيماريها بكار مي رود

  تعمير و نگهداري و بهينه سازي: -

از ديگر زمينه هاي كاري مهندسي پزشكي مي توان به تعمير، نصب، راه اندازي و نگهداري وسايل مورد نياز است و البته واضح است كه اين 
 .نيروي مجرب بايد داراي اطالعات كافي در مورد قطعات و جزئيات كار آن وسيله يا دستگاه باشد

در كنار اين موارد، مسأله بهينه سازي يا تلفيق دستگاهها و عملكرد آنها نيز مطرح است. پروژه كنترل كامپيوتري فشار خون، يا پروژه سه بعدي 
، جزء همين بهينه سازي ها هست. دامنه كاربري اين زمينه چنان وسيع است كه اكنون ساالنه چندصد مقاله در  MRI سازي تصوير دستگاه

معتبر ترين نشريات جهاني مهندسي پزشكي در اين زمينه چاپ مي شود و بيشترين تعداد پروژه ها برروي موضوع تلفيق و بهينه سازي انجام 
 .مي شود

  تشخيص بيماري و درمان:- 

يكي از مهمترين مباحث مطرح در زمينه پزشكي، بحث استفاده از ليزر در پزشكي (چه در تشخيص و چه در درمان) است. اصوالً ليزر از همان 
ابتدا با توجه به قابليتهاي منحصر به فردي كه داشت، به عنوان يك انتخاب خوب براي بهينه سازي عملكرد بسياري از سيستم ها بكار گرفته 

 .شده

استفاده از ليزر براي تشخيص ضايعات چشمي يا نمايش فشار خون در نازكترين مويرگها يا سوراخ كردن و يا ايجاد كانال مصنوعي در قلب، 
سوزاندن و بريدن برخي ضايعات دروني يا تومور هاي مختلف و . . . روز به روز درحال افزايش است. بحث شبكه هاي عصبي طبيعي و درمان 

انواع ضايعات عصبي مانند ضايعات نخاعي با كمك تحريكات الكتريكي و با كمك علم ژنتيك نيز از بحثهاي مهم و جديد رشته مهندسي 
 .پزشكي است
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كارشناسي مهندسي پزشكي، به نوعي هم خانوادة همان رشته برق و الكترونيك است و اين قرابت و نزديكي حتي در دوره هاي كارشناسي ارشد 
و دكترا نيز تا حدي ادامه مي يابد. بنابراين يك دانشجوي مهندسي پزشكي در دوره كارشناسي تقريباً ملزوم به گذراندن تمامي دروس اصلي 

مجموعه مهندسي برق است و به همين خاطر، فارغ التحصيالن رشته مهندسي پزشكي مي توانند گرايش هاي كارشناسي ارشد مجموعه مهندسي 
 .برق را انتخاب كنند و همپاي مهندسين كنترل، مخابرات، قدرت و الكترونيك، به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي برق بپردازند

 بنابراين، عنوان مهندس پزشكي به هيچ عنوان نبايد باعث شود كه داوطلبان تصور كنند كه اين رشته
بي ارتباط يا كم ارتباط با مباحث رياضي و مهندسي است، چون دانشجويان اين رشته به طور كامل با رياضيات مهندسي پيشرفته و فيزيك در 

ارتباطند و از سنگين ترين نوع رياضيات، به عنوان ابزار كار، دائماً بهره مي برند، تا آنجا كه دانشجويان اين رشته، تا دروس رياضيات مهندسي 
 .پيشرفته و معادالت ديفرانسيل و فيزيك الكتريسيته، موج، ارتعاش و حركت را نگذرانند، قادر به اخذ دروس چنداني در دانشگاه خود نيستند

 :گرايش  بيوالكتريك

 هدف  اين  رشته  تربيت  متخصصاني  است  كه  بتوانند از عهده  تجهيز، نگهداري  و طراحي  دستگاه هاي  پزشكي  برآيند؛ يعني  مهندس  الكترونيك  
مجربي  باشند كه  با زمينه هاي  پزشكي  نيز آشنايي  داشته  و  بتوانند دستگاه هاي  پزشكي  را طراحي  كرده  و بسازند يا اينكه  مسؤول  سفارش  دستگاه  

 .از خارج  از كشور باشند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  مشترك  در گرايش هاي مختلف 

رياضي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، فيزيك  عمومي ، برنامه نويسي  كامپيوتر، آمار حياتي  و احتماالت ، محاسبات  عددي ، استاتيك  و مقاومت  
مصالح  در مهندسي  پزشكي ، رياضيات  مهندسي ، مقدمه اي  بر مهندسي  پزشكي  زيستي ، تجهيزات  عمومي  بيمارستان ها و كيلينيك هاي  پزشكي ، 

مدارهاي  الكتريكي ، الكترونيك ، مدارهاي  منطقي ، بهداشت  عمومي ، اصول  توانبخشي  وسايل  و دستگاه ها، اصول  و كليات  مديريت  خدمات  
بهداشتي  ـ درماني ، اصول  سيستم هاي  راديولوژي  و راديوتراپي ، فيزيولوژي ، آناتومي ، فيزيك  پزشكي ، زبان  تخصصي  مهندسي  پزشكي ، 

 .بيوفيزيك ، كارورزي  ، پروژه 

 :دروس  تخصصي  گرايش  بيوالكتريك 

مدارهاي  الكتريكي ، ماشين هاي  الكتريكي  مستقيم  و متناوب ، الكترونيك ، ميكروپروسسور، مخابرات  آنالوگ  و ديجيتال ، تكنيك  پالس ، حفاظت  
الكتريكي  در سيستم هاي  بيمارستاني ، سيستم هاي  كنترل  خطي ، اندازه گيري  الكترونيكي ، تجزيه  و تحليل  سيستم ها، مقدمه اي  بر هوش  

 .محاسباتي  و زيستي 

 : گرايش  بيومكانيك 

دانشجوي  مهندسي  پزشكي  گرايش  بيومكانيك  با به  كارگيري  مفاهيم  مكانيكي  در زمينه هاي  پزشكي  آشنا مي شود. اهميت  اين  رشته  زماني  
آشكار مي شود كه  بدانيم  جلوه هاي  مختلف  انساني،  جنبه هاي  مكانيكي  قوي  دارد. مثالً در ساخت  دست  يا پاي  سيبرنتيكي  و قلب  مصنوعي  بايد 
يك  متخصص  بيومكانيك  در مورد نحوه  حركت  اندام هاي  ياد شده  نظر بدهد. همچنين  در زمينه  سازگاري  محيط  صنعتي  و غيرصنعتي  با بدن  

 .انسان  علم  بيومكانيك  نقش  مهمي  را ايفا مي كند
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 :دروس  تخصصي  گرايش  بيومكانيك 

ديناميك  و ارتعاشات  در مهندسي  پزشكي ، خواص  مواد مهندسي ، مقدمه اي  بر كاربرد مواد مهندسي  در پزشكي ، مكانيك  سياالت ، كينزيولوژي  و 
بيومكانيك  مقدماتي ، ارتز و پروتز، طراحي  اجزاء، ديناميك  ماشين ، ترموديناميك  و انتقال  حرارت ، طراحي  و توليد به  كمك  كامپيوتر، شيمي  

 .عمومي ، بيوشيمي 

 : گرايش  بيومواد

فارغ التحصيل  گرايش  بيومواد با كار مواد مختلف  از قبيل  پليمرها، سراميك ها، كامپوزيت ها و مواد فلزي  در بدن  انسان  و در تجهيزات  پزشكي  
 .آشنا مي شود

 : دروس  تخصصي  گرايش  بيومواد

ترموديناميك ، شيمي  عمومي ، خواص  مواد مهندسي ، مقدمه اي  بر كاربرد مواد مهندسي  در پزشكي ، پديده هاي  نفوذ، انتقال  جرم  و انتقال  حرارت ، 
فرآيند شكل دهي  و ساخت  بيومتريال ها، پروتزهاي  بيومتريال ها، كارگاه  آزمون هاي  بيولوژيكي ، شيمي  آلي ، ديناميك  و ارتعاشات  در مهندسي  

 .پزشكي ، مكانيك  سياالت ، بيوشيمي 

 : توانايي هاي  الزم 

ميزان  واحدهاي  غيرمهندسي  اين  رشته  بسيار محدود است  و دانشجو بايد عالقه مند به  دروس  رشته  رياضي  فيزيك  باشد و اين  انتظار هست  كه  
ديد پايه اي  قوي  در مهندسي  داشته  باشد، يعني  مهندس  بيوالكتريك  بايد به  الكترونيك  و مهندس  بيومكانيك  به  مكانيك  و مهندس  بيومواد به  

دروس  مرتبط  با مهندسي  مواد عالقه مند بوده  و در آن  توانمند باشد. در ضمن  يك  مهندس  پزشكي  بايد علم  زيست شناسي  و محيط  كار 
 .بيمارستاني  را دوست  بدارد يعني  عالقه مند باشد كه  در بيمارستان  يا محيط هاي  مرتبط  فعاليت  كند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

يك  مهندس  پزشكي  مي تواند يك  دستگاه  پزشكي  را به  درستي  راه اندازي  كرده  و نحوه  استفاده  صحيح  آن  را به  پرستاران  يا ديگر كاركنان  
بيمارستان  آموزش  دهد يا اينكه  در مؤسسات  و شركت هاي  خصوصي  و دولتي ، در زمينه  ساخت  تجهيزات  پزشكي  فعاليت  كند. براي  مثال  

فارغ التحصيالن  گرايش  بيوالكتريك  به  راحتي  مي توانند دستگاه  شنوايي  سنجي  بسازند و از سوي  ديگر چون  دستگاه هاي  پزشكي  به  طور متوسط  
ميليون ها تومان  مي ارزد و مسؤوالن  بيمارستان ها به  طور نسبي  براي  حفظ  و نگهداري  آنها اهميت  بسياري  قائلند، بسياري  از فارغ التحصيالن  

مهندسي  پزشكي  گرايش  بيوالكتريك  و حتي  دانشجويان  اين  رشته  جذب  بازار كار مي شوند. دانش  فارغ التحصيالن  گرايش  بيومكانيك  نيز هم  در 
زمينه  ساخت  اعضاي  مصنوعي  و هم  در مبحث  توانبخشي  مثل  ساخت  ويلچر يا تخت  بيمارستان  مورد نياز است  و باالخره  فارغ التحصيالن  

مهندسي  پزشكي  گرايش  بيومتريال  يا بيومواد مي توانند در زمينه هاي  مختلف  صنايع  پزشكي،  كارآيي  داشته  باشند. براي  مثال  در كارخانه هاي  
ساخت  لوازم  يك بار مصرف  مثل  سرنگ ، سوند، يا دستكش هاي  جراحي  حضور يك  مهندس  پزشكي  گرايش  بيومواد كامالً احساس  مي شود. 

همچنين  پليمرهايي  كه  در بدن  انسان  استفاده  مي گردد بايد استاندارد و گريدمديكال  داشته  باشد كه  اين  نيز در حيطه  وظايف  مهندس  بيومواد 
است 
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مهندسي صنايع  

با پيشرفت و تحول سريع علوم و فنون و پيچيدگي هاي روزافزون آن، بالطبع نظامهاي توليدي و خدماتي نيز گسترش يافته است. اداره صحيح و 
مناسب اين گونه واحدها، مستلزم به كارگيري تكنيكهاي علمي و پيشرفته است. مباحث توليد و خدمات چنان گسترش يافته كه رشته هاي 
مهندسي سنتي نظير شيمي، راه و ساختمان، برق،  مكانيك و ... پاسخگوي اين مسايل نيستند. بنابراين براي دفع چنين كمبودهايي در قرن 

مهندسي  ››حاضر و به ويژه طي چند دهه اخير، از پيوند رشته هاي گوناگون مديريت، اقتصاد و علوم مهندسي، رشته جديدي تحت عنوان
 .صنايع›› به وجود آمده است

 :، مهندسين صنايع را چنين تعريف مي كند(AIIE)انجمن مهندسين صنايع آمريكا

شاخه اي مهندسي كه طراحي بهبود و ايجاد سيستم هاي يكپارچه متشكل از انسان، مواد ، تجهيزات و انرژي را در برمي گيرد. اين رشته، از  
تركيت دانش مهارتهاي تخصصي در علوم رياضي، فيزيك و علوم اجتماعي با اصول و روشهاي تحليل و طراحي مهندسي پديد آمده و هدف از 

 .آن، تشخيص، پيش بيني و ارزيابي نتايجي است كه بايد از چنين سيستم هايي حاصل شود

 اين سؤالي است كه فكر يك مهندس صنايع را دائماً به خود مشغول مي كند تا به اين وسيله بهترين راه را براي "آيا اين بهترين روش است؟" 
توليد محصول و حل مسائل و مشكالت يك واحد صنعتي يا خدماتي پيدا كند. در واقع فارغ التحصيل اين رشته تالش مي كند تا با يك نگرش 
سازمان يافته ، مسائل  و مشكالت  كارخانه  را تحليل  كرده  و به  گونه اي  عمل  كند كه  با حداقل  ورودي  مواد، حداكثر خروجي  را داشته  باشد. زيرا 

امكان دارد كه  طراحان  يك  واحد صنعتي  وقتي  مشغول  طراحي  مي شوند به مسائل  اقتصادي ، افزايش  بهره وري  و ساير مسائل  توجه كافي نداشته 
باشند، اما يك  مهندس  صنايع  هنگام  برنامه ريزي  براي  اداره  كارخانه اي  كه  داراي  كارگران  زياد و ماشين  آالت  بسيار است  براي  مثال  به  اين  

مسأله  توجه  مي كند كه  چگونه  مي توان  بيكاري  ماشين آالت  را به  حداقل  رساند و از نيروي  انساني  نيز بهترين  استفاده  را كرد و در ضمن  محصول  
كارخانه  كمترين  ضايعات  را داشته  و نگهداري  و تعميرات  ماشين آالت  نيز به  بهترين  نحو انجام  بگيرد. اين  رشته  در دوره  كارشناسي  داراي  چهار 

گرايش  توليد صنعتي  ، تحليل  سيستم ها، تكنولوژي  صنعتي  و ايمني  صنعتي  است . گرايش  توليد صنعتي  گرايش  توليد صنعتي  فن  به كارگيري  
مهارت هاي  تكنيكي  ـ اقتصادي  و استفاده  مؤثر و نظام يافته  از نيروي  انساني ، زمان ، ماشين آالت ، ساختمان  و مواد به  منظور توليد كاال با كيفيت  

 .مطلوب  مي باشد. در واقع  هدف  اين  گرايش  تربيت  مديران  توليد واحدهاي  صنعتي  است 

به طور كلي، وظيفه مهندسين صنايع، گرد آوردن افراد، تجهيزات، مواد و اطالعات است، به گونه اي كه قادر به انجام يك عمليات مفيد و مؤثر 
گردند. يك مهندس صنايع لزوماً درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه او در درجه اول نظارت است. در عين حال، همان گونه كه در تعريف 

فوق عنوان شد، عنصري كه در مهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي دارد، ارتباط اين رشته با انسان و علوم اجتماعي، عالوه بر علوم طبيعي 
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(مثل فيزيك، شيمي و...) است. اين مسأله، محدوده دانش مورد نياز و نوع سيستم هايي را كه يك مهندس صنايع با آنها در ارتباط است، 
گسترش مي دهند. بنابراين، مهندس صنايع نه تنها با طراحي نصب، ارزيابي و طراحي مجدد اجزا سر و كار دارد، بلكه با انسانهايي كه در سيستم 

 .فعاليت دارند يا با سيستم مرتبط هستند نيز سروكار دارد، به گونه اي كه انسانها نيز بخشي از عناصر فعال در سيستم محسوب مي شوند
بطور كلي، وظيفه مهندسين صنايع، گردآوري افراد، تجهيزات، مواد و اطالعات است، به گونه اي كه قادر به انجام يك عمليات مفيد و مؤثر 

 .گردند
يك مهندس صنايع لزوما درگير طراحي يك سيستم است و وظيفه او در درجه اول، نظارت است، در عين حال، همانگونه كه در تعريف فوق 

عنوان شده عنصري كه در مهندسي صنايع اهميت بسيار زيادي دارد ، ارتباط اين رشته با انسان و علوم اجتماعي، عالوه بر علوم طبيعي ( مثل 
فيزيك، شيمي و...) است. اين مسئله محدوده دانش مورد نياز و نوع سيستم هايي كه يك مهندس صنايع با آنها در ارتباط است، را گسترش 

 .مي دهد
بنابر اين مهندس صنايع نه تنها با طراحي، نصب، ارزيابي و طراحي مجدد اجزا سر و كار دارد بلكه با انسانهايي كه در سيستم فعاليت دارند يا با 

سيستم مرتبط هستند نيز سروكار دارد به گونه اي كه انسانها نيز بخشي از عناصر فعال در سيستم محسوب مي شوند.وظيفه مهندس صنايع 
 ماشين را تكميل مي كنند. سپس تك تك اين اجرا، با يكپارچگي مناسب به منظور طراحي كل _طراحي اجزايي است كه سيستم هاي انسان 

سيستم كنار هم قرار داده مي شوند. در عين حال، اجزاي مكانيكي ماشينها توسط مهندسين مكانيك طراحي و ساخته مي شود. نيروهاي محركه 
نيز عموما توسط مهندسين برق و الكترونيك تأمين مي شوند. فرايند هاي شيميايي را نيز مهندسين شيمي فراهم مي آورند. ساير متخصصين نيز 
وظيفه طراحي اجزايي را كه در حيطه تخصص آنهاست بر عهده دارند. مهندس صنايع موظف است اين متخصصين را هماهنگ كرده، با آنها 

 .همكاري كند

طبق تعريف كلي ياد شده، مهندسان صنايع، قابليت ارائه كار مطلوب در مجموعه هاي صنعتي اعم از كارخانه ها، واحد هاي توليدي كوچك و 
بزرگ، وزارتخانه هاي صنعتي و واحد هاي خدماتي نظير شركتهاي مهندسي مشاور، مؤسسه هاي بزرگ خدماتي، بيمارستانها، فرودگاهها و... را 
قبل از احداث، در حين راه اندازي و در حال كار، خواهند داشت، زيرا مهندسان صنايع با بهره گيري از ابزارهاي مهندسي مناسب كه در طول 

دوره هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي كسب كرده اند، قدرت تفكر منظم را كسب كرده، در جهت طراحي نظامها و 
 .دستگاههاي جديد متشكل از انسان، مواد ، اطالعات، انرژي و تجهيزات و همچنين توسعه نظامهاي فعلي و كاراكتر كردن آنها حركت مي كنند

همين امر باعث شده كه مهندسان صنايع عمال در بسياري از موارد خود تصميم گيرنده نهايي باشند يا به عنوان مشاوران اصلي تصميم 
 .گيرندگان، انجام وظيفه كنند

 :در زير به موارد اصلي وظايف مهندسين صنايع اشاره مي شود

 ).انتخاب فرايندهاي مناسب و روشهاي به هم بندي (مونتاژ اقتصادي

 .بررسي و انتخاب ابزار و تجهيزات مناسب جهت به كارگيري در يك سيستم 

 .طراحي امكانات شامل آرايش ساختمانها، ماشين ها، تجهيزات اصلي و كمكي خطوط توليد و به هم بندي 

 .طراحي انبارهاي مواد اوليه، كاالهاي نيم ساخته و محصوالت تكميل شده 

 .مكان يابي براي احداث كارخانه  ها و مجموعه هاي خدماتي 

 .طراحي كارخانه و توسعه خطوط توليد 
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 .مديريت واحدهاي تحقيق و توسعه

 .اجراي شيوه هاي تشويقي و ارتقاي بهره  وري در يك نظام 

 .)مديريت توليد، مديريت موجوديها و مديريت عمليات (براي اداره ي يك واحد بايد به گونه اي صحيح بر سه عامل مذكور مديريت كرد

 .الگو سازي رياضي با روشهاي تحقيق در عمليات، آمار و شبيه سازي .مديريت كيفيت محصوالت توليدي

 .برنامه ريزي تعميرات و نگهداري.برنامه ريزي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت

 .ارزيابي اقتصادي طرحها و پروژه ها

 .9000اجراي سيستم هاي تضمين كيفيت كاال به منظور ارتقاي كيفيت محصوالت و همكاري در صادرات آنها، نظير سري ايزو 

 .طراحي نظامهاي اطالعات مديريت

 .بيشتر مهندسين صنايع در كشور ما، همچون ديگر مهندسان، در اين بخشها مشغول به انجام وظيفه هستند

كارخانه ها، شركتهاي مهندسي مشاور و شركتهاي انتقال تكنولوژي، وزارتخانه هاي صنعتي، دانشگاهها و مراكز خدماتي. در اين ميان، شاغلين در  

 .كارخانه ها، تعداد بيشتري را به خود اختصاص داده اند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  صنايع 

رياضي ، معادالت ديفرانسيل ، برنامه نويسي  كامپيوتر، محاسبات  عددي ، فيزيك  ، شيمي  عمومي  ، مباني  مهندسي  برق  ، اقتصاد مهندسي ، 
نقشه كشي  صنعتي  ، استاتيك ، مقاومت  مصالح ، علم  مواد، اقتصاد عمومي  ، اصول  حسابداري  و هزينه يابي ، ارزيابي  كار و زمان ، طرح ريزي  

واحدهاي  صنعتي ، برنامه ريزي  و كنترل  توليد، موجودي ها  ، كنترل  پروژه ، كنترل  كيفيت  آماري ، تحقيق  در عمليات  ، روش هاي  توليد ، تئوري  
 .احتماالت  و كاربردهاي  آن ، آمار مهندسي ، آزمايشگاه  اندازه گيري  دقيق ، كارگاه  ماشين ابزار ، كارگاه  عمومي  جوش ، كارگاه  ريخته گري 

 : دروس  تخصصي  گرايش  توليد صنعتي 

زبان  تخصصي ، پروژه  طراحي  ايجاد صنايع ، مهندسي  فاكتورهاي  انساني ، برنامه ريزي  توليد، برنامه ريزي  و كنترل  توليد و موجودي ها ، كاربرد 
 .كامپيوتر در مهندسي  صنايع ، برنامه ريزي  نگهداري  و تعميرات ، اصول  مديريت  و تئوري  سازمان ، پروژه ، كارآموزي 

گرايش  برنامه ريزي  و تحليل  سيستم ها 
گرايش  برنامه ريزي  و تحليل  سيستم ها تا حدودي  جنبه  نرم افزاري  دارد و بيشتر به  ارائه  راهكار سيستماتيك  مي پردازد. در واقع  هدف  اين  گرايش  

تربيت  كارشناساني  است  كه  بتوانند با بهره گيري  از روش هاي  جديد و سيستماتيك  و مدل هاي  رياضي  مسائل  واحدهاي  صنعتي  بزرگ  را تجزيه  و 
 .تحليل  نموده  و بيشترين  رهنمودها را براي  استفاده  از منابع  موجود در عملكرد اجزاء تشكيل  سيستم  ارائه  بدهند
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 :دروس  تخصصي  گرايش  برنامه ريزي  و تحليل  سيستم  ها

زبان  تخصصي ، برنامه ريزي  حمل  و نقل ، اصول  شبيه سازي ، تحليل  سيستم ها، كاربرد كامپيوتر در مهندسي  صنايع ، پروژه  پاياني ، اصول  مديريت  و 
 . تئوري  سازمان ، كارآموزي ، سيستم هاي  اطالعاتي  و كنترل  مديريت 

 :گرايش  تكنولوژي  صنعتي 

گرايش  تكنولوژي  صنعتي  نسبت  به  گرايش هاي  توليد صنعتي  و تحليل  سيستم ها فني تر بوده  و به  مهندسي  مكانيك  نزديك تر مي باشد. هدف  اين  
 .گرايش  تربيت  تكنولوژيست هاي  كارخانه  است 

 :دروس  تخصصي  گرايش  تكنولوژي  صنعتي 
 .ماشين هاي  افزار ، قيد و بندها (جيك  و فيكسچر)، طراحي  قالب  ، كنترل  عددي ، مونتاژ مكانيكي ، عمليات  حرارتي ، زبان  تخصصي ، پروژه 

 :گرايش  ايمني

 صنعتي گرايش  ايمني  صنعتي  به  مسائل  مشكل ساز در صنعت  از لحاظ  ايمني  مي پردازد؛ يعني تالش مي كند تا با اجراي دستورالعمل ها از خطرات 
احتمالي جلوگيري كند و در صورت بروز مشكل يا خطري، راهي براي رفع آن پيدا نمايد. از جمله  اين  مسائل  مي توان  به  كوره ها يا آلودگي  هوا 

 .اشاره  نمود

 :دروس  تخصصي  گرايش  ايمني 

ايمني  در برق ، اعالم  و اطفاء حريق ، ديگ ها و ظروف  تحت  فشار، عوامل  شيميايي  محيط  كار، عوامل فيزيكي محيط كار، حفاظت  صنعتي  (ايمني  
 .صنعتي )، مهندسي  احتراق ، گازرساني 

 : توانايي هاي  الزم

اين  رشته  ارتباط  نزديكي  با مديريت  دارد و دانشجوي  آن  بايد توانايي هاي  مديريتي  داشته  و قدرت  تحليل  و درك  بااليي  داشته  باشد. دانشجويان  
رشته  مهندسي  صنايع  بايد در دو درس  رياضي  و فيزيك  قوي  باشند. بخصوص  در درس  رياضيات  جديد كه  آمار و احتماالت  اين  درس  تا حدي  

 .به  مهندسي  صنايع  مربوط  مي شود. همچنين  يك  دانشجوي  مهندسي  صنايع  بايد از خالقيت  و نوآوري  برخوردار باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

اين  رشته  در چند سال  اخير جايگاه  خود را يافته  است  و اكثر مسؤوالن  و متخصصان  نيز به  اين  موضوع  واقف  شده اند كه  جامعه  نياز بسياري  به  
تخصص  فارغ التحصيالن  اين  رشته  دارد. چرا كه  رشته  مهندسي  صنايع  افراد را براي  مديريت  پرورش  مي دهد و بهترين  و نزديكترين  رشته  به  

كارهاي  مديريتي  و برنامه ريزي  و اداره  امور است  و اگر قرار باشد براي  مديريت  بخش  توليد يك  واحد صنعتي  بين  مهندس  مكانيك ، برق  و 
صنايع  كه  داراي  شرايط  مساوي  هستند، يك  نفر را انتخاب  كرد، مهندس  صنايع  اولويت  اول  را دارد. بنابراين  اين  رشته  از نظر بازار كار مشكلي  

 .ندارد
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مهندسي كامپيوتر  

 
 اين شعار متخصصان كامپيوتر است،  متخصصاني كه با پيشرفت و توسعه كامپيوتر توانسته اند مغز "انسان بايد بينديشد ولي ماشين بايد كار كند."

و عضالت انسان را از اشتغاالت تكراري و پيش پا افتاده نجات بخشند و او را در رفع مشكالت و مسايل ياري دهند تا جايي كه در كشورهاي 
صنعتي و پيشرفته، كامپيوتر در زندگي افراد حضوري اجتناب ناپذير دارد.به همين دليل رشته مهندسي كامپيوتر كه به طراحي و ساخت اجزاي 

مختلف كامپيوتر مي پردازد،  از اهميت بسياري برخودار است. اين رشته در كشور ما نيز اهميت بسيار داشته و تا مقطع دكتري تدريس 
 .مي شود.مهندسي  كامپيوتر در مقطع  كارشناسي  داراي  دو گرايش  سخت افزار و نرم افزار است 

 
بطور خالصه كامپيوتر دستگاهي است كه قدرت خارق العاده اي براي محاسبه دارد و مي تواند بوسيله ابزارهاي جانبي با محيط بيرون ارتباط 

جايگاه كامپيوتر در دنياي امروز همين بس كه عصر حاضر عصر كامپيوتر است. مسلما شما دانش آموزان، هر رشته اي را كه براي .برقرار كند
تحصيل انتخاب كنيد با كامپيوتر به عنوان يك كاربرد سرو كار خواهيد داشت ولي در اين رشته عالوه بر كاربر بودن سازنده سيستم هاي 

اگر رشته مهندسي كامپيوتر را به عنوان رشته تحصيلي انتخاب مي كنيد بايد انسان ماجراجويي باشيد و با طبع هميشه .كامپيوتري نيز خواهيد بود
 .در حال پيشرفت اين رشته سازگار باشيد

مطلب مهم ديگر آنكه چون تقريبا تمام كتب و منابع موجود در اين رشته به زبان انگليسي است و اين منابع و اطالعات به سرعت در حال تغيير 
 .هستند و امكان سريع ترجمه آنها نيز به فارسي وجود ندارد از اين رو تسلط كافي به زبان انگليسي در اين رشته بسيار مهم است

 .دروس رياضي و فيزيك نيز همانند ديگر رشته هاي مهندسي در اين رشته كاربرد وسيعي دارد

دانشجوياني كه از اين رشته فارغ التحصيل مي شوندبا توجه به نياز بازار و سفارشاتي كه از مراكز متنوع و متفاوت كشور دريافت مي كنند توانايي 
انجام اين كارها را براي امرار معاش و عرضه توانمندي هاي خود براي بهبود و بهره وري باالي امور كشور را دارا هستند برنامه نويسي براي 
سايت ها با توجه به محتواي درخواستي و مكانيزم عمل تست هاي مختلف يك برنامه، ساخت مدارهايي كه قادر به ارتباط با كامپيوتر باشند 

همچنين ساخت ابزارهاي جانبي براي كامپيوتر، ساخت مدارهاي ساده منطقي، ساخت سخت افزارهايي كه براي پردازش الگوريتم هايي كه با 
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طراحي سيستم هاي خبره و سيستم هاي  (IC)كامپيوتر هاي معمول قابل پياده سازي نيستند، برنامه نويسي سيستمي طراحي مدارهاي مجتمع
 .اطالعاتي، فراهم كردن ساخت نرم افزار ها براي استفاده در كامپيوتر

 

 :گرايش  سخت افزار

سخت افزار جزء فيزيكي  كامپيوتر بوده  و شامل  صفحه  كليد، صفحه  نمايش ، چاپگر و ديسك ها مي شود؛ يعني اجزاء فيزيكي  و قابل  لمس  كامپيوتر 
مانند مدارها و بردهاي  الكترونيكي ، سخت افزار ناميده  مي شود براي  مثال  واحد پردازشگر مركزي  كه  هرگونه  عمليات  پردازش  در آن  صورت  

مي گيرد، مهمترين  واحد سخت افزاري  است .مهندسي سخت افزار در مقطع ليسانس به مطالعه و بررسي طراحي سخت افزاري، كنترل سخت افزاري 
ها كار كند، با كامپيوتر كار  IC وشبكه هاي كامپيوتري مي پردازد. براي مثال يك مهندس سخت افزار مي  تواند طراحي سخت افزاري كند كه با

كند، يا از دروازه هاي كامپيوتر استفاده نمايد و در نهايت مي تواند به طراحي مدارهاي مجتمع ديجيتالي بپردازد. كه البته به اين بخش از 
 .سخت افزار بيشتر در مقطع كارشناسي ارشد و دكتري پرداخته مي شود

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 : دروس  مشترك  در  گرايش هاي  كامپيوتر

فيزيك ، رياضي ، مباني  كامپيوتر و برنامه سازي ، آزمايشگاه  كامپيوتر، معادالت  ديفرانسيل ، ساختمان هاي  گسسته ، برنامه سازي  پيشرفته  ، آمار و 
احتماالت  مهندسي ، رياضي  مهندسي ، مدارهاي  الكتريكي ، ساختمان  داده ها، زبان  ماشين  و برنامه سازي  سيستم  ، مدارهاي  الكترونيكي  ، مدارهاي  

منطقي ، طراحي  الگوريتم ها، طراحي  و پياده سازي  زبان هاي  برنامه سازي ، ريز پردازنده ، معماري كامپيوتر، شبكه هاي  كامپيوتري  ، سيستم هاي  
 .عامل ، كارگاه  عمومي 

 : دروس  تخصصي  گرايش  سخت افزار

،  VLSI سيگنال ها و سيستم ها، مدارهاي  الكتريكي ، انتقال  داده ها، سيستم هاي  كنترل  خطي ، الكترونيك  ديجيتال ، طراحي  سيستم هاي 
 .كارآموزي 

 :گرايش  نرم افزار

نرم افزار جزء غيرقابل  لمس  كامپيوتر است . نرم افزار برنامه ها و داده هايي  است  كه  به  كامپيوتر فرمان  مي دهد كه  چه  عملي  را انجام  دهد. 
 :نرم افزارها عبارتند از
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نرم افزارهاي  سيستمي  و نرم افزارهاي  كاربردي . نرم افزارهاي  سيستمي  برنامه هايي  هستند كه  كامپيوتر براي  فعال  شدن  يا سرويس  دادن  به  آن  
نياز دارد و به  اين  دليل  از سوي  سازندگان  سيستم  كامپيوتري  عرضه  مي شود و مهمترين  آنها سيستم  عامل ، برنامه هاي  سودمند و مترجم هاي  

زبان  مي باشد. نرم افزارهاي  كاربردي  نيز برنامه هايي  است  كه  كاربر يا خود آن ها را مي نويسد يا شركت هاي  نرم افزاري  آنها را تهيه  كرده  و براي  
فروش  عرضه  مي كنند.يك مهندس نرم افزار ياد مي گيرد كه چگونه نرم افزارهاي بزرگ و عظيم را طراحي و برنامه ريزي كند،  تست و ارزيابي 

نهايي نمايد و در نهايت مستند سازد (برنامه هاي كامپيوتري مورد نظر را تبديل به دستور العمل هايي كند كه قابل استفاده براي عامه مردم 
باشد).در واقع هدف از گرايش نرم افزار كامپيوتر، آموزش و پژوهش در زمينه زبان هاي مختلف برنامه نويسي، سيستم هاي عامل مختلف و طراحي 

 .انواع الگوريتم ها مي باشد

 

 : دروس  تخصصي  گرايش  نرم افزار

ذخيره  و بازيابي  اطالعات  ، اصول  طراحي  و ساخت  كامپايلرها، اصول  طراحي  پايگاه  داده ها، پروژه  آزمايشگاه  سيستم  عامل ، پروژه  آزمايشگاه  
 .پايگاه  داده ها، شبيه سازي  كامپيوتري ، مهندسي  نرم افزار، تحليل  و طراحي  سيستم ها، پروژه  نرم افزار، كارآموزي 

 : توانايي هاي  الزم

مهندس  كامپيوتر بايد پايه  رياضي  قوي  داشته  و توانايي اش  در زمينه  فيزيك  خوب  باشد. همچنين  الزم  است  كه  فردي  خالق  باشد تا بتواند 
مسائل  را از راه حل هاي  ابتكاري  حل  كند. راه  حل هايي  كه  كمترين  هزينه  و بهترين  كارايي  را داشته  باشد. در ضمن  دانشجويي  كه  وارد اين  رشته  

 .مي شود بايد هميشه  اطالعاتش  به  روز بوده  و به  دنبال  فراگرفتن  مطالب  جديد باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

امروزه  يك  مهندس  كامپيوتر اگر عالقه مند به  كار باشد، هيچ وقت  با مشكل  بيكاري  روبرو نمي شود. بخصوص  مهندسين  نرم افزار كه  فرصت هاي  
شغلي  بيشتري  داشته  و براي  كار كردن  نيز نياز به  امكانات  و تجهيزات  زيادي  ندارند. به  همين  دليل  در بعضي  از كشورها، صادرات  نرم افزار يكي  

 سال  ديگر در 10از اقالم  مهم  صادراتي  و ايجاد درآمدهاي  ارزي  براي  آن  كشور است . جالب است بدانيد كه متخصصان پيش بيني مي كند كه تا 
كشورهاي  پيشرفته  مردم  همان قدر كه  به  نيروي  برق  وابسته  هستند، به  شبكه  اينترنت  وابسته  خواهند شد؛ يعني  همان  طور كه  اگر امروزه  برق  

 سال  ديگر اينترنت  قطع  شود تمامي  كارها متوقف  خواهد شد. روشن  است  كه  در چنين  جامعه اي  10برود هيچ  كاري  نمي توان  كرد، اگر در 
 .متخصص  كامپيوتر نقش  بسيار مهمي  ايفا خواهد كرد
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 علوم كامپيوتر 

 

علوم  كامپيوتر پل  ارتباطي  دانش  كامپيوتر و رياضي  است  و مهمترين  هدف  آن  دست يابي  به  بهترين  الگوريتم هاي  موجود (روش هاي  حل  مسأله ) 
در كمترين  زمان  و با كمترين  خطا و بيشترين  دقت  است. به  عبارت  ديگر هدف  اين  رشته  تربيت  گروهي  متخصص  كامپيوتر است  كه  با ديد 

 گرايش  محاسبات  4رياضي تر و منطقي تر به  حل  مسائل  مطرح  شده  در علوم  كامپيوتر يا رياضي  بپردازند. اين  رشته  در مقطع  كارشناسي  داراي  
علمي ، نظريه  الگوريتم ها، سخت افزار  و سيستم هاي  اطالعاتي  است . كه دروس گرايش محاسبات علمي در زمينه برنامه ريزي خطي، غيرخطي، 
آناليز عددي و نرم افزار در رياضي است؛ يعني در اين گرايش كاربرد رياضيات در كامپيوتر مطالعه مي شود.گرايش نظريه الگوريتم ها به بررسي 
راه هاي مختلف حل مسئله به ياري روش هاي بهينه تر، سريع تر و بهتر مي پردازد. به عبارت ديگر هدف اين گرايش پياده سازي و بهينه كردن 

الگوريتم است.در گرايش سخت افزار نيز معماري يا ساختار كامپيوتر مطالعه مي شود و گرايش سيستم هاي اطالعاتي نيز به مديريت پروژه هاي 
نرم افزاري و سيستم هاي اطالعاتي مي پردازد. گفتني  است  كه  تفاوت  اين  رشته  با مهندسي  كامپيوتر گرايش  نرم افزار در اين  است  كه  رشته  علوم  

 .كامپيوتر برخالف  مهندسي كامپيوتر فاقد دروس  آزمايشگاهي  و كارگاهي  است  و بيشتر جنبه  تحقيقات  نظري  دارد

 : توانايي هاي  الزم

تسلط  و عالقه  به  رياضيات  شرط  اول  موفقيت  در رشته  علوم  كامپيوتر است  و دانشجوي  اين  رشته  بايد بتواند با استدالل  رياضي  با مسائل  برخورد 
نمايد. در ضمن  بايد اطالعات  عمومي  خوبي  داشته  و حتي  پس  از فارغ التحصيلي  به  مطالعه  و تحقيق  پشت  نكند چون  در طي  تحصيل  تنها 

 .اطالعات  پايه اي  و كلي  را فرا مي گيرد و براي  حضور در بازار كار بايد خود تالش  كند و اهل  مطالعه  و تحقيق  باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

موقعيت هاي  شغلي  فارغ التحصيل  علوم  كامپيوتر شباهت  بسياري  با مهندسي  كامپيوتر گرايش  نرم افزار دارد اما در كل  نقش  فارغ التحصيل  اين  
رشته  به  عنوان  مدير و هماهنگ  كننده  بسيار مهم  و قابل  توجه  است . فردي  كه  مسؤول  انتخاب  راه حل  مسائل  و حل  آنها همچنين  تقسيم  

 .الگوريتم ها در بين  مهندسين  نرم افزار و در انتها جمع  كردن  قسمت هاي  توزيع  شده  مي باشد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691616/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691616/
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 :دروس  اصلي  و تخصصي  مشترك  در گرايش هاي مختلف علوم كامپيوتر

 

رياضي  عمومي ، فيزيك  پايه ، آمار و احتمال ، اصول  كامپيوتر، اصول  سيستم هاي  كامپيوتري ، جبر خطي  عددي ، رياضيات  گسسته ، آناليز عددي ، 
ساختمان  داده ها و الگوريتم ها، نظريه  اتوماتا و زبان ها، كامپايلر، نظريه  محاسبات ، اصول  طراحي  نرم افزار، منطق ، ذخيره  و بازيابي  اطالعات ، پايگاه  

 .داده ها، اصول  سيستم هاي  عامل ، شبيه سازي  كامپيوتري ، زبان هاي  برنامه سازي ، اصول  مديريت ، مباني  اقتصاد
 : دروس  تخصصي  گرايش  محاسبات  علمي

 .برنامه ريزي  خطي ، برنامه ريزي  غيرخطي ، نرم افزار رياضي ، آناليز عددي ، طراحي  هندسي  كامپيوتري 

 : دروس  تخصصي  گرايش  نظريه  الگوريتم ها

 .برنامه ريزي  پويا، نظريه  گراف ، بهينه سازي  تركيبي  و آناليز شبكه ها، نظريه  كدگذاري ، سيستم هاي  صفي  و مدل هاي  كارآيي 
 : دروس  تخصصي  گرايش  سخت افزار

مدارهاي  منطقي ، معماري  كامپيوتر، ريزپردازنده  

 : دروس  تخصصي  گرايش  سيستم هاي  اطالعاتي

تحليل  و طراحي  سيستم هاي  اطالعاتي ، متدولوژي  ساخت  سيستم هاي  اطالعاتي ، مديريت  پروژه هاي  نرم افزاري ، سيستم هاي  اطالعاتي  مديريت 
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  )ITمهندسي فناوري اطالعات (
 

بيست سال است كه از تولد اينترنت مي گذرد و مي توان زندگي بشر را به دو قسمت قبل از اينترنت و بعد از آن تقسيم كرد . بسياري بر بيش از 
اين باورند كه رشد اطالعاتي انسان در اين بيست سال معادل با عمر جهان است . گرچه اين مطلب اغراق آميز است ، اما آنچه شاهد آنيم توليد 

به عنوان عمده ترين محور تحول و توسعه در جهان منظور  (IT)  در هزاره سوم، فناوري اطالعاتسرسام آور اطالعات در سطح جهان است. 
شده است و دستاوردهاي ناشي از آن، آن چنان با زندگي مردم عجين گرديده كه روي گرداني از آن، اختاللي عظيم در جامعه و رفاه و آسايش 

مردم به وجود مي آورد. براي مثال، كامپيوتري شدن بسياري از امور جاري مردم، انجام بسياري از كارهاي روزمره بانكي با استفاده از اينترنت و 
شبكه هاي ارتباطي در منزل و خانه ها، آموزش الكترونيكي و مجازي و عدم نياز به حضور در كالس هاي درس، توسعه و ترويج تجارت 

الكترونيكي از نتايج و دستاوردهاي فناوري اطالعات است؛ عواملي كه هرچند در مراحل اوليه رشد و تكامل قرار دارند اما در همين حد نيز در 
رفاه و آسايش انسان نقش بسيار مهمي دارند.از همين رو امروزه تمامي كشورها در زمينه فناوري اطالعات و عموميت بخشيدن به آن در جامعه 

سهم كشور ما در توليد علم نسبت به سابق افزايش چشمگيري داشته ، اما در مقايسه با كشورهايي مانند تركيه و مصر با تالشي پيگير دارند. 
در كشور ما نيز براي تربيت نيروي متخصص .توجه به ضريب هوشي باال و وجود نخبگان در كشور ، سهم چنداني را به خود اختصاص نداده ايم

در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ارائه مي شود و در مقطع كارشناسي و  IT و حركت سريع در اين عرصه, رشته IT و كارآمد در زمينه
مي باشد, رشته اي است كه تمام  Technology Information كه مخفف IT كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد.فناوري اطالعات يا

رشته هاي دانشگاهي را مي تواند پوشش دهد. منتها از نظر عملياتي يك رشته ميان رشته اي, بين كامپيوتر و صنايع برق است كه در اين ميان 
امور مربوط به توليد, پردازش, نگاهداشت و عرضه اطالعات به مباحث كامپيوتري مرتبط مي شود, بحث هاي مديريت اطالعات و فرآيندهاي آن 

را  IT.از سلسله بحث هاي رشته صنايع و رشته برق است و به خصوص گرايش مخابرات, انتقاالت مرتبط با اطالعات و داده ها را برعهده دارد
 ساماندهي اطالعات ، پردازش آنها ، دسترسي آسان و سريع كاربران ، صرفه مي توان استفاده بهينه از اطالعات براي كاربردهاي مختلف دانست

جويي در هزينه ها و جلوگيري از اتالف وقت و به طور خالصه بهره وري باال از دستاوردهاي مهم رشته فناوري اطالعات و به طور كلي ، 
 .تمامي گرايش هاي مربوط به علوم كامپيوتر است

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691538/
http://www.beytoote.com/scientific/introduction/Trends-Information-Technology2-Management.html
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اطالعات بسياري از كارهاي نشدني را ممكن سازد. كار تجربي در كنار تحصيالت آكادميك  بشر در عصر ارتباطات توانسته است بوسيله فناوري
 .، رفاهم مي سازد ITدانشگاهي ، بخش مهمي از موفقيت شما را در رشته پرطرفدار

 يعني متخصص اين رشته بايد بتواند اطالعات را جمع آوري, دسته بندي و پردازش كرده و به موقع از آن استفاده نمايد از همين رو كارشناس اين 
رشته بايد مباني كامپيوتر را بلد باشد. به عبارت ديگر هسته اصلي اين رشته همان هسته اصلي مهندسي كامپيوتر است، منتها چون يكي از 

بايد داراي اطالعات جنبي در زمينه هاي  IT توانمندي هاي اصلي كارشناسي اين رشته بهره وري به موقع و صحيح از اطالعات است؛ دانشجوي
 مختلف باشد.براي مثال, فردي كه مي خواهد از اين تكنولوژي در تجارت الكترونيكي استفاده كند بايد مديريت بداند يا فردي كه مي خواهد از

IT در آموزش از راه دور بهره ببرد, بايد با روش هاي آموزش آشنا باشد. 

 :فارغ التحصيالن اين رشته در اين حوزه ها مي توانند فعاليت كنند 

مطالعه، بررسي و امكان سنجي سخت افزار، شبكه و نرم افزار مورد نياز  

جمع آوري، سازمان دهي، طبقه بندي اطالعات 

ايجاد و نگهداري نرم افزارهاي مورد نياز مانند پست فارسي و ابزار جستجوي اطالعات فارسي 

طراحي و پياده سازي شبكه هاي محلي 

مطالعه و بررسي ابزار مخابراتي مناسب براي انتقال اطالعات 

مطالعه و بررسي سيستم هاي نرم افزاري مناسب براي سازماندهي و استفاده از اطالعات مانند سيستم هاي عامل و سيستم هاي بانك اطالعاتي 

 .مطالعه و شناسائي شيوه هاي جديد براي اطالع رساني

 

 : توانايي هاي الزم

با توجه به ماهيت ميان رشته اي مهندسي فناوري اطالعات. دانشجوي اين رشته الزم است كه به دو مبحث علوم مديريت و كامپيوتر عالقه مند 
, - رياضيدان و فيلسوف "الكساندروف"باشد. همچنين بايد در رياضي توانمند بوده و قدرت تجزيه و تحليل خوبي داشته باشد. زيرا به گفته 

معاصر شوروي - علم رياضي كاربرد فراواني در ساير دانش ها, صنعت و در همه زمينه هاي مربوط به زندگي بشري دارد.برخي از استادان اين 
رشته معتقدند كه آزمون اين رشته بايد به صورت نيمه متمركز برگزار گردد تا عالقه مندترين و مستعدترين داوطلبان وارد اين رشته گردند. 

 .داوطلباني كه پيش از ورود به دانشگاه, با كامپيوتر آشنايي داشته و در اين زمينه توانمند باشند

 : موقعيت شغلي در ايران

اينجا يك شهر الكترونيكي است. شهري كه آموزش, تفريحات, خريد و فروش و بخش قابل توجهي از ارتباطات آن الكترونيكي مي باشد. در اين 
حضوري فعال دارند. زيرا از سوار شدن به مترو و تاكسي تا خريد از فروشگاهي كه در آن فروشنده اي حضور ندارد, به  IT شهر, فارغ التحصيالن



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 52

 

صورت الكترونيكي انجام مي گيرد.اين تصويري از آينده تمامي كشورهاي جهان از جمله كشور ايران است. تصويري كه بيانگر وجود فرصت هاي 
نه تنها در آينده, بلكه در حال حاضر نيز فرصت هاي شغلي فراواني  IT است. البته يك مهندسي IT شغلي فراوان براي فارغ التحصيل

دارد.براي مثال, در حال حاضر وزارت بازرگاني در پي آن است كه سيستم تجارت ايران را مثل كشورهاي پيشرفته, الكترونيكي كند. اين پروژه 
دارد. تا جايي كه اگر تمامي دانشجويان ما وارد بازار كار شوند, باز هم پاسخگوي  IT بسيار پيچيده است و نياز به تعداد قابل توجهي متخصص

نياز اين پروژه و پروژه هاي مشابه نخواهند بود. حتي در كارهايي ساده تر مثل مكانيزه شدن سيستم يك اداره, نياز به متخصص اين رشته است. 
كاري كه در بعضي از سازمان ها آغاز شده اما هنوز سيستم هيچ سازماني به طور كامل مكانيزه نشده است. به عبارت ديگر در حال حاضر همه 

 .پيش مي رود و به همين دليل فارغ التحصيل اين رشته اگر توانمند باشد, بيكار نخواهد ماند IT چيز به سمت

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 : دروس پايه

 .رياضي, معادالت ديفرانسيل , آمار و احتماالت مهندسي , فيزيك , كارگاه عمومي

 :دروس اصلي

ساختمان هاي گسسته , مباني كامپيوتر و برنامه سازي , زبان ماشين و برنامه نويسي سيستم, ساختمان داده ها, مدارهاي منطقي, معماري كامپيوتر, 
برنامه سازي پيشرفته , سيستم هاي عامل, پايگاه داده ها, طراحي الگوريتم ها, مهندسي نرم افزار , شبكه هاي كامپيوتري, مباني الكترونيك 

ديجيتال, هوش مصنوعي, اصول و مباني مديريت, مباني اقتصاد مهندسي, آزمايشگاه شبكه, آزمايشگاه پايگاه داده ها, شيوه ارائه مطالب علمي و 
 .فني, زبان تخصصي, آزمايشگاه سيستم عامل

 : دروس تخصصي

مباني فناوري اطالعات , مهندسي فناوري اطالعات, تجارت الكترونيكي, مديريت و كنترل پروژه هاي فناوري اطالعات , برنامه ريزي استراتژيك 
 IT فناوري اطالعات, آموزش الكترونيكي, محيط هاي چند رسانه اي, پروژه  فناوري اطالعات, كارآموزي
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 مهندسي رباتيك 

 

ضرورت ايجاد رشته جديد كارشناسي مهندسي رباتيك در پاسخگويي به نيازهاي امروز و فردا بيش از پيش احساس مي شود. هنگام با تحوالت 
 علمي و فني و با توجه به نيازهاي ملي و منطقه اي و در راستاي توسعه صنعتي، رباتيك به عنوان يكي از اولويت هاي اساسي مطرح است.

 امروزه كاربرد رباتيك و اتوماسيون دركارخانه ها به عنوان يكي از محورهاي اساسي توسعه صنعتي است. ربات ها به ويژه در محيط هاي خطرناك 
استفاده از رباتها با اهداف نظير فضا، عمق زمين، ته دريا، محيط هاي شيميايي و داراي راديواكتيو، نقش مؤثري در پيشبرد علم وتكنولوژي دارند. 

از همين رو رشته مهندسي .استراتژيك در عرصه هاي مختلف تحقيقات، اهميت تربيت كارشناسان رباتيك را بيش از پيش مشخص مي سازد
 .رباتيك با بهره گيري از امكانات و توانايي هاي مجموعه هاي برق و مكانيك دانشگاه ها تأسيس شده است

كاربردهاي ويژه رباتها در محيطهاي خطرناك نظير فضا، عمق زمين، دريا، محيطهاي شيميائي وراديواكتيو نقش مؤثر رباتها را در دنياي علم و 
متواري نشان مي دهد. با امكانات و توانايي هاي مجموعه هاي برق و مكانيك دانشگاهها، مي توان اين رشته را بخوابي اداره نمود. براي اين 

 سال قابل برنامه ريزي است. در تنظيم 4 واحد درسي در نظر گرفته شده كه بطور معمول در هشت ترم تحصيلي، معادل با 140رشته مجموعاً 
 .سرفصل دروس، مطابقت با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري رعايت شده است

شايد اولين كشوري كه به عنوان مخترع ربات شناخته مي شود كشور چك باشد در قاره اروپا بعدها ژاپني ها مانند بسياري چيزها گوي سبقت را 
ربودند و در صنايع مادر خود مانند فوالد- ماشين سازي- الكترونيك به صورتي گسترده وارد نموده و با مشخص شدن نقش آنها در زمين و فضا 
و در صنايع خطرساز براي بشر همه كشورها از جمله كشور ما به تشكيل گروه هاي مهندسي رباتيك در صدد كسب دانش و استفاده از آن براي 
بهره برداري بيشتر و باال بردن كيفيت شده اند مهندسين موفق رباتيك ما كه هر از گاهي رتبه هاي برتر جهاني را نيز كسب مي كنند وقتي مي 

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691547/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691547/
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توانند در صنايع و حتي گروه هاي امداد و نجات يا صنايع هوافضا جائي براي كار پيدا كنند كه همت دولت و مسئولين كشور براي بومي كردن 
 .اين رشته و استفاده گسترده از آن بوجود آيد كه انشاءاهللا اين طور بشود

 

 

 

 

 

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس اصلي

زبان تخصصي، الكترومغناطيس، رياضي مهندسي، كارگاه برق، كارگاه جوشكاري و ورق كاري، كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي، نقشه كشي 
صنعتي، استاتيك، مقاومت مصالح، طراحي اجزاء، ديناميك، ديناميك ماشين ، مكانيك سياالت، مدارهاي الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي 

مستقيم و متناوب، مدارها منطقي، تجزيه و تحليل  سيستم ها، سيستم هاي كنترل خطي، پروژه كارشناسي، كارآموزي، رياضي، معادالت 
 .ديفرانسيل، برنامه سازي كامپيوتر، محاسبات عددي، فيزيك

 :دروس تخصصي

طراحي مكانيزم ها، الكترونيك  قدرت و محركه ها، رباتيك،  اصول ميكروكامپيوترها، ارتعاشات مكانيكي، آزمايشگاه ربات، سنسورهاي ربات، كنترل 
ربات، سيستم هاي محركه، مدارهاي وابسته، كنترل فازي، شبكه هاي عصبي، طراحي ماشين به كمك كامپيوتر، اندازه گيري الكتريكي، ياتاقان و 

  .روغن كاري، آزمايشگاه ارتعاشات و ديناميك ماشين، علم مواد، كنترل مدرن. (بسياري از درس هاي اين رشته همراه با آزمايشگاه است
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 مهندسي نفت 

حيات در كره زمين كه مدام در جنب و جوش و حركت است،  بيشترين انرژي جنبشي، گرمايي و شيميايي خود را از نفت مي گيرد. در واقع به 
ياري اين ماده حياتي است كه كوچكترين موتور ماشين تا غول آساترين ناوگان هاي سنگين به حركت در مي آيد و هزاران نوع توليدات و 
مصنوعات صنايع سنگين و جديد پتروشيمي، كودهاي شيميايي، فرآورده هاي دارويي،  پارچه ها و الياف مصنوعي،  پالستيك ها،  چسب ها،  

فرآورده هاي بهداشتي و آرايشي و پوشش هاي استحفاظي ساخته مي شود. خوشبختانه كشور ما كه در دل خليج نفت خيز فارس آرميده است، به 
با توجه به وجود ذخاير عظيم نفت و گاز كشور و لزوم بهره برداري صحيح عنوان يكي از منابع و معادن بزرگ نفت و گاز جهان به شمار مي رود. 

از اين نعمت الهي و تاكيد دولت جمهوري اسالمي ايران بر توسعه صنايع پااليش نفت، گاز و پتروشيمي به عنوان صنايع مادر و نياز روز افزون 
برنامه دوره كارشناسي صنايع نفت به منظور  .كشور به مهندسين شيمي با تخصص در صنايع نفت كه بتوانند موجب پيشرفت اين صنايع گردند

آموزش علوم و فنون مربوط به پااليش و تبديل نفت خام و گاز طبيعي و گاز همراه با بهره گيري از فرايندهاي مهندسي شيمي به محصوالتي 
از همين رو تربيت نيرو انساني متخصص و كارآمد براي بهره برداري  .نظير انواع سوخت ها، انواع روغنهاي روان كننده، و مواد اوليه پتروشيمي

درست و بهينه از اين سرمايه خداداد و جوابگويي افراد به نياز هاي آتي صنعت نفت كشور، بسيار ضروري است.  

به همين منظور مجموعه كارشناسي مهندسي نفت كه داراي چهار گرايش مهندسي اكتشاف نفت، مهندسي استخراج نفت ـ مخازن نفت، 
 داير شده 1378مهندسي استخراج نفت ـ حفاري و مهندسي استخراج نفت ـ بهره برداري از منابع نفت مي باشد،  در دانشگاه صنعت نفت از سال 

است. اساس  دروس  اين رشته در همه گرايش ها مبتني  بر مكانيك  سياالت ، ديناميك  گازها، ترموديناميك  سياالت ، انتقال  جرم  و اقتصاد 
 .مهندسي  است  و هدف  آن  تربيت  مهندسين  كارآمدي  است  كه  بتوانند روش هاي  بهينه  بهره برداري  از منابع  نفت  و گاز را طراحي  و اجرا كنند

تاكيد دولت جمهوري اسالمي بر گسترش صنايع تصفيه و تبديل نفت و گاز به منظور پاسخگويي به نياز روزافزون صنايع كشور با محصوالت 
با توجه به اينكه محصوالت اين صنايع عمدتاً به عنوان منابع تامين انرژي و يا به صورت مواد اوليه در بسياري از  .صنايع نفت و گاز و پتروشيمي

 .صنايع ديگر مصرف مي شوند، صنايع نفتي از نقش زير بنائي در اقتصاد و صنعت كشور برخوردار است
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نقش اساسي توليدات و محصوالت صنايع نفت و گاز و پتروشيمي در تقليل وابستگي به واردات و يا صادرات بخشي از اين محصوالت بجاي 
صدور نفت خام و تبديل اين مواد اوليه به محصوالت صنايع پتروشيمي مانند كود شيميائي، مواد پليمري براي تهيه الستيك، پالستيك و الياف 
مصنوعي، مواد شيميائي مختلف مانند اسيدها، بازها، نمكها، رنگينه ها، شوينده ها، حالل ها، مواد بهداشتي و غيره تدوين شده است و هدف آن 
تربيت كارشناس مهندسي شيمي با تخصص در صنايع نفت مي باشد. اين دوره جانشين دوره هاي كارشناسي صنايع پااليش، صنايع پتروشيمي 

  .و صنايع گاز در رشته مهندسي شيمي مي باشد

  
فارغ التحصيالن اين دوره بطور كلي قادر خواهند بودكه مطالعات و عمليات مهندسي زمين شناسي، نفت، محاسبات و طراحي و تلفيق عمليات و 

اجزاء جانبي، برنامه هاي اكتشاف وزارت نفت را عهده گيرند و نقش بسزاي خود را در عملي كردن و اجراي بهينه برنامه هاي مطالعاتي و 
اكتشافي نيز در تلفيق تداركات و طرح و چگونگي پياده كردن برنامه هاي اكتشافي آتي و استراتژيك صنعت نفت كشور ايفا كنند. اين نقش و 

 :توانايي هاي فارغ التحصيالن اين دوره كارشناسي مهندسي را بطور اجمالي مي توان به شرح زير بيان نمود

آشنايي با دانش امروز زمين شناسي نفت و انجام مطالعات مربوطه و بهره گيري از نتايج حاصله 

انجام آزمايشات و جمع آوري اطالعات علمي و فني مربوطه به ناحيه مورد اكتشاف و عمليات اكتشافي  

انتخاب و يا تعيين مناسب و روشن اكتشاف و اجراي آن با توجه به وضعيت زمين شناسي و شرايط محيطي و اقليمي ناحيه مورد نظر 

طرح عمليات و تامين تداركات و تلفيق برنامه هاي مربوط براي اجراي بهينه عمليات اكتشافي مورد نظر 

برآورد فني و اقتصادي طرح ها و عمليات اكتشاف 

مديريت موثر و صيانت تجهيزات براي مطالعات زمين شناسي، نقشه برداري و عمليات اكتشاف 

مديريت و صيانت از مخازن نفت اكتشافي و اعمال روشهاي ازدياد برداشت از جلوگيري از آلودگي و تخريب محيط زيست ناشي از مطالعات 
 زمين شناسي و عمليات اكتشاف

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  نفت 

رياضي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، رياضيات  مهندسي ، شيمي  عمومي ، شيمي  آلي ، فيزيك ، برنامه نويسي  كامپيوتر، زمين شناسي  عمومي ، موازنه  
انرژي  و مواد، استاتيك  و مقاومت  مصالح ، ترموديناميك ، مكانيك  سياالت ، انتقال  حرارت ، كنترل  فرآيندها، زمين شناسي  نفت  ، مباني  فرآيندهاي  

صنايع  نفت ، خواص  سنگ هاي  مخزن ، خواص  سياالت  مخزن ، كارگاه  عمومي  ، كاربرد رياضيات  در مهندسي  شيمي ، مباني  چاه  آزمايي ، 
 .نمودارگيري  چاه  ، مهندسي  مخازن ، زمين شناسي  ساختمان 

 

 : گرايش  مهندسي  اكتشاف 
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اولين  مرحله  براي  بهره برداري  يا برداشت  نفت ، كشف  حوزه هاي  نفتي  است  كه  اين  كار توسط  لرزه  نگاري  انجام  مي گيرد. مهندسين  اكتشاف ، 
امواج  صوتي  را به  اعماق  زمين  فرستاده  و سپس  امواج  برگشتي  را اندازه گيري  و پردازش  مي كنند تا به  وجود يا عدم  وجود نفت  در درون  زمين  پي  

 .ببرند. اين  گرايش  ارتباط  نزديكي  با زمين شناسي  دارد

 : دروس  تخصصي  گرايش  مهندسي  اكتشاف 

ژئوفيزيك ، ژئوشيمي  آلي  (نفت )، تخمين  و ارزيابي  ذخاير نفتي ، زمين شناسي  ايران  و مناطق  همجوار، روش هاي  افزايش  برداشت  از مخازن ، 
عمليات  زمين شناسي  ايران ، مهندسي  مخازن  نفت ، ميكروپالئونتولوژي ، اصول  حفاري ، گل  حفاري  و سيمانكاري  چاه ها، زمين شناسي  نفت ، 
چاه نگاري ، زمين شناسي  مهندسي ، زمين  ساخت ، مكانيك  محيط هاي  ناپيوسته  سنگي ، زمين شناسي  مناطق  دريايي ، زمين شناسي  عمومي ، 

سنگ شناسي  (رسوبي  ـ آذرين  و دگرگوني )، كاني شناسي ، برداشت  زمين شناسي ، زمين شناسي  ساختماني ، فتوژئولوژي  و سنجش  از راه  دور، 
پتروفيزيك ،مكانيك  سياالت  ، فسيل شناسي (ديرينه شناسي )، رسوب شناسي ، چينه شناسي ، بررسي  فني  ـ اقتصادي ، مباني  مهندسي  نفت ، 

 .زمين شناسي  زيرزميني 

 

 

 

 

 : گرايش  مهندسي  حفاري 

طراحي  تجهيزات  حفاري  و انجام  عمليات  در مناسبترين  شرايط  و ارزيابي  اثرات  تكنولوژي  حفاري  و استخراج  بر محيط  زيست  كشور و ارائه  
راه هاي  مناسب  براي  جلوگيري  از تخريب  آن ، جزو فعاليت هاي  اين  گرايش  است . يك  مهندس  حفار روش هايي  را ارائه  مي دهد كه  هزينه  حفاري  

 .را پايين  و راندمان  كار را باال مي برد

 
 :دروس  تخصصي  گرايش  مهندسي  حفاري 

 .مباني  مهندسي  برق ، ديناميك ، مهندسي  حفاري  ، سيمان  حفاري ، گل  حفاري ، مهندسي  حفاري  پيشرفته  ، اسيدكاري  در عمليات 

 
 : گرايش  مهندسي  مخازن  نفت 

 هزار متري  چه  مقدار نفت  و گاز داريم  و 3 يا 2دانش  مهندسي  مخازن  به  اين  مي پردازد كه  ما در يك  حوزه  نفتي  در اعماق  زمين  مثالً در عمق  
چه  مقدار از آن  قابل  دسترسي  مي باشد و با چه  سرعتي  مي توان  از مخزن  مورد نظر برداشت  كرد؟ مهندسي  نفت  گرايش  مخازن ، نوع  مخزن  نفت  

 .يا گاز و همچنين  فشار، دما و عمق  آن  از سطح  زمين  را مشخص  مي كند زيرا موارد فوق  در نحوه  برداشت  و استخراج  نفت  از مخازن  تأثير دارد
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 :دروس  تخصصي  گرايش  مهندسي  مخازن  نفت 

مكانيك  سياالت  دو فازي ، انتقال  جرم ، ترموديناميك ، مهندسي  مخازن ، مطالعات  مخازن ، عمليات  بهره برداري ، روش هاي  افزايش  وبرداشت  
مخازن ، مديريت  و صيانت  از مخازن . گرايش  مهندسي  بهره برداري  از منابع  نفت  امروزه  اكثر مخازن  نفت  كشور ما دچار افت  فشار شده اند به  

همين  دليل  نفت  به  صورت  طبيعي  به  سطح  زمين  نمي رسد و در نتيجه  حضور مهندسين  بهره برداري  از منابع  نفت ، يك  ضرورت  اجتناب  ناپذير 
 .است . افرادي  كه  با استفاده  از روش هاي  علمي  بهتر و اصولي تر، از مخازن  نفتي  بهره برداري  مي كنند

 :دروس  تخصصي  گرايش  مهندسي  بهره برداري  از منابع  نفت 

مكانيك  سياالت  دوفازي ، اصول  ژئوفيزيك  اكتشافي ، مهندسي  مخازن  ، مهندسي  حفاري ، عمليات  بهره برداري ، روش هاي  افزايش  و برداشت  از 
 .مخازن ، تخمين  مخازن  در چاه هاي  اكتشافي ، آزمايشگاه  نفت 

 : توانايي هاي  الزم 

عالوه  بر دو درس  رياضي  و فيزيك  كه  دو درس  پايه  در تمامي  رشته هاي  مهندسي  از جمله  رشته  مهندسي  نفت  است ، درس  زبان  انگليسي  نيز در 
اين  رشته  اهميت  ويژه اي  دارد. در ضمن  به  دليل  اينكه  نوع  كار فارغ التحصيالن  اين  رشته  سنگين  است  و محيط  كارشان  نيز خارج  از شهر است ، 

 روز خارج  از شهر و دور از 15دانشجويان  اين  دانشگاه  از بين  داوطلبان  مرد انتخاب  مي شوند. براي  مثال  يك  مهندس  حفاري  در وزارت  نفت  بايد 
 .خانواده  باشد و سپس  يك  هفته  مرخصي  دارد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

قطعاً اولين  بازار كار موجود براي  فارغ التحصيالن  اين  رشته  وزارت  نفت  است  اما دانشگاه  صنعت  نفت  در حال  حاضر دانشجويان  اين  رشته  را 
 درصد از 70بورسيه  نمي كند بلكه  اگر سطح  علمي  دانشجويي  خوب  باشد، در نهايت  جذب  وزارت  نفت  مي شود. البته  در حال  حاضر بيش  از 

دانشجويان  جذب  وزارت  نفت  مي شوند و مابقي  آنها نيز جذب  صنايع  شيمايي  خصوصي  مي شوند چرا كه  بيشتر واحدهاي  رشته  مهندسي  نفت  با 
 .رشته  مهندسي  شيمي  مشترك  است
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 مهندسي شيمي 
 

آيا تصور مي كنيد كه مهندسي شيمي؛ يعني حفظ فرمول هاي ريز و درشت و كار در آزمايشگاه هاي شيمي؟ آيا فكر مي كنيد كه دانشجويان اين 
رشته بايد شيفته علم شيمي باشند؟ اصالً هيچ فكر كرده ايد كه چرا فقط داوطلبان گروه رياضي و فني مي توانند وارد اين رشته شوند؟ آيا مي دانيد 

كه مهندسي شيمي زائيده ضرورت و نياز صنعت مكانيك، الكترونيك و عمران است؟ براي مثال به مرور زمان صنعت به مهندس مكانيكي 
احتياج پيدا كرد كه از تحوالت و فرآيند هاي شيميايي اطالع داشته باشد و بتواند دستگاه هايي را طراحي كند كه در آنها فرآيندهاي شيميايي 

اتفاق مي افتد.در نتيجه شروع به تربيت مهندسين مكانيكي كرد كه بيش از معمول تحصيل كردگان اين رشته از علم شيمي مطلع باشند. و اين 
 گرايش  صنايع  غذايي ، صنايع  شيميايي  معدني ، صنايع  گاز، صنايع  پتروشيمي ، 9دسته از متخصصان،  همان مهندسين شيمي هستند.اين رشته  با 

صنايع  پليمر، صنايع پااليش، طراحي  فرآيندهاي  صنايع  نفت ، بهره برداري  از منابع  نفت  و شيميايي  سلولزي ؛ يكي  از رشته هاي  گسترده  دانشگاهي  
 واحد تخصصي  دارند و بيشتر واحدهايشان  مشترك  است . گرايش  13 يا 12است . البته  در دوره  كارشناسي  هر يك  از گرايش هاي  فوق ، تنها 

صنايع  شيميايي  معدني  اكتشاف  و استخراج  مواد معدني  به  رشته  معدن  باز مي گردد، اما فرآورده هاي  مواد معدني  در حيطه  مهندسي  شيمي  گرايش  
شيميايي  معدني  قرار دارد. هر كارخانه  توليد مواد غيرآلي  مثل  سيمان ، گچ ، شيشه  نسوز و ديرگداز داراي  يك  فرآيند است ؛ يعني  از زماني  كه  مواد 
اوليه  وارد كارخانه  مي شود تا زماني  كه  محصول  خارج  مي گردد، فرآيندي  روي  آن  انجام  مي گيرد كه  طراحي  اين  فرآيند برعهده  مهندس  شيمي  

صنايع  شيميايي  معدني  است. همچنين  توليد هر ماده  معدني  مثل  كودهاي  شيميايي  معدني ، حشره كش ها، نمك ها، رنگ هاي  معدني  و حتي  لعاب  
 .روي  كاشي ها در حيطه  كار مهندس  شيمي  اين  گرايش  قرار دارد

. در آن زمان، شيميدانها با انجام آزمايشها و پژوهش هاي خود، روش ساخت مواد شيميايي را در آزمايشگاهها ابداع مي كردند، ليكن جهت ساخت 
صنايع شيميايي مربوط توانايي و تجربه علمي و عملي الزم را نداشتند. بنابراين، مهندسين مكانيك را استخدام مي كردند. مهندسين مكانيك با 

 .توجه به نياز شيميدانها، تجهيزات، وسايل و امكانات را طراحي كرده، مي ساختند

بدين ترتيب، با همكاري شيميدانها و مهندسين مكانيك، صنايع شيميايي ساخته مي شد.اين روش كار داراي مشكالت زيادي بود و علت آن از 
اينجا ناشي مي شد كه دو گروه مستقل كه از فعاليت يكديگر اطالع كافي نداشتند، با همديگر همكاري مي كردند. مهندسين مكانيك از علوم 
مربوط به شيمي و نحوه انجام فرآيندهاي شيميايي آگاهي نداشتند و شيميدانها نيز از نحوه طراحي و ساخت واحدهاي شيميايي مطلع نبودند. 
بدين لحاظ،  ايده ايجاد رشته اي كه عالوه بر آگاهي از علم شيمي، توانايي طراحي و ساخت صنايع شيميايي را نيز داشته باشد، در اذهان پديده 

 ميالدي تأسيس 1888آمريكا در سال  MIT بدين ترتيب براي اولين بار، رشته مهندسي شيمي در دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه .آمد
گرديد و پس از آن ساير دانشگاهها به پيروي از اين شيوه، رشته مهندسي شيمي را داير كردند. با گذشت زمان و مشخص شدن بيش از پيش 
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اهميت اين رشته، رشته مهندسي شيمي از دانشكده هاي مهندسي مكانيك جدا شد و دانشكده مستقلي براي آن به وجود آمد. در ايران نيز اولين 
 . در دانشكده فني دانشگاه تهران داير شد1323بخش مهندسي شيمي در سال 

مهندسي شيمي، شاخه اي از مهندسي است كه با ايجاد و كاربرد فرآيندهايي كه در آنها تغييرات شيميايي يا فيزيكي صورت مي گيرد، رابطه دارد. 
بسياري از فرآيندهايي كه در گروه صنايع شيميايي طبقه بندي مي شوند، فقط شامل تغييرات فيزيكي هستند و از جمله آنها مي توان از تقطير نفت 

 .كه يك فرآيند جداسازي مواد از يكديگر و يك تغيير فيزيكي است، نام برد

البته مانند هر يك از شاخه هاي علوم، تعيين مرز بندي و ارائه تعريفي جامع براي آن ممكن نيست، ولي به طور كلي مي توان گفت كه وظيفه 
اصلي مهندس شيمي اين است كه كشفيات شيميدان پژوهشگر را در اختيار گيرد و به آن در صنعت شيمي جامه عمل بپوشاند. البته در كنار اين 

 .وظيفه مهم، به فعاليتهاي ديگري از جمله تحقيق و بررسي در صنايع شيميايي و انجام اقدامات بهينه سازي آن نيز مي پردازد
در خصوص زمينه هاي كاري مهندسي شيمي مي توان گفتكه محدوده وسيعي را شامل مي شود و بطور خالصه مي توان آنرا به چند گروه تقسيم 
كرد. گروهي از مهندسين شيمي مي توانند در مراكز تحقيقاتي از جمله پژوهشگاه هاي صنعت نفت به تحقيق و پژوهش در زمينه نحوه توليد و 

ساخت مواد يا در زمينه توسعه در كار خانه هاي شيميايي به عنوان مسؤول و مدير كارخانه با مهندس بهره بردار به فعاليت مشغول شوند و در كنار 
 .آنها برخي ديگر از مهندسين شيمي به عنوان مسؤول تعمير و نگهداري كار مي كنند

 .برخي از مهندسين شيمي نيز با توجه به آشنايي شان با مواد شيميايي، به فعاليتهاي بازرگاني در زمينه مواد شيميايي اقدام مي كنند
البته در خصوص فعاليت مهندسين شيمي، توضيح يك نكته ضروري است و آن اينكه چون مهندسي شيمي در جامعه ما آن چنان كه بايد 

شناخته شده نيست، بسياري از مردم، حتي طبقه تحصيل كرده جامعه نيز جايگاه مهندسين شيمي و مهندسين مكانيك را به خوبي نمي شناسند و 
در نتيجه، امور مربوط به مهندسين شيمي را به مهندسين مكانيك واگذار كرده، چنين تصور مي كنند كه زمينه كاري مهندسين شيمي، مشابه 

به  .، فقط در آزمايشگاههاي شيمي است و بايد فقط در خصوص علوم شيمي فعاليت كنند(زمينه كاري تحصيل كردگان رشته شيمي (علوم پايه
 .عبارت ديگر به گذشته بازگشت كرده، فعاليتهاي فني و كارهاي مهندسي را در محدوده كاري مهندسي مكانيك مي پندارند

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  شيمي 

رياضيات  عمومي ، شيمي  عمومي ، فيزيك ، معادالت  ديفرانسيل ، ترموديناميك ، موازنه  انرژي  و مواد، رياضيات  مهندسي ، نقشه كشي  صنعتي ، 
برنامه نويسي  و شناخت  كامپيوتر، شيمي  آلي ، استاتيك  و مقاومت  مصالح ، مكانيك  سياالت ، انتقال  حرارت ، شيمي  تجزيه ، شيمي  فيزيك ، انتقال  
جرم ، عمليات  واحد ، كنترل  فرآيندها، طرح  و اقتصاد مهندسي ، كاربرد رياضيات  در مهندسي  شيمي ، كارگاه ، پروژه  يا طراحي  پروژه . (بسياري  از 

 ).دروس  اين  رشته  همراه با آزمايشگاه  است 

 : دروس تخصصي گرايش صنايع شيميايي معدني

 .مهندسي احتراق، صنايع شيميايي معدني، عمليات واحد صنعتي مكانيكي

 : گرايش  صنايع  پتروشيمي 
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وظيفه  مهندسي  پتروشيمي،  طراحي  دستگاه ها و فرآيند توليد مواد مختلف  از جمله  كودهاي  شيميايي ، شوينده ها، فرآورده هاي  پليمري  (مواد اوليه  
پالستيك ها، الستيك ها و الياف  مصنوعي ) و مواد شيميايي  (اسيدها، حالل ها) از نفت  و برش هاي  نفتي  است . دروس  تخصصي  دانشجويان  اين  

 .رشته  بيشتر در مورد كاتاليزورهاي  صنعتي  است  كه  در رآكتورها به  كار مي رود

 : دروس تخصصي گرايش صنايع پتروشيمي

فرآيندهاي پتروشيمي، مقدمات و پااليش، مباني و تكنولوژي پليمر 

 : گرايش  صنايع  گاز

عمق  چاهي  كه  براي  استخراج  گاز زده  مي شود، قطر لوله اي  كه  گاز را از چاه  به  پااليشگاه  يا از پااليشگاه  به  شبكه هاي  شهري  منتقل  مي كند، 
از اين  ماده  (براي  جلوگيري  از خورده  شدن  لوله ها)، نحوه  شيرين  كردن  گاز ترش (  CO2نحوه  انتقال  گاز از چاه  به  پااليشگاه ، نحوه  گرفتن  گاز

 .گاز اوليه اي كه از چاه استخراج مي شود و قابل مصارف شهري و ... نيست) همه  در حيطه  فعاليت  يك  مهندس  شيمي  گرايش  گاز قرار دارد

 : دروس تخصصي گرايش صنايع گاز

انتقال و توزيع گاز، فرآيند گاز، مهندسي احتراق 

 :گرايش  صنايع  پليمر

 يكي  از گرايش هاي  مهندسي  شيمي  بود، اما در حال  حاضر به  عنوان  يك  رشته  مستقل  با دو گرايش  صنايع  پليمري  و 1362اين  گرايش  تا سال  
تكنولوژي  و علوم  رنگ  در دانشگاه ها و مراكز آموزش  عالي  ارائه  مي شود. البته  هنوز در تعداد محدودي  از دانشگاه هاي  كشور، مهندسي  پليمر يكي  
از گرايش هاي  مهندسي  شيمي  است  و دانشجويان  اين  گرايش  نهايتاً در يكي  از زمينه هاي  پليمر مثل  فرايند شكل دهي  پليمر يا طراحي  واحدهاي  

 .صنعتي  توليد پليمر تبحر پيدا مي كنند

 : گرايش  شيميايي  سلولزي 

يك  مهندس  شيمي  گرايش  شيميايي  سلولزي  در زمينه  تبديل  چوب  به  كاغذ تخصص  دارد. به  همين  دليل  نيز محل  تحصيل  دانشجويان  اين  
 واقع  در استان  گيالن  ـ رضوان شهر (چوكا) مي باشد. قسمت  عمده  چوب  از سلولز تشكيل  شده  است . همچنين  3رشته  در دانشكده  فني  پرديس 

ضايعات  كشاورزي  مثل  پوست  برنج ، سبوس  برنج  و ضايعات  برگ  درختان  داراي  مقادير قابل  توجهي  سلولز است  كه  اين  ضايعات  در بسياري  از 
نقاط  به  عنوان  يك  عنصر مزاحم  سوزانده  شده  و باعث  آلودگي  محيط  زيست  مي شود. اما امروزه  در كشورهاي  ديگر از همين  ضايعات  براي  توليد 

 كه  در تركيب  با بنزين ، سوخت  بسيار خوبي  است ؛ استفاده  مي شود. و در اين  فرآيند مهندسين  شيميايي  سلولزي  "اتانول "يك  نوع  سوخت  به  نام  
 .نقش  بسيار مهمي  را برعهده  دارند

 : گرايش  صنايع  غذايي

يكي  از كاربردهاي  مهندسي  شيمي  در توليد مواد غذايي  و بخش هاي  صنايع  غذايي  مانند ميكروبيولوژي  غذا، شيمي  غذا و كنترل  كيفي  صنايع  
غذايي  است . براي  مثال  در سوپرماركت ها و فروشگاه ها، مواد غذايي  بيشتر به  حالت  كنسرو وجود دارد كه  تهيه  اين  كنسروها با حفظ  اصول  ايمني  
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و بهداشتي  نياز به  يكسري  محاسبات  دارد كه  اين  محاسبات  توسط  يك  مهندس  شيمي  صنايع  غذايي  انجام  مي گيرد. همچنين  طراحي  
دستگاه هايي  كه  فرآيند خشك  كردن  را انجام  مي دهند مثل  غذاهاي  بچه  كه  به  صورت  پودر تهيه  مي شود و طراحي  دستگاه هاي  استريليزه ، 

 .پاستوريزه  و منجمدكننده  برعهده  متخصصين  همين  رشته  است

 : دروس تخصصي گرايش صنايع غذايي

ميكروبيولوژي عمومي، شيمي مواد غذايي، ميكروبيولوژي مواد غذايي، صنايع غذايي، بيوشيمي مواد غذايي، تغذيه وبهداشت 

 : گرايش  پااليش 

گرايش  پااليش  به  طراحي  پااليشگاه ها باز مي گردد. يعني  دانشجوي  اين  گرايش ، شيوه  طراحي  دستگاه هايي  مثل  برج هاي  تقطير، دستگاه هاي  
جداكننده  مايعات  از مايعات  و گازها از مايعات  را مي آموزد؛ دستگاه هايي  كه  مشتقات  ئيدروكربني  مثل  بنزين  و گازوئيل  و مواد سنگين تر مثل  قير و 

 .شوينده ها را از نفت  خام  جدا ساخته  و به  دست  مي آورد

 : دروس تخصصي گرايش پااليش

مهندسي احتراق، مهندسي پااليش، فرآيندهاي پااليش 

 : گرايش  بهره برداري  از منابع  نفت 

مهندس  بهره برداري  از منابع  نفت  مهندسي  است  كه  راه ها و روش هاي  بهره برداري  بهينه  از مخازن  نفت  را ارائه  مي دهد. در واقع  يك  مهندس  
بهره برداري  از نفت  با توجه  به  نوع  مخزن  نفت  تعيين  مي كند كه  به  ياري  كدام  يك  از روش هاي  موجود؛ تزريق  گاز، تزريق  آب ، تزريق  مواد 

پليمري  يا ازدياد حرارت  مي توان  نفت  را راحتتر و مقرون  به  صرفه تر بهره برداري  كرد. امروزه  اكثر مخازن  نفت  كشور ما دچار افت  فشار شده اند. 
به  همين  دليل  نفت  به  صورت  طبيعي  به  سطح  زمين  نمي رسد و در نتيجه  حضور مهندسين  بهره برداري  از منابع  نفت ، يك  ضرورت  اجتناب ناپذير 

 .است 

 : دروس تخصصي گرايش بهره برداري از منابع نفت

 .مهندسي مخازن هيدروكربوري، ازدياد برداشت، حفاري و توليد، شبيه سازي مخازن نفتي، خواص ترموديناميكي سياالت نفتي

 :گرايش  طراحي  فرآيندهاي  صنايع  نفت 

مجموعه كارشناسي طراحي فرآيندهاي صنايع نفت يكي از مجموعه هاي آموزش عالي فني و مهندسي مي باشد كه هدف آن آموزش و تربيت 
فرآيند يعني  عملكرد يا روش  و طريقي  كه  متخصصان طراحي فرآيندهاي مورد استفاده در صنايع پااليش نفت و گاز و صنايع پتروشيمي است. 

بتوان  به  ياري  آن  ماده اي  را از حالتي  به  حالت  ديگر تغيير شكل  داد و منظور از مهندس  طراحي  فرآيندهاي  صنايع  نفت  يعني  فردي  كه  روش  اين  
تغيير و تحول  را طراحي  كند. چون  براي  تبديل  يك  ماده  از حالت  اوليه  به  حالتي  خاص  الزم  است  كه  دستگاه هايي  طراحي  شده  و محاسباتي  

انجام  بگيرد تا بتوان  به  نتيجه  مطلوب  دست  يافت . طراحي  صنايعي  كه  بطور مستقيم  يا غير مستقيم  وابسته  به  نفت  خام  يا فرآورده هاي  پااليشگاه  
يا صنايع  پتروشيمي  است  به  مهندس  شيمي  گرايش  طراحي  فرآيندها مربوط  مي شود. يك  مهندس  شيمي  گرايش  طراحي  فرآيندهاي  صنايع  نفت ، 
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واكنش هاي  خاصي  را از شيميست ها مي گيرد و با توجه  به  شرايط  محيطي ، اقتصادي  و ... بهترين  روش  توليد مواد شيميايي  و خالص سازي  آنها را 
 .پيدا كرده  و پياده  مي كند

به منظور تربيت متخصصان متعهد در زمينه محاسبات، تعيين مشخصات و طراحي فرآيندهاي صنايع نفت، «مجموعه كارشناسي طراحي 
فرآيندهاي صنايع نفت» پس از بررسي نيازهاي تخصصي در اين زمينه در كميته مهندسي شيمي گروه فني و مهندسي شورايعالي برنامه ريزي 

 .گشته است

 :فارغ التحصيالناين دوره توانايي كافي در احراز مشاغل و ايفاي نقشهاي زير را دارند

انجام محاسبات و تعيين مشخصات وسائل، دستگاهها و فرآيندهاي شيميايي كه در صنايع نفت مورد استفاده قرار مي گيرد، منظور از طراحي 
فرآيند در صنايع نفت استفاده از داده هاي موجود به منظور محاسبه و تعيين مشخصات فني يك دستگاه، يك واحد يا يك كارخانه تا حد تشكيل 

 شماي جريان فرآيند كامل (پروسس فلودياگرام) مي باشد

 : دروس تخصصي گرايش طراحي فرآيندهاي نفت

دروس اين مجموعه تركيبي از دروس عمومي، علوم پايه و دروس مهندسي شيمي و همچنين مطالب تخصصي در زمينه طراحي فرآيندهاي 
 .شيميايي مي باشد

 .فرآيندهاي پااليش نفت و گاز، طراحي برج و مبدل، تعيين مشخصات دستگاه ها، سيستم هاي اندازه گيري

 : توانايي هاي  الزم

رشته  مهندسي  شيمي  برخالف  تصور عامه  مردم  بيش  از آن  كه  در ارتباط  با علم  شيمي  باشد همچون  رشته هاي  مهندسي  ديگر در ارتباط  با علم  
رياضي  است . به  همين  دليل  يك  دانشجوي  مهندسي  شيمي  در درجه  اول  بايد در درس  رياضي  قوي  باشد و دو درس  فيزيك  و شيمي  در مراحل  

 واحد بيشتر شيمي 9بعدي  قرار دارد. شايد جالب باشد كه بدانيد، دانشجويان مهندسي شيمي نسبت به دانشجويان رشته هاي مهندسي ديگر، تنها 
مي خوانند. در مقابل، رياضي در اين رشته بسيار اهميت دارد چون يك مهندس شيمي براي طراحي رآكتور، برج و مبدل نياز به دانش رياضي 

دارد.همچنين دانشجوي اين رشته بايد دقت نظر زيادي داشته باشد زيرا در مهندسي شيمي عالوه بر آزمايش هايي در مقياس بزرگ، 
است بدون شك در  "P.P.M" آزمايش هايي در مقياس كوچك نيز وجود دارد. براي مثال در شيمي تجزيه، بعضي از آزمايش ها در حد ميليونيم

 .چنين آزمايشي اگر يك صدم گرم نيز اشتباه بشود،  خطا افزايش پيدا كرده و آزمايش به هم مي ريزد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

هركارخانه  توليدي  اعم  از كوچك  يا بزرگ  نياز به  يك  مهندس  شيمي  دارد. چون  تقريباً تمام  فرايندهاي  نوين  از مواد شيميايي  استفاده  مي كنند. 
كشور ما نيز به  عنوان  يك  كشور نفت خيز براي  استخراج ، پااليش ، انتقال  نفت  و همچنين  براي  تبديل  نفت  به  فرآورده هاي  شيميايي  كه  داراي  
ارزش  افزوده  بسيار زيادي  هستند، نياز به  مهندسين  شيمي  دارد. فعاليت  در دو بخش  مهم  صنعت  يعني  طراحي  رآكتورها و طراحي  دستگاه هايي  
كه  به  جداسازي  مواد مي پردازند نيز تنها منحصر به  مهندسين  شيمي  مي شود. عالوه  بر صنايع  نفت  و گاز و پتروشيمي ، همه  كارخانه ها از جمله  

كارخانه هاي  سيمان ، سراميك ، صنايع  غذايي  و حتي  نيروگاه ها به  مهندس  شيمي  نياز دارند. فارغ التحصيل  مهندسي  شيمي  گرايش  صنايع  غذايي  
نيز بطور اختصاصي  مي تواند در كارخانه هاي  توليد مواد غذايي  يا داروسازي  فعاليت  كند 
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 مهندسي پليمر 
 

با پيشرفت علم و تكنولوژي، بشر به دنبال مواد و وسايلي مي گشت تا بتواند توسط آنها كارايي و كيفيت اشياي ساخته دست خود را افزايش دهد. 
همچنين بشر به دنبال آن بود كه بتواند موادي بسازد تا توسط آنها، اشيايي با كيفيت مورد نظر خود تهيه كند. به عنوان مثال، بدنه هواپيما بايد 
عالوه بر مقاومت در برابر نيروهاي وارد، از جنسي سبك ساخته شود تا هواپيما بتواند به آساني به هوا بلند شود. در ابتدا بدنه هواپيماها را از فلز 

 .آلومينيم كه نسبت به ساير فلزات سبكتر است، مي ساختند، ليكن با پيدايش مواد پليمري به تدريج اين مواد جايگزين فلز آلومينيم شدند
مثال ديگر در اين زمينه، يكي از مشكالت عمده اي است كه اكثر افراد عينكي با آن روبرو هستند، افتادن و در پي آن، شكستن عدسي عينك كه 

در نتيجه آن، افراد هزينه زيادي را متحمل مي شوند. اگر بتوان عدسي عينك را از ماده اي ساخت كه عالوه بر شفافيت و عملكرد مناسب، در 
مقابل ضربه نيز مقاوم باشد، مشكل اين افراد نيز حل خواهد شد.. لنزهاي چشمي كه به تازگي وارد بازار شده اند، اين قابليت را دارا هستند. اين 
لنزها از جنس مواد پليمري هستند. يكي از مشكالت عمده اي كه اكثر انسانها با آن روبرو هستند، خرابي دندان و نيز ترميم داندانهاي فاسد يا 

جايگزيني آنها با دندانهاي مصنوعي است. تا چند سال پيش، دندانهاي خراب فقط با استفاده از فلزات آلياژي نقره اي رنگي به نام آمالگام تعمير 
مي شد. اين مواد عالوه بر رنگ ناموزون نسبت به ساير دندانها، بخوبي به دندان نمي چسبيد و پس از مدتي جدا شده،  داخل دندان خالي مي شد. 

همچنين حرارت را به خوبي از خود عبور داده، گاهي هنگام خوردن و آشاميدن غذاهاي سرد و گرم، فرد دچار دندان درد مي گرديد. دندانهاي 
مصنوعي نيز از چيني ساخته مي شوند كه در برابر ضربه مقاوم نبوده، سريعا مي شكنند. براي رفع عيوب فوق به تازگي از موادي استفاده مي شود 

كه عالوه برداشتن رنگ سفيد و مناسب، در برابر سايش و ضربه نيز مقاوم بوده، بخوبي به دندان مي چسبند و مانند عايق حرارتي، گرما و سرما را 
 .از خود عبور نمي دهند. اين مواد كه از جنس پليمر ساخته شده اند، آكريليك و كامپوزيت نام دارند

هركجا هستيد بايد بدانيد كه  يكي  از فرآورده هاي  صنعت  پليمر در اطراف  شما است . چرا كه  اين  صنعت  در ساخت  رنگ  درها و ديوارهاي  خانه ها 
و پوشاك ، پوشش  كابل ها و سيم ها و هرآنچه  كه  از الستيك  يا پالستيك  ساخته  شده  است ، نقش  كليدي  دارد. پليمرها به  دو دسته  طبيعي  و 
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مصنوعي  تقسيم  مي شوند. پليمرهاي  طبيعي  موادي  مانند تركيب هاي  سلولزي ، چوب ، كاغذ و پشم  هستند و از مواد نفتي  نيز مي توان  مواد پليمري  
 .مصنوعي  را ساخت . مهندسي  پليمر داراي  دو گرايش  اصلي  صنايع  پليمر و تكنولوژي  و علوم  رنگ  است 

پس از پايان دوره مي توانند احراز نمايند عبارت است از مهندسي اجراء در كارخانجات تهيه مواد واسطه  مشاغلي كه دانشجويان اين مجموعه
كارخانجات تهيه مواد رنگرزي و مواد رنگي كارخانجات رنگ كردن و چاپ و تكميل و منسوجات، جير و چرم و پوست، مواد غذايي و بهداشتي، 

 .پالستيك، الياف مصنوعي، كاشي و سراميك، پوشش سطوح و غيره

 

 : گرايش  صنايع  پليمر

هدف  رشته  مهندسي  صنايع  پليمر توليد كليه  محصوالت  پليمري  از قبيل  الستيك ، پالستيك ، االستومر، رزين  و ساير مواد مورد نياز صنعت  است . 
پليمرها كاربرد پزشكي  نيز دارند. مثالً دندان  مصنوعي  و لنزهاي  چشمي  همه  از مواد پليمري  ساخته  مي شوند. در كل مي توان گفت كه مهندسي 

 .صنايع پليمر شناخت، طراحي،  فرموالسيون، آناليز و بررسي خواص فيزيكي و مكانيكي سه ماده عمده الستيك،  پالستيك و كامپوزيت است
 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف مهندسي  پليمر

رياضيات  عمومي ، فيزيك  عمومي ، شيمي  عمومي ، برنامه نويسي  كامپيوتر، كارگاه  عمومي ، شيمي  آلي ، مباني  مهندسي  برق ، موازنه  انرژي  و مواد، 
ترموديناميك  مهندسي ، شيمي  پليمريزاسيون ، انتقال  حرارت ، مكانيك  سياالت ، انتقال  جرم ، عمليات  واحد، كنترل  فرآيندها، اقتصاد و طرح  

مهندسي ، نقشه كشي  صنعتي ، استاتيك  و مقاومت  مصالح ، ترموديناميك  مهندسي ، مكانيك  سياالت ، انتقال  حرارت ، موازنه  انرژي  و مواد، عمليات  
واحد، سينتيك  و طرح  راكتور، كنترل  فرايندها، شيمي  فيزيك ، انتقال  جرم ، رياضيات  مهندسي ، روش هاي  اندازه گيري  كميت هاي  مهندسي ، شيمي  

فيزيك  پليمرها، شيمي  سينتيك  پليمريزاسيون ، وسائل  اندازه گيري  مشخصات  مولكولي  پليمرها، روش هاي  اندازه گيري  مشخصات  پليمرها، 
مهندسي  و كارگاه  پالستيك ، رئولوژي  پليمرها، اصول  مهندسي  پليمريزاسيون ، خواص  فيزيكي  و مكانيكي  پليمرها، تكنولوژي  و خواص  فيزيكي  

 .الياف ، مهندسي  و كارگاه  االستومر، تكنولوژي  و كارگاه  كامپوزيت ها، خواص  و كاربرد پليمرهاي  طبيعي 

 : دروس  تخصصي  گرايش  صنايع  پليمر

رئولوژي  پليمرها، مهندسي  االستومر، مهندسي  پالستيك ، تكنولوژي  كامپوزيت ها، تكنولوژي  و خواص  فيزيكي  الياف . (بسياري  از درس هاي  اين  
 ).گرايش  همراه با آزمايشگاه  است 
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 : گرايش  تكنولوژي  و علوم  رنگ 

كميته "% از در آمد ناخالص دولت ها صرف خوردگي فلزات مي شود. البته در ايران هنوز آماري در اين مورد ارائه نشده است، اما 5 الي 4امروزه 
 داير شده است، معتقد است كه از دير باز يكي از معضالت "شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران" كه زير نظر "تحقيقات رنگ و خوردگي

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، مشكالت ناشي از خوردگي مخازن و لوله ها بوده است.بدون شك پاسخگوي اين مشكل متخصصان 
رشته تكنولوژي و علوم رنگ هستند زيرا يك بخش مهم از دروس اين رشته در مورد پوشش دهي (يكي از راه هاي مبارزه با خوردگي) است. در 
كل دروس  گرايش  در دوره  كارشناسي  به  دو بخش  تقسيم  مي شود. يك  بخش  در مورد سنتز مواد رنگزا است  كه  كاربرد آن  در صنعت  نساجي ، 

 .چاپ  و چرم سازي  است و بخش  دوم  پوشش دهي  است  كه  روي  سطوح  فلزي  يا غيرفلزي  مانند پليمرها، چوب  يا بتن  استفاده  مي گردد
 :دروس  تخصصي  گرايش  تكنولوژي  و علوم  رنگ 

مهندسي  رزين هاي  صنعتي ، تكنولوژي  توليد رنگ ، شيمي  و تكنولوژي  مواد رنگزا، كنترل  رنگ ، تكنولوژي  جوهرهاي  چاپ . (بسياري  از درس هاي  
 ).اين  گرايش  همراه با آزمايشگاه  است 

 : توانايي هاي  الزم

واحدهاي  كارگاه  و آزمايشگاه  در هر دو گرايش  مهندسي  پليمر اهميت  بسزايي  دارد. به  همين  دليل  دانشجوي  اين  رشته  بايد قوي  بوده  و تحمل  
ساعت ها كار در آزمايشگاه  را داشته  باشد. دانشجوي  گرايش  تكنولوژي  و علوم  رنگ  نيز نبايد حساس  باشد و بايد  بوي  مواد شيميايي  مختلف  را 

تحمل كند و بيماري  كوررنگي  نيز نداشته  باشد تا هنگام  ساخت  رنگ  دچار مشكل  نگردد. در كل  يك  دانشجوي  مهندسي  پليمر الزم است شيمي  
را بداند تا بتواند پليمر را بفهمد. همچنين  اين  رشته  مثل  همه  رشته هاي  مهندسي  نياز به  رياضيات  قوي  دارد و باالخره  دانشجوي  اين  رشته  بايد 

 .به  زبان  انگليسي  مسلط  بوده  و طريقه  استفاده  از رايانه  را نيز بداند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

% قطعات  خودروها از مواد پليمري  ساخته  مي شود. در صنايع  برق ، الكترونيك  و مخابرات  نيز پليمرهاي  مصنوعي  به  عنوان  50امروزه  بيش  از 
وشاك  نيز پليمرها مؤثر هستند. در صنايع  حمل  و نقل ، صنايع  نظامي ، پزشكي ، ت پعايق هاي  الكتريكي  جايگاه  بسيار مهمي  دارند. در صنع

كشاورزي  و بسته بندي  كاربرد مواد پليمري  بسيار گسترده  است . فارغ التحصيالن  مهندسي  پليمر گرايش  تكنولوژي  و علوم  رنگ  نيز مي توانند در 
كارخانجات  رنگ سازي  به  توليد رنگينه هاي  مصنوعي  بپردازند. از سوي ديگر امروزه  صنعت  پوشش دهي  بسيار گسترش  يافته  است  تا جايي  كه  در 

كنار هر صنعت  مادر حتماً يك  صنعت  پوشش دهي  حضوري  فعال  دارد؛ از دگمه هاي  يك  پيراهن  و سگك  كفش  گرفته  تا دستگيره  درها، 
پوشش هاي  صنعتي  مثل  ضد خوردگي  و پوشش هاي  تزئيني . در حال حاضر در بسياري  از شركت ها يك  ليسانس  شيمي  كار يك  مهندس  پليمر را 

 .انجام  مي دهد اما هر شركتي  كه  يك  مهندسي  پليمر استخدام  كرده  تازه  به  كارآيي  فارغ التحصيالن  اين  رشته  پي  برده  است
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 :مهندسي مواد 

  . رشته  مهندسي  مواد در مقطع  كارشناسي  داراي  دو شاخه  متالورژي و سراميك  است

 
  :شاخه متالورژي

تصور كنيد كه در حال رانندگي در يكي از بزرگراه ها هستيد كه ناگهان كاميوني با خودروي شما برخورد مي كند و خسارت سنگيني بر آن وارد 
مي سازد. چنين برخوردي در حال حاضر عالوه بر صرف هزينه اي قابل توجه و نياز به زماني نسبتاً طوالني براي تعمير، از ارزش خودروي شما 

ساخته شده باشد، حداقل براي صافكاري مشكلي نخواهيد داشت چون  "Tini" خواهد كاست اما اگر بدنه خودرو به طور كامل از جنس آلياژ
كافي است كه بدنه خودرو را تا حد معيني حرارت بدهيد تا بدنه تصادفي به سرعت تغيير شكل يابد و شكل اوليه خود را پيدا كند. البته در حال 
حاضر اين يك خيال پردازي علمي است، اما با پيشرفت روز افزون علم متالورژي به زودي موانع تكنولوژيكي در راه توليد و كاربرد اين آلياژها 

برطرف مي شود و مقدار زيادي از اين مواد در شكل هاي گوناگون توليد خواهد شد.متالورژي به عنوان يك علم، دانش نسبتاً جواني است كه تنها 
صد سال از عمر آن مي گذرد و با كشف روش هاي جديد استخراج و تصفيه فلزات، شناسايي مشخصات ساختاري و فيزيكي مواد، فنون جديد 
شكل دادن و توليد فلزات، متولد شده است. علمي كه به دو بخش كلي متالورژي استخراجي و صنعتي تقسيم مي شود كه البته هر دو بخش 

 .مذكور در دانشگاه هاي كشور ما نيز به عنوان دو گرايش از رشته مهندس مواد شاخه متالورژي ارائه مي گردد

 :دروس  مشترك  در  شاخه هاي  مختلف  مهندسي  مواد

رياضي ، معادالت  ديفرانسيل ، رياضي  مهندسي ، محاسبات  عددي ، مباني  و برنامه سازي  كامپيوتر، فيزيك ، شيمي  عمومي ، مباني  مهندسي  برق  ، 
استاتيك ، مقاومت  مصالح ، كريستالوگرافي  ، پديده هاي  انتقال ، شيمي  فيزيك  مواد، ترموديناميك  مواد ، خواص  فيزيكي  مواد، متالوگرافي ، خواص  

 .مكانيكي  مواد

 :گرايش  متالورژي استخراجي 
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متالورژي استخراجي  شامل  جداكردن  فلزات  از سنگ  معدن  و تصفيه  آنها (توليد فلزات )، شناخت  انواع  كوره ها، سوخت ها و فعل  و انفعاالت  
شيميايي  مي شود. به  عنوان  مثال  آنچه  در كارخانه  ذوب آهن  اصفهان  تا مرحله  تهيه  شمش  آهن  خام  (چدن ) انجام  مي شود، عمدتاً مربوط  به  

 .متالورژي استخراجي  است 

 : دروس  تخصصي  گرايش  متالورژي استخراجي 

انتقال  مطالب  علمي  و فني ، ريخته گري ، شكل  دادن  فلزات  ، تغليظ  مواد معدني  ، اصول  استخراج  فلزات ، سينتيك  مواد، شيمي  تجزيه  ، عمليات  
 ).حرارتي  ، خوردگي  و اكسيداسيون ، انجماد فلزات ، مواد ديرگداز. (بسياري  از دروس  اين  رشته  همراه با آزمايشگاه  است

 

 

 :گرايش  متالورژي صنعتي 

متالورژي صنعتي  عبارت  است  از روش هاي  مختلف  توليد مصنوعات  فلزي  كه  مهمترين  اين  روش ها متالورژي پودري ، شكل  دادن ، جوشكاري  و 
 .ماشين كاري  است . همچنين  در متالورژي صنعتي  خواص  و مشخصات  فيزيكي ، ساختاري  و مكانيكي  مواد بررسي  مي شود

 : دروس  تخصصي  گرايش  متالورژي صنعتي 

ريخته گري ، انجماد فلزات  ، شكل  دادن  فلزات ، خواص  مكانيكي  مواد ، متالورژي جوشكاري  ، متالورژي پودر، روش هاي  نوين  آناليز مواد، خوردگي  
 .و اكسيداسيون ، عمليات  حرارتي  ، استخراج  فلزات ، انتقال  مطالب  علمي  و فني 

 
 :شاخه  سراميك 

امروزه  سراميك  را هنر ساخت  ظروف  سراميكي  و سفالينه ها نمي دانيم  بلكه  آن  را به  صورت  علمي  وسيعتر از ساخت  اين گونه  وسايل  تعريف  
مي كنيم . بر اين  اساس  مي توان  گفت  كه  سراميك  بطور كلي  هنر و علم  ساختن  و به  كاربردن  اشياء جامدي  است  كه  اجزاء تشكيل دهنده  اصلي  و 

عمده  آنها مواد غيرآلي  و غيرفلزي  است  يعني  علم  سراميك  عالوه  بر سفالينه ها شامل  انواع  چيني ها، ديرگدازها، فرآورده هاي  ر ُسي  ساختماني ، 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 69

 

مواد ساينده ، لعاب هاي  چيني ، سيمان ، شيشه ، مواد مغناطيسي  غيرفلزي ، فروالكتريك ها، تك  بلورهاي  مصنوعي  و محصوالت  پيچيده تر ديگر 
مي شود. دانشجويان مهندسي سراميك در طول دوره تحصيلي خود، پس از كسب پايه هاي علمي و مهندسي الزم، كليه فرآيند هاي ساخت 

سراميك ها را از مواد اوليه و آماده سازي آن گرفته تا كنترل كيفي محصوالت ساخته شده و ارتباط بين ساختمان و خواص اين مواد فرا 
 .مي گيرند

 :دروس  تخصصي  شاخه  سراميك 

ساختار سراميك ها، سينتيك  مواد، روش هاي  نوين  آناليز مواد ، خواص  الكتريكي  و نوري  سراميك ها، مواد ديرگداز ، تئوري  شيشه  ، تئوري  
 .پرسالن ها، آزمايشگاه  چيني ، فرآيند ساخت  سراميك ، انتقال  مطالب  علمي  و فني 

 : توانايي هاي  الزم

در مهندسي  مواد، دو علم  شيمي  و فيزيك  اهميت  ويژه اي  پيدا مي كند. چرا كه  بررسي  خواص  مواد بدون  آشنايي  با اين  دو علم  امكان پذير نيست. 
دانشجوي  اين  رشته  عالوه  بر فيزيك  و شيمي  بايد از دانش  رياضي  اطالعات  كافي  داشته  و قدرت  تجزيه  و تحليل  خوبي  داشته  باشد. براي  مثال  

با وجود آن  كه  يك  مهندس  متالورژي نبايد به  فكر پشت  ميزنشيني  بوده  و بايد آمادگي  كار در شرايط  سخت  را داشته  باشد، اما بدون  شك  
مهندس  اين  رشته  بيش  از توان  جسماني  خوب  نياز به  ذهني  خالق  و كنجكاو دارد. آشنايي  با زبان  انگليسي  نيز در تمام  رشته هاي  مهندسي  

ضروري  است . اما در مهندسي  سراميك  اين  ضرورت  بيشتر احساس  مي شود چرا كه  اين  رشته  نسبتاً جديد است و در نتيجه  كتابهاي  علمي  آن  
 .كمتر به  زبان  فارسي  ترجمه  شده  است 

 : موقعيت  شغلي  در ايران

فارغ التحصيالن  متالورژي استخراجي  مي توانند جذب  مراكزي  شوند كه  به  فرآيند استخراج  و توليد مواد اوليه  فلزي  (آهني  و غيرآهني ) از كانه هاي  
مربوط  مي پردازند . براي مثال مي توانند در صنايع  نفت  و پااليش  و همچنين  صنايع  آهني  و غيرآهني  مانند ذوب  آهن  اصفهان ، مجتمع  مس  

سرچشمه  و آلومينيم  اراك  فعاليت  كنند. فارغ التحصيالن  متالورژي صنعتي  نيز مي توانند در مراكزي كه با توليد قطعات فلزي سروكار دارند مانند 
صنايع ريخته گري، صنايع متالورژي پودر، صنايع  فوالدسازي ، صنايع  دفاع ، هواپيماسازي ، كشتي سازي ، تراكتورسازي ، خودروسازي  و ساخت  
قطعات  مختلف  وسايل  خانگي  از جمله  يخچال ، كولر، ماشين لباسشويي ، تلويزيون  و ضبط  صوت  فعاليت  نمايند. در مورد فرصت هاي  شغلي  
مهندس  سراميك  نيز بايد گفت  كه  امروزه  صنايع  سراميك  براي  رشد اكثر صنايع  اهميت  بسياري  دارند. براي  مثال  صنايع  متالورژي و ساير 
صنايعي  كه  با درجه  حرارت  باال سروكار دارند، مصرف كننده  مواد ديرگداز هستند يا صنايع  الكترونيك  احتياج  به  قطعات  مختلف  سراميكي  با 

خواص  الكترونيكي  و مغناطيسي  مطلوب  دارند. همچنين  صنايع  اتومبيل سازي ، صنايع  ساختماني ، صنايع  توليد نيرو، مخابرات  و باالخره  هر خانه  و 
خط  توليد هر كارخانه اي  نياز به  فرآورده هاي  سراميكي  دارد. در حال  حاضر كشور ما كارخانه هاي  عمده  كاشي سازي ، چيني سازي ، توليدكننده  مواد 
نسوز، توليدكننده  سراميك هاي  الكتريكي ، شيشه سازي ، آجرسازي  و سيمان  دارد  كه  فارغ التحصيالن  رشته  سراميك  مي توانند در آنها مشغول  به  

  .كار گشته  و به  افزايش  كارايي  و راندمان  كارخانه  و همچنين  بهبود كيفيت  محصول  آن  كمك  نمايند
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 :مهندسي معدن 
 

معادن سرشار منيزيم، زغال سنگ،  مس و آهن هند يكي از داليل اصلي سيطره انگلستان بر كشور هند بود. دليل هجوم مهاجر نشينان 
فرانسوي، اسپانيايي،  پرتغالي و انگليسي به قاره آمريكا نيز معادن غني طال،  نقره، الماس، مس و زغال سنگ اين قاره بود. سوداگران پرتغالي،  

هلندي، انگليسي و فرانسوي نيز به عشق تصرف معادن طال و الماس آفريقا به اين قاره روي آوردند و امروزه نيز دانشمندان به اميد دست يابي به 
معادن پربار و فلزات ناياب و گرانبهاي موجود در فضا پروژه هاي بسياري را در دست بررسي دارند. اما چرا در گذشته يكي از دغدغه هاي اصلي 
كشورهاي صنعتي،  دست يابي به معادن غني كشورهاي ديگر بود و چرا امروزه دانشمندان به اميد دست يافتن به ذخاير جديد معدني چشم به 
فضا دوخته اند؟پاسخ اين سؤال را بايد در صنعت جست. چون براي هر فعاليت صنعتي نياز به مواد معدني داريم و به عبارت ديگر مبناي اصلي 

توليد و توسعه صنعتي، مواد معدني است. موادي كه كشف و استخراج آنها نياز به كارشناساني متخصص دارد و به همين دليل امروزه در بسياري 
از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي جهان، رشته اي به نام مهندسي معدن وجود دارد. رشته اي كه در كشور ما نيز با دو گرايش اكتشاف و 

 .استخراج در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ارائه مي شود

 

 :گرايش  اكتشاف  معدن 

مهندس  معدن  در گرايش  اكتشاف  پس  از كشف  معدن ، نوع  و شكل  مواد معدني  را تعيين  كرده  و به  ارزيابي  اقتصادي ، ميزان  ذخيره  و همچنين  
چگونگي  استخراج  منابع  معدني  مي پردازد. در اين  گرايش  دانشجويان  درباره  مكانيك  سنگ ، زمان شناسي  ساختماني ، ژئوفيزيك  و زمين شناسي  

 .معدني  مطالعه  مي كنند

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 
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 : دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  معدن

رياضي ، معادالت  ديفرانسيل ، آمار و احتماالت  مهندسي ، برنامه نويسي  كامپيوتر، فيزيك ، محاسبات  عددي ، شيمي  عمومي ، نقشه كشي  صنعتي ، 
اجزاء ماشين ، استاتيك ، ديناميك ، مقاومت  مصالح ، مكانيك  سياالت،  شيمي  فيزيك ، نقشه برداري  عمومي ، عمليات  نقشه برداري ، زمين شناسي  

 .عمومي ، زمين شناسي  ساختماني ، زمين شناسي  اقتصادي ، مكانيك  سنگ ، اقتصاد معدني ، كانه آرايي 

 : دروس  تخصصي  گرايش  اكتشاف  معدن

اصول  استخراج  معدن ، برداشت  زمين شناسي ، كاني شناسي  توصيفي ، سنگ شناسي  ، كارتوگرافي  و كاربرد عكس هاي  هوايي ، كاني شناسي  نوري ، 
مينرالوگرافي ، زمين شناسي  ايران ، تجزيه  مواد معدني ، ژئوفيزيك  اكتشافي ، حفاري  اكتشافي ، چاه پيمايي ، ژئوشيمي  اكتشافي ، ژئوتكنيك ، آب هاي  

 .زيرزميني ، نقشه برداري  معدني ، ارزيابي  ذخاير معدني 

 :گرايش  استخراج  معدن 

گرايش  استخراج  شامل  عمليات  حفاري  و آتشباري  به  منظور خردكردن  سنگ ، بارگيري  و باربري  و در اغلب  اوقات  سنگ شكني  به  منظور رساندن  
 . به  اندازه  مناسب  است . اين  عمليات  مي تواند در معادن  روباز، زيرزميني  و در موارد محدودي  در دريا انجام  گيرد"كان سنگ "ابعاد 

 :دروس  تخصصي  گرايش  استخراج  معدن 

مباني  مهندسي  برق ، ماشين هاي  حرارتي ، كاني شناسي ، سنگ شناسي ، برداشت  زمين شناسي ، كارتوگرافي  و فتوژئولوژي ، اصول  اكتشاف  و ارزيابي  
ذخاير، بازديد معدن ، چالزني  و آتشباري ، حفره  چاه  و تونل ، ترابري  در معادن ، نگهداري  در معادن ، تهويه  در معادن ، روش هاي  استخراج  روباز، 

 .روش هاي  استخراج  زيرزميني ، نقشه برداري  معدني ، آبكشي  در معادن ، كانه آرايي ، خدمات  فني  در معادن ، اصول  طراحي  معادن 

 : توانايي هاي  الزم 

چون  بخشي  از كار مهندسي  معدن  مانند نقشه برداري  در زيرِزمين  انجام  مي شود، دانشجوي  اين  رشته  بايد از نظر جسمي  توانايي  خوبي  داشته  و 
قدرت  كار در معدن  را كه  بيشتر در خارج  از شهر و گاه  در نقاط  دور افتاده  قرار دارد، داشته  باشد. به  همين  دليل  بيشتر دانشجويان  دختر اين  رشته  

ـ به  غير از تعداد معدودي  از آنها كه  در آزمايشگاه ها و مراكز طراحي  معدن  فعاليت  مي كنند ـ با مشكالت  كاري  روبرو مي شوند. گفتني  است  
رياضي  در اين  رشته  از اهميت  زيادي  برخوردار است  زيرا بدون  استفاده  از مدل هاي  رياضي،  محاسبات  استخراج  و اكتشاف  معدن  را نمي توان  

 .انجام  داد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

 درصدي  برسيم  و براي  رسيدن  15 درصدي  هستيم  كه  بايد در اين  زمينه  به  رشد 5/6در حال  حاضر ما در بخش  معدن  بطور متوسط  داراي  رشد 
به  اين  رشد به  كارشناسان  تكنولوژي آفرين  بخصوص  در زمينه  فرآوري  نياز مبرم  داريم . چرا كه  راه  يافتن  به  بازارهاي  جهاني  تنها از طريق  كنترل  

كيفيت  و استاندارد كردن  محصوالت  معدني  مقدور خواهد بود. امروزه  ما نيازمند فارغ التحصيالن  عالقه مند و خالق  مهندسي  معدن  هستيم  تا 
بتوانيم  بدون  وابستگي  به  كارشناسان  خارجي،  شاهد رونق  و افزايش  صادرات  اين  بخش  باشيم . فارغ التحصيالن  اين  رشته  عالوه  بر وزارت  معادن  
و فلزات  مي توانند در وزارت  نفت  در زمينه  حفاري ، وزارت  نيرو در زمينه  آب هاي  زيرزميني ، كارگاه هاي  وزارت  راه  و ترابري  براي  حفاري  راه ها و 

تونل ها، شركت  مترو و سازمان  انرژي  اتمي  مشغول  به  كار شوند 
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   :مهندسي كشاورزي

 
 

 ميليارد متر مكعب منابع آبي قابل استفاده و گسترش و تنوع 100 تا 18 ميليون هكتار اراضي داراي قابليت كشاورزي، 37كشور ايران با وجود 
 اقليم گوناگون، پتانسيل بسيار خوبي در بخش كشاورزي دارد. البته براي توسعه اين بخش مهم كه به حق آن را محور توسعه 14آب و هوايي در 

اقتصادي كشور تلقي كرده اند، بايد از كشاورزي سنتي فاصله گرفت و با بهره گيري از دانش كشاورزي، به كشاورزي مكانيزه نزديك شد. دانش و 
تخصصي كه در گرايش هاي مختلف مهندسي كشاورزي آموزش داده مي شود. اين رشته در سه گرايش آب، اقتصاد كشاورزي و ماشين هاي 

 .كشاورزي از بين داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني دانشجو مي پذيرد

 :گرايش آب 

هدف  اين  رشته  استفاده  از آب  در كشاورزي  است . بنابراين  يك  مهندس  آب بايد با آب  و ويژگي هاي  آن ، طريقه  استحصال  آب ، طريقه  انتقال  آب  
به  محل  مصرف  و طريقه  مصرف  آب  آشنا باشد و براي  تسلط  به  موارد فوق  الزم  است  كه  از دانش هاي  ديگري  از قبيل  زمين شناسي ، هواشناسي ، 

خاك شناسي ، گياه شناسي ، طراحي  و ساخت  تأسيسات  آبي  و مكانيزم  مصرف  آب  توسط  خاك  و گياه  اطالع  داشته  باشد. به  عبارت  ديگر اين 
گرايش  ، علم  آب  و خاك  است  و دانشجويان  درباره  نحوه  رساندن  آب  تا مزرعه  توسط  كانال ها يا لوله هاي  انتقال  آب  و شبكه هاي  توزيع  آب  در 
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زمين  زراعي ، تأمين  نياز محصوالت  زراعتي  و باغي  با روش هاي  مختلف  آبياري ، خارج  ساختن  آب هاي  اضافي  از پيرامون  ريشه  به  منظور تنفس  
 .ريشه  گياه  توسط  شبكه هاي  زهكشي  و احداث  سدهاي  انحرافي  و خاكي  براي  آبياريِ كشاورزي  آموزش  مي بينند

 : توانايي هاي  الزم

 گرايش  است  كه  در اين  ميان  سه  گرايش مهندسي  آب ، مهندسي  اقتصاد كشاوري  و مهندسي  ماشين هاي  10مهندسي  كشاورزي  داراي  
كشاورزي  از بين  داوطلبان  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني  دانشجو مي پذيرند. به  عبارت  ديگر در اين  سه  گرايش  دانشجويان  بايد بر دروس  رياضي  

و فيزيك  مسلط  بوده  و بتوانند بخوبي  تجزيه  و تحليل  كرده  و محاسبه  كنند و از عهده  دروس  مهم  اين  رشته  از قبيل  نقشه برداري  يا استاتيك  
 .برآيند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

در كشور ما كشاورزي  محور توسعه  شناخته  شده  است  و محور كشاورزي  نيز آب  است . پس  بايد در اين  زمينه  سرمايه گذاري  كنيم . هر چند كه  در 
زمينه  منابع  آب  سرمايه گذاري  بسياري  خوبي  شده  است  و اين  سرمايه  گذاري  ادامه  نيز دارد تا جايي  كه  به  جرأت  مي توانيم  بگوييم  كه  اگر زماني  

در مملكتمان  پولي  براي  راهسازي  نداشته  باشيم ، حتماً پولي  براي  استحصال  و توزيع  آب  كنار خواهيم  گذاشت . بنابراين  فارغ التحصيالن  اين  رشته  
بازار كار خوبي  دارند و در آينده  بازار كار آنها بهتر نيز خواهد شد. در حال  حاضر نيز فارغ التحصيالن  اين  رشته  در بخش  خصوصي ، وزارت  نيرو، 
وزارت  جهاد كشاورزي ، مهندسين  مشاور آب  و خاك ، پيمانكاري هاي  مختلف  و شيالت  زمينه  كاري  دارند. براي  مثال  در بخش  شيالت ، طراحي  

 .استخر براي  پرورش  ماهي  در حيطه  كار مهندسين  آب  است 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  آب ، اقتصاد كشاورزي  و ماشين هاي  كشاورزي 

رياضيات  عمومي  ، فيزيك  عمومي  ، شيمي  عمومي  ، آمار و احتماالت  ، برنامه نويسي  كامپيوتر، هواشناسي ، آبياري  عمومي  ، اقتصاد كشاورزي  ، 
 .خاك شناسي  عمومي  ، زراعت  عمومي، مساحي  و نقشه برداري  ، باغباني  عمومي  ، عمليات  كشاورزي ، زراعت  غالت  ، آشنايي  با كامپيوتر

 : دروس  تخصصي  مهندسي  كشاورزي  ـ آب

استاتيك ، مقاومت  مصالح  ، هيدروليك  ، نقشه برداري  ، طراحي  سيستم هاي  آبياري  ، اصول  زهكشي  ، هيدرولوژي  آب هاي  سطحي  ، آب هاي  
زيرزميني ، مهندسي  زهكشي  ، پمپاژ و ايستگاه هاي  پمپاژ، تأمين  آب  شرب  روستاها، مصالح  و روش هاي  ساختماني ، هيدروليك  انهار، طراحي  

 .ساختمان هاي  انتقال  آب ، حفاظت  آب  و خاك  ، اقتصاد مهندسي 

 :گرايش اقتصاد كشاورزي

مهندسي  اقتصاد كشاورزي ، قوانين  كالن  اقتصاد را در بخش  كشاورزي  پياده  مي كند تا بتوان  از امكانات  و منابع  موجود بهترين  استفاده  را كرد و 
بيشترين  سود را به  دست  آورد. به  عبارت  ديگر در اين  علم  مسائل  اقتصادي  در بخش  كشاورزي  اعمال  مي شود تا با استفاده  از منابع  موجود اعم  از 
زمين ، آب ، كود، بذر، نيروي  انساني  و سرمايه  حداكثر محصول  و حداكثر سود به  دست  آيد. اين  رشته  تالش  مي كند از يك  سو فعاليت  كشاورزان  
و مديران  واحدهاي  كشاورزي  را بهينه  كند و از سوي  ديگر در بهبود برنامه ريزي  سياستمداران  و مديران  دولتي  در بخش  كشاورزي  نقش  داشته  

باشد.درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرايش اقتصاد كشاورزي و مهندسي كشاورزي گرايش اقتصاد كشاورزي بايد گفت كه هر چند دروس 
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اختصاصي هر دو رشته يكي است، اما دانشجويان رشته اقتصاد گرايش اقتصاد كشاورزي پايه رشته تحصيلي شان بر علم اقتصاد استوار است و 
دانشجويان رشته مهندسي اقتصاد كشاورزي پايه دروسشان بر دانش كشاورزي استوار شده است به عبارت ديگر دانشجوي اقتصاد كشاورزي با 

 .دانش كشاورزي و عوامل طبيعي از قبيل آب، خاك و هوا آشنايي الزم را ندارد

 : توانايي هاي  الزم

دانشجويي  كه  به  كشاورزي  عالقه  دارد و از كار و فعاليت  در مزارع  و دامداري ها لذت  مي برد، مي تواند در اين  رشته  پيشرفت  كند چون  يك  
فارغ التحصيل  مهندسي  اقتصاد كشاورزي  نمي تواند از محيط هاي  روستايي  و قطب هاي  توليد كشاورزي  فاصله  بگيرد و در پشت  ميز، محاسبات  

اقتصادي  خود را انجام  دهد. همچنين دانشجوي اين رشته بايد در درس رياضي توانمند باشد تا بتواند به خوبي محاسبه كرده و اطالعات به دست 
 .آمده را تجزيه و تحليل كند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

متأسفانه  در كشور ما جايگاه  فارغ التحصيالن  مهندسي  كشاورزي  و از جمله  مهندس  اقتصاد كشاورزي  به  درستي  مشخص  نيست  و در حال  حاضر 
 هزار مهندس  كشاورزي  بيكار در كشور داريم  كه  از دانشگاه هاي  دولتي  و آزاد فارغ التحصيل  شده اند. البته  اين  به  آن  معنا نيست  كه  40

فارغ التحصيالن  اين  رشته  هيچ  موقعيت  كاري  ندارند بلكه  فارغ التحصيل  اين  رشته  در صورت  توانمندي  مي تواند در شركت هاي  خصوصي  
طرح هاي  اقتصادي  و كشاورزي  ارائه  دهد يا در جهاد كشاورزي  به  برنامه ريزي  كوتاه  مدت ، ميان  مدت  و بلند مدت  براي  واحدهاي  كشاورزي  مثل  

مزارع ، مرغداري ها و كارخانه هاي  صنايع  غذايي  بپردازد يا در مورد علل  موفقيت  و عدم  موفقيت  واحدهاي  مختلف  كشاورزي  و نحوه  
 .سرمايه گذاري  در زمينه  محصوالت  كشاورزي  تحقيق  كند

 : دروس  تخصصي  مهندسي  اقتصاد كشاورزي

بازاريابي  محصوالت  كشاورزي  ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، اقتصاد رياضي ، اقتصادسنجي  ، مديريت  مزرعه  ، اقتصاد منابع  طبيعي  ، تهيه  و ارزيابي  
 .طرح هاي  كشاورزي  ، روش  تحقيق  ، اقتصاد توسعه  و سياست  كشاورزي ، حسابداري ، اقتصاد توليد

 :گرايش  ماشين هاي  كشاورزي 

محاسبه ماشين هاي مورد نياز براي يك مزرعه و نگهداري و رسيدگي به تعميرات و برنامه ريزي براي زمان و نحوه كار ماشين هاي مورد نظر به 
وسيله فارغ التحصيل اين رشته انجام مي گيرد. به  عبارت  ديگر مهندسي  ماشين هاي  كشاورزي ، كاربرد مهندسي  مكانيك  در كشاورزي  است  و 

هدف  آن  تربيت  كارشناساني  است  كه  بتوانند در زمينه هاي  كاربرد، نگهداري ، تعمير و ترويج  ماشين هاي  كشاورزي ، برنامه ريزي  منطقه اي ، 
 .مكانيزاسيون  كشاورزي  و مجري  و ارزياب  پروژه هاي  عملياتي  فعاليت  نمايند

 : توانايي هاي  الزم 

بسياري  از داوطلبان  آزمون  سراسري  تصور مي كنند كه  مهندسي  ماشين هاي  كشاورزي  همان  مهندسي  مكانيك  است  در حالي  كه  اين  رشته  در 
مقطع  كارشناسي  حدفاصل  مهندسي  كشاورزي  و مهندسي  مكانيك  است و دانشجويان  اين  رشته  بايد از هر دو علم  اطالعات  كافي  داشته  باشند. 
همچنين  دانشجويان  اين  رشته  بايد در دو درس  رياضي  و فيزيك  قوي  و توانمند باشند چون  دروس  اين  رشته  ارتباط  زيادي  با اين  دو درس  دارد. 
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براي  مثال  دانشجويان  ماشين هاي  كشاورزي  بايد از مقاومت  قطعات  ماشين هاي  كشاورزي  اطالع  داشته  باشند. در نتيجه  الزم  است  دروسي  از 
 .قبيل  مقاومت  مصالح  و استاتيك  بخوانند. و باز به  همين  دليل  دانشجويان  اين  رشته  از بين  داوطلبان  گروه  رياضي  و فني  انتخاب  مي شوند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

اگر يك  مهندس  طراح  از خواص  مكانيكي  محصوالت  كشاورزي  اطالع  نداشته  باشد، نتيجه  كار، كيفيت  خوبي  نخواهد داشت . براي  مثال  اگر قرار 
است  در يك  كارخانه  تراكتورسازي ، تراكتوري  براي  درو كردن  خوشه هاي  گندم  طراحي  شود، بايد تيغه  كمباين  براي  بريدن  اين  محصول  حساب  
شده  باشد و زاويه  برش  مشخص  گردد و البته  اين  كار در حيطه  تخصص  مهندس  ماشين هاي  كشاورزي  است . خوشبختانه  در حال  حاضر مديران  

كارخانجات  ساخت  ماشين هاي  كشاورزي  نيز به  همين  نتيجه  رسيده اند و فارغ التحصيالن  اين  رشته  به طور نسبي  از فرصت هاي  شغلي  خوبي  
 .برخوردارند

 : دروس  تخصصي

استاتيك ، مقاومت  مصالح ، ديناميك ، مكانيك  سياالت ، ترموديناميك ، نقشه كشي  صنعتي ، طراحي  اجزاي  ماشين ، مواد ساختماني  ادوات  كشاورزي ، 
تكنولوژي  موتور، شناخت  و كاربرد تراكتور، ماشين هاي  كشاورزي  ، برق  و الكتريسيته 
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 مهندسي نساجي 

 بشر در ابتدا براي تهيه لباس و پوشاك و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجي را به وجود آورد. سپس زيرانداز و روانداز خود را 
به ياري اين صنعت تهيه كرد و امروزه نه تنها انواع پوشاك و فرش و موكت را به ياري صنعت نساجي تهيه مي كند بلكه براي ساخت ترمز 

% قلب مصنوعي از الياف 50ماشين،  شريانهاي مصنوعي، جاده ها، هواپيما ها و سايت هاي فضايي به منسوجات نياز است.براي مثال بيش از 
% استحكام تايرها از منسوجات است و در جاده سازي نيز قبل از اين كه آسفالت ريخته شود،  75نساجي درست شده است. همچنين بيش از 

منسوجات ويژه اي را روي سطح جاده مي خوابانند كه عمر جاده ها را افزايش مي دهد. به همين دليل امروزه نمي توان همچون گذشته صنعت 
نساجي را به روش استاد و شاگردي از نسلي به نسل ديگر انتقال داد. چرا كه نساجي در حال حاضر صنعتي بسيار گسترده و پيچيده است كه 
اداره آن نياز به تخصص و تحصيالت دانشگاهي دارد، تخصصي كه در رشته مهندسي نساجي مي توان به آن دست يافت. اين  صنعت  شامل  

بخش هاي  مختلفي  مي شود كه  از آن  جمله  مي توان  به  كارخانه هاي  ريسندگي  (توليد نخ هاي  مختلف )، بافندگي  (توليد انواع  پارچه )، توليد فرش  
ماشيني  و موكت  و همچنين  كارخانه هاي  تكميل كننده  اين  كاالها مثل  رنگرزي ، چاپ  و كارخانه هاي  توليد الياف  مصنوعي  مثل  نايلون  و 

پلي پروپيلن  اشاره  كرد. مهندسي  نساجي  رشته اي  است  كه  دانش  و توانايي  الزم  را براي  اداره  بخش هاي  مختلف  اين  صنعت  به  دانشجويان  
 . است "پوشاك" و "شيمي  نساجي  و علوم  الياف " و "تكنولوژي  نساجي "مي دهد. اين  رشته  داراي  سه گرايش  

 : دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  نساجي 

 .رياضي  عمومي ، فيزيك  عمومي ، شيمي  عمومي ، برنامه نويسي  كامپيوتر، معادالت  ديفرانسيل ، آمار و احتماالت  مهندسي ، محاسبات عددي

 :گرايش  تكنولوژي  نساجي

 دانشجوي  تكنولوژي  نساجي  نحوه  توليد نخ ، پارچه ، قالي  و موكت  را مطالعه  كرده  و آموزش  مي بيند و تا حدودي  با طراحي  ماشين آالت  نساجي  و 
قطعات  مختلف  آنها آشنا مي گردد. همچنين با شيوه هاي  ريسندگي  نخ ها، مقدمات  بافندگي  و بافندگي  آشنا مي شود و براي  شناخت  دستگاه هاي  

 .نساجي  دروسي  درارتباط  با علم  مكانيك  مي گذراند

 :دروس  تخصصي  گرايش  تكنولوژي  نساجي 
كارگاه  جوشكاري ، اصول  ساختماني  مواد پليمري ، استاتيك ، نقشه كشي  صنعتي ، ترموديناميك  عمومي ، كارگاه  ماشين ابزار، علوم  الياف ، مقاومت  

مصالح ، ديناميك  عمومي ، كارگاه  ريخته گري ، فيزيك  الياف ، بافندگي  حلقوي ، ريسندگي ، طراحي ماشين  ، مباني  مهندسي  برق ، كفپوش هاي  
ماشيني ، مقدمات  بافندگي ، ريسندگي  نخ هاي  يكسره ، تكنيك  بافت  پارچه ، ريسندگي  الياف  بلند، كارگاه  ريسندگي  الياف  بلند، ريسندگي  مدرن ، 
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كنترل  كيفيت  آماري ، تجزيه  فني  بافت  پارچه ، طرح  و محاسبه  كارخانه ، رنگرزي ، چاپ  و تكميل ، (بسياري  از درس هاي  اين  رشته  همراه  با 
 )آزمايشگاه  است 

 :گرايش  شيمي  نساجي  و علوم  الياف 

دانشجوي  گرايش  شيمي  نساجي  و علوم  الياف  در زمينه  توليد الياف ، خواص  الياف ، مواد رنگزا، خصوصيات  مواد رنگزا و نحوه  تكميل  مواد نساجي  
 .مطالعه  مي كند. به  عبارت  ديگر با طرز تهيه  الياف  و نحوه  كاربرد مواد شيميايي  در صنايع  نساجي  آشنا مي گردد

 :دروس  تخصصي  گرايش  نساجي  و علوم  الياف 

نقشه كشي  صنعتي  ، ترموديناميك  كاربردي ، استاتيك  و مقاومت  مصالح ، شيمي  پليمر، كارگاه  جوشكاري ، شيمي  تجزيه ، علوم  الياف ، مباني  
مهندسي  برق  ، كارگاه  ماشين ابزار، اصول  مهندسي  شيمي ، مكانيك  سياالت ، آزمايشگاه  شناسائي  الياف  و مواد نساجي ، كاربرد رياضيات  در 

مهندسي  شيمي ، تكميل  كاالي  نساجي ، ساختمان  فيزيكي  الياف ، رنگرزي  الياف  طبيعي ، منسوجات  بي بافت ، اصول  شيمي  رنگ  و مواد واسطه ، 
رنگرزي  الياف  مصنوعي ، شيمي  الياف  طبيعي ، فيزيك  الياف ، مباني  برق  و الكترونيك ، اصول  تكنولوژي  رنگ ، تكنيك هاي  رنگرزي  چاپ  و 

 )تكميل ، تكسچرايزينگ ، تكنولوژي  توليد الياف ، آزمايشگاه  كنترل  كيفيت  كاالي  تكميل شده . (بسياري  از درس ها همراه  با آزمايشگاه  است 

  : گرايش  پوشاك

امروزه بخش پوشاك صنعت نساجي به سوي ايجاد واحدهاي بزرگ صنعتي متمايل شده است، برخي از صنايع پوشاك، فارغ التحصيالن مهندسي 
نساجي ـ گرايش هاي تكنولوژي نساجي و شيمي نساجي و علوم الياف يا فارغ التحصيالن طراحي لباس را استخدام مي كنند و پس از برگزاري 

دوره هاي كوتاه مدت آنها را براي كار در صنايع پوشاك آماده مي كنند. اما در عمل ديده مي شود كه همين افراد نيز پاسخگوي نياز صنايع پوشاك 
نيستند.براي مثال، يك طراح لباس بيشتر در زمينه مدل و طرح لباس و سايز بندي آن آموزش ديده است؛ در حالي كه در اشل صنعتي، طراحي 

لباس، مرحله اول كار است و در مرحله دوم يك متخصص بايد بتواند طراحي يك خط پوشاك را ارائه دهد.براي مثال، در يك واحد خياطي، 
 عدد است، با شابلون در مي آورند و بر روي پارچه برش مي زنند و در نهايت قطعات را 15 تا 10الگوي قطعات يك پيراهن مردانه را كه در حدود 

 دست لباس آماده مي شود، نياز به يك مهندس نساجي گرايش پوشاك 2000 تا 1000به هم وصل مي كنند. اما در اشل صنعتي كه در يك روز 
است تا با طراحي خط توليد، نحوه دوخت و اتصال قطعات را تعيين نمايد. در ضمن يك مهندس نساجي بايد نحوه زمان بندي و طراحي خط 

 دقيقه زمان مي برد، دستگاهي كه 3 ثانيه طول مي كشد و قطعه اي ديگر 20توليد را به گونه اي انجام دهد كه اگر برش و چرخ يك قطعه 
قطعه اي را در زمان كمتر توليد مي كند، بيكار نماند. اين مسأله زماني اهميت بيشتر پيدا مي كند كه بدانيم با توجه به طرح و مدل يك لباس، 

 قطعه داشته 50 قطعه دارد، اما يك شلوار جين تزئيني امكان دارد 15طراحي خط توليد فرق مي كند. براي مثال، يك شلوار جين معمولي حدود 
باشد؛ قطعاتي كه زمان دوخت آنها متفاوت است. در اين ميان، مهندس نساجي گرايش پوشاك حتي تعداد دستگاه هاي موجود براي دوخت هر 
قطعه را تعيين مي كند تا كارخانه از هر دستگاه حداكثر استفاده را بكند.از سوي ديگر، مسأله اليه چيني را مي توان مطرح كرد؛ چون در كارخانه 

 اليه مي چينند و 70 يا 50براي صرفه جويي در وقت و هزينه، قطعات هر دست لباس را به صورت مجزا برش نمي دهند، بلكه براي هر قطعه 
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سپس الگو را گذاشته و برش مي دهند. حال مسأله اينجاست كه اليه چيني بايد با توجه به جنس پارچه انجام گيرد.براي مثال، در پارچه آستري يا 
 .ساتن نمي توان تعداد اليه ها را خيلي زياد كرد؛ چون اليه هاي پارچه روي هم ليز مي خورند و نمي توان آنها را بخوبي برش داد

 : دروس اصلي و تخصصي گرايش پوشاك

شيمي آلي، نقشه كشي صنعتي، رياضيات مهندسي، انواع پارچه، مباني مهندسي برق، فيزيك الياف، تكنولوژي نساجي، تكنيك و تجزيه فني 
بافت، مكاترونيك، تكميل كاالي نساجي، فرآيندهاي رنگرزي و چاپ، كنترل كيفيت آماري، كنترل كيفيت پوشاك، كاربرد كامپيوتر در پوشاك، 
اصول حسابداري و هزينه يابي، كنترل رنگ در پوشاك، صنعت پوشاك در جهان، مكانيك ساختماني نخ و پارچه، اصول طراحي پوشاك، كارگاه 

اصول طراحي پوشاك، اصول برش و دوخت، مديريت توليد پوشاك، طرح و محاسبه كارخانه پوشاك، تكنولوژي دوزندگي، ايجاد مشاغل كوچك، 
هاي اين رشته همراه با  ديناميك پارچه / ماشين، منسوجات بي بافت، تاريخ لباس در ايران، قوانين كار و روابط صنعتي( بسياري از درس

 ).آزمايشگاه يا كارگاه است

 : توانايي هاي  الزم 

دانشجوي  نساجي  براي  رسيدن  به  كارايي  الزم  بايد پايه  رياضي  خوبي  داشته  باشد تا بتواند مشكالت  موجود را تجزيه  و تحليل  كرده  و محاسبات  
الزم  را انجام  دهد. همچنين  الزم  است  كه  به  كارهاي  مديريتي  عالقه مند باشد چون  بيشتر فارغ التحصيالن  اين  رشته  مسؤوليت  بخشي  از 

كارخانه هاي  نساجي  يا پوشاك مثل  سالن  توليد يا بخش  كنترل  كيفيت  را بر عهده  دارند. در گرايش  تكنولوژي  نساجي  بحث  شناخت  قطعات  
ماشين  و روش  ساخت  آنها مطرح  است . به  همين  دليل  دانشجوي  اين  رشته  بايد در دروس  فيزيك  و مكانيك  قوي  باشد. دانشجوي  گرايش  

شيمي  نساجي  نيز بايد در درس  شيمي  قوي  باشد. گفتني است كه در كل فارغ التحصيل  اين  رشته  بايد توانايي  كار با نيروي  زياد را داشته  و به  كار 
با ماشين آالت  صنعتي  نيز عالقه مند باشد.محاسبات باالنس خط در خط توليد پوشاك مسأله مهم و پيچيده اي است؛ چون با توجه به نوع و مدل 

پوشاك بايد تغيير و تحول زيادي در خط توليد پوشاك ايجاد نمود. از همين رو دانشجوي مهندسي نساجي گرايش پوشاك نسبت به ساير 
 .گرايش هاي اين رشته بايد از دانش مهندسي صنايع و دانش مديريت بهتر و بيشتري برخوردار باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

صنعت  نساجي  بعد از نفت ، بزرگترين  صنعت  كشور است . از سوي  ديگر بايد توجه  داشت  كه  صنعت  نساجي  به  دليل  تنوع  خود، بازار جذب  وسيعي  
دارد. يك  مهندس  نساجي  مي تواند در كارخانجات  نساجي  به  عنوان  مدير عامل ، رئيس  كارخانه ، مدير توليد (مسؤول  سالن هاي  مختلف  ريسندگي  
، بافندگي ، رنگرزي ، چاپ  و تكميل  زير نظر اين  مدير كار مي كنند)، مدير بازرگاني  (مسؤول  بازاريابي ، مسؤول  فروش  و مسؤول  تداركات  در اين  

بخش  فعاليت  دارند)، مدير مهندسي  صنعتي  (مسؤوالن  آزمايشگاه هاي  مختلف  و كارشناسان  كنترل  كيفيت  بخش هاي  مختلف  در اين  حيطه كاري  
فعاليت  مي كنند) و مشاور كارخانه  (مشاور در امور مختلف  مانند خريد خط  توليد، طراحي  خط  توليد، توليد جنس  جديد، رفع  اشكاالت  پيش آمده  در 

خط  توليد، خريد ماشين آالت  و بررسي  افزايش  انعطاف پذيري  آنها) فعاليت  كند يا با بخش  نساجي  مؤسسه  استاندارد، اداره  نساجي  و پوشاك  وزارت  
صنايع ، بخش  نساجي  وزارت  كار (براي  بررسي  مسائل  كارگري ، كم  كردن  ضايعات  و افزايش  توليد و بهره وري )، بخش  نساجي  وزارت  دادگستري  
(براي  تعيين  قيمت  كارخانجات  ورشكسته  و برآورد كردن  قيمت  كاالهاي  نساجي )، سازمان  پژوهش هاي  علمي  و صنعتي  و مراكز تحقيقاتي  مانند 

مركز تحقيقات  جهاد كشاورزي  همكاري  نمايد.فارغ التحصيل گرايش پوشاك نيز مي تواند در يك واحد صنعتي به ياري دانش و توانايي هايش، 
 .كااليي استاندارد و با كيفيت خوب توليد كند
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 :مهندسي فرماندهي و كنترل هوايي 

نيروي هوايي در ديدگاه عامه مردم مساوي است با خلبان هايي كه سوار بر هواپيما هاي شكاري، ضربتي، اكتشافي، مسافربري يا ترابري بر فراز 
آسمان ها پرواز مي كنند. در حالي كه نيروي هوايي هر كشوري عالوه بر خلبانان، نيروهاي ديگري نيز هستند كه مشاغل بسيار حياتي و مهمي را 

بر عهده دارند. براي مثال طراحي و فرماندهي پدافند هوايي عليه هدف هاي ثابت و متحرك دشمن و دفاع از مرزهاي هوايي كشور بر عهده 
مهندسين تكنولوژي فرماندهي و كنترل هوايي است. اين رشته در كشور ما در دانشگاه علوم و فنون هوايي شهيد ستاري در سه گرايش كنترل 

 در مفهوم  مصطلح  "مهندسي "شكاري. عمليات موشكي و اطالعات عملياتي آموزش داده مي شود.در مفهوم عنوان اين رشته بايد گفت كه واژه  
 اين  است  كه  فارغ التحصيل  اين  رشته  بايد دانش  نرم افزاري ، سخت افزاري  و اطالعاتي  "تكنولوژي "آن  به  معناي  طراحي  است  و منظور از كلمه  

داشته  باشد، كه  منظور از دانش  اطالعاتي ، اطالع  در تمام  زمينه هاي  نظامي  از جمله  اطالعات  عمليات ، اطالع  از انواع  هواپيماها و موشك ها و 
 نيز، يعني  اين  كه  فارغ التحصيل  اين  رشته  بتواند اعمال  مديريت  بكند. به  "فرماندهي "اطالع  از سيستم هاي  سازماني  نيروي  هوايي  است . واژه  

عبارت  ديگر بتواند با استفاده  از دانش  سخت افزاري ، نرم افزاري  و اطالعاتي  كه  كسب  كرده  است ، به  ياري  زير مجموعه  خود، مأموريت هاي  
محوله  نيروي  هوايي  را انجام  دهد. در واقع  دانش آموخته  اين  دانشكده  به  عنوان  پايين ترين  رده  فرماندهي  كار خود را با فرماندهي  دانش آموختگان  

ديگر اين  دانشگاه  كه  در رشته هاي  مهندسي  هوا و فضا، مهندسي  كامپيوتر، مهندسي  برق  و مديريت  تحصيل  كرده اند و در مجموعه  نيروي  
 نيز مقوله اي  از زنجيره  اعمال  فرماندهي  است . به  اين  معنا كه  هر دانشجو بايد مهارت هاي  "كنترل "هوايي  كار مي كنند، آغاز مي كند. واژه  

گروهي  و فردي  را فرا بگيرد تا با زيرمجموعه  خود و با ديگر نيروهاي  دفاعي  كشور اعم  از نيروي  زميني  و نيروي  دريايي  ارتباط  برقرار كرده  و 
 . اطالعات  الزم  را رد و بدل  كند. اين  رشته  داراي  سه  گرايش  كنترل  شكاري ، عمليات  موشكي  و اطالعات  عملياتي  است 

 :گرايش  كنترل  شكاري 

در گرايش  كنترل  شكاري  دانشجويان  توانايي  رهگيري هاي  هوايي  و به  كارگيري  انواع  تاكتيك ها و تكنيك هاي  رهگيري  هواپيماي  خودي  و 
هواپيماي  دشمن  را فرا مي گيرند و در نهايت  در ايستگاه هاي  رادار به  كنترل  و مراقبت  قلمرو فضايي  كشور مي پردازند و به  محض  اين  كه  

 .هواپيماي  ناشناسي  وارد مرزهاي  هوايي  كشور مي شود، به  مبادي  مذكور گزارش  داده  تا تصميم گيري هاي  الزم  انجام  گيرد

 :گرايش  عمليات  موشكي 

دانش آموختگان  اين  گرايش  با توجه  به  تجهيزات  و جنگ افزارهاي  پدافندي  مختلفي  كه  در نيروهاي  هوايي  وجود دارد، در سايت هاي  موشكي  
 يا سيستم هاي  سطح  به  سطح  و در سايت هاي  موشكي  زمين  به  "ارتفاع  متوسط  و باال" و "ارتفاع  پست  و پايين "زمين  به  زمين  در تخصص هاي  
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هوا در دو بخش  ارتفاع  پايين  و ارتفاع  متوسط  و باال مشغول  به  خدمت  مي شوند. در واقع  اين  افراد با استفاده  از سيستم هاي  موشكي  زمين  به  هوا 
 .يا زمين  به  زمين ، فرماندهي  عمليات  رزمي  نيروي  هوايي  را برعهده  دارند

 :گرايش  اطالعات  عملياتي

 دانشجويان  گرايش  اطالعات  عملياتي  فرا مي گيرند كه  چگونه  اطالعات  الزم  را از وضعيت  فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي  و بخصوص  دفاعي  
كشورهاي  همسايه ، منطقه  و حتي  فرامنطقه اي  با استفاده  از سيستم هاي  الكترونيكي ، ماهواره اي  و عكس هاي  هوايي  و تحليل  و تفسير اين  

اطالعات  به  دست  آورند. در واقع  به  دست  آوردن  اطالعات  نظامي  و غيرنظامي  در زمان  صلح  و به  كار بردن  استراتژي  آنها در زمان  جنگ  برعهده  
 .فارغ التحصيالن  مهندسي  تكنولوژي  فرماندهي  و كنترل  هوايي  گرايش  اطالعات  عملياتي  است 

 : توانايي هاي  الزم 

دانشجويان  رشته  مهندسي  تكنولوژي  فرماندهي  و كنترل  هوايي  از بين  داوطلبان  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني  پذيرفته  مي شوند. اين  افراد عالوه  
بر موفقيت  در آزمون  سراسري  بايد در معاينات  پزشكي  دانشگاه  علوم  و فنون  هوايي  شهيد ستاري  نيز پذيرفته  شوند كه  در اين  مرحله ، داوطلب  

 :عالوه  بر خصوصيات  ظاهري  كه  عبارت  است  از

 سانتي متر بايد برابر با استانداردهاي  160 سال  مي شود) و حداقل  قد 24 سال  (در صورت  انجام  خدمت  سربازي ، حداكثر سن  22حداكثر سن  
 باشد. در ضمن  الزم  است  در مصاحبه  10 از 7بهداري  نهاجا از سالمت  جسماني  برخوردار باشد. براي  مثال  ديد هر يك  از چشم ها نبايد كمتر از 

 داوطلبان  ورودي  اين  رشته  عالوه  بر گزينش هاي  فوق  الزم  است  كه  در 80عقيدتي  و حفاظتي  اين  دانشگاه  پذيرفته  گردد. همچنين  از سال  
كميته  علمي  اين  دانشكده  نيز پذيرفته  شوند. اين  كميته  سه  مقوله  را مد نظر قرار مي دهد كه  شامل  توان  علمي  (تسلط  بر زبان  انگليسي ، رياضيات  

و فيزيك )، آمادگي  فيزيكي  (نداشتن  لكنت  زبان ) و آمادگي  روحي  و رواني  (توان  مديريت  از پايين ترين  رده  تا باالترين  سلسله  مراتب  فرماندهي ) 
 9مي شود. در ضمن  رشته  مهندسي  تكنولوژي  فرماندهي  و كنترل  هوايي  فقط  داوطلبان  مرد را مي پذيرد و داوطلبان  بايد اين  رشته  را جزو يكي  از 
انتخاب  اول  فرم  انتخاب  رشته  خود درج  كرده  باشند و در صورت  پذيرفته  شدن ، تحت  هيچ  شرايطي  حتي  قبول  شدن  در رشته هاي  نيمه متمركز، 

نمي توانند به  ساير مؤسسات  آموزش  عالي  كشور انتقال  يابند. همچنين  دانشجويان  اين  دانشگاه  در طول  دوره  آموزش  به  غير از تعطيالت  
تابستاني ، تعطيالت  بين  دو ترم  و تعطيالت  عمومي ، در دانشگاه  شبانه روزي  هستند و كليه  هزينه هاي  آنها اعم  از خوراك ، پوشاك ، كمك  آموزشي  

و زيست  آنها برعهده  نيروي  هوايي  ارتش  جمهوري  اسالمي  ايران  است  و در طول  مدت  تحصيل  نيز ماهيانه  مبلغي  به  عنوان  كمك  هزينه  
تحصيلي  دريافت  مي كنند و باالخره  به  فارغ التحصيالن  اين  دانشگاه  در طول  خدمت  در نيروي  هوايي ، مسكني  مناسب  و مطابق  ضوابط  نيروي  

هوايي  واگذار مي شود همچنين  فارغ التحصيالن  در طول  خدمت  مي توانند با توجه  به  شرايط  و نياز نيروي  هوايي  ارتش  جمهوري  اسالمي  ايران  از 
 .بورس هاي  تحصيلي  در مقاطع  باالتر از كارشناسي  استفاده  كنند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

دانشگاه  علوم  و فنون  هوايي  شهيد ستاري  يك  دانشگاه  نظامي  است  و دانشجويان  رشته  مهندسي  تكنولوژي  فرماندهي  و كنترل  هوايي  با درجه  
ستوان  دومي  فارغ التحصيل  مي شوند و چون  به  استخدام  ارتش  جمهوري  اسالمي  درمي آيند، از نظر آينده  شغلي  مشكلي  نخواهند داشت . اين  افراد 

كار خود را از پايين ترين  رده  فرماندهي  (فرماندهي  گروه ) آغاز مي كنند و با گذراندن  دوره هاي  حين  خدمت ، به  ترتيب  سلسله  مراتب  فرماندهي  
شامل  فرمانده  دسته ، فرمانده  گردان ، فرمانده  هنگ ، فرمانده  تيپ  و فرمانده  لشكر را طي  مي كنند و در صورت  داشتن  توانايي ها و قابليت هاي  الزم  

حتي  مي توانند به  فرماندهي  كل  نيروي  هوايي  ارتش  جمهوري  اسالمي  ايران  برسند همانطور كه  شهيد بزرگوار سرلشكر ستاري  به  اين  رده  از 
  .فرماندهي  رسيد
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 مهندسي سيستم 

رشته مهندسي سيستم كه در دانشگاه افسري امام علي(ع) وابسته به نيروي زميني ارتش جمهوري اسالمي ايران ارائه مي شود براي تأمين 
نيروي انساني مورد نياز در همين زمينه مي باشد. متخصصان اين رشته  مسائلي  از قبيل  برنامه ريزي ، سازماندهي ، كنترل  و هماهنگي  فعاليت ها را 

در راستاي  استفاده  بهينه  و مؤثر از منابع  انساني ، تجهيزات  و تكنولوژي  فرا مي گيرند و در نهايت  به  عنوان  فرمانده  رسته هاي  مختلف  به  كار 
گمارده  مي شوند؛ يعني  فرمانده  يا رئيس  بخش  كامپيوتر، بخش  الكترونيك ، بخش  موشكي ، بخش  وسايل  و تجهيزات  پيشرفته  پرنده  مي شوند. چرا 

كه  امروزه  نحوه  مبارزه  با قديم  تفاوت  كرده  است  و مخابرات ، الكترونيك ، ليزر، ماهواره  و كنترل  سيستم ها حرف  اول  را در مبارزه  مي زنند و 
طبيعي  است  كه  رهبران  و فرماندهان  ارتش  ما نيز بايد به  تكنولوژي  روز مجهز شوند. رشته  مهندسي  سيستم  در راستاي  همين  هدف  طراحي  شده  

است ؛ يعني  فارغ التحصيالن  اين  رشته  در نهايت  در  رسته هاي  رزمي  شامل  رسته  پياده ، رسته  توپخانه  و موشك ها، رسته  زرهي  و رسته  مهندسي  
 .رزمي  فرمانده مي شوند

با توجه به توسعه روزافزون علوم و تكنولوژي نقش آن در نيروهاي مسلح، استفاده بهينه از منابع موجود يا ابداعي، سيستم هاي مديريتي، 
عملياتي و پشتيباني نيز گسترش يافته است و رشته هاي جديدي مانند سيستم ها جهت برآورده شدن نيازمنديها الزام آورده شده است تا بتوان 

رشته مهندسي سيستمها با مسائلي از قبيل برنامه ريزي، سازماندهي، كنترل و هماهنگي  .بطور مطلوبتر واحدها و اداره و سازمانها را اداره نمود
 .فعاليتها در راستاي استفاده بهينه و موثر از منابع انساني، تجهيزات و تكنولوژي سر و كار دارد

فارغ التحصيالن قادر خواهند بودبا بكارگيري روشهاي سيستماتيك و مدلهاي رياضي، مسائل تصميم گيري را در سطح سازمان و واحدهاي 
 .نظامي تجزيه و تحليل نموده و بهترين رهنمود را در استفاده بهينه از منابع انساني و تجهيزاتي و عملكرد اجزاء متشكل سيستمها ارائه دهند

برخي از دروس اصلي و تخصصي اين رشته عبارتند از: مهندسي ماشين، تئوري و آناليز تصميم گيري مهمات مواد منفجره، طرح سيستمهاي 
فارغ التحصيالن توانايي الزم را در انتخاب تصميم بهينه از  ....اطالعاتي و كنترل مديريت، اصول و قواعد الزم، مهندسي سالح و بالستيك و

ميان راه كارهاي موجود يا ابداعي، قابليت و توانايي مناسب جهت فرماندهي، مديريت و كنترل و نظارت، قابليت و توانايي مناسب در شناخت و 
 .تجزيه و تحليل مسائل سازماني و توانايي هاي ديگر را كسب مي كنند

 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  رشته  مهندسي  سيستم  بايد در دروس  رياضي  و فيزيك  قوي  باشد تا بتواند فرماندهي  رسته هاي  مختلف  نظامي  را بر عهده  گرفته  و به 
خوبي  انجام  وظيفه  كند. براي  مثال  فرمانده  توپخانه  بايد از دانش  رياضي  خوبي  بهره مند باشد تا بتواند محاسبات  پيچيده  رياضي  و معادالت  

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691544/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691544/


[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 82

 

بالستيكي  را انجام  دهد. گفتني  است  كه  دانشجويان  رشته  مهندسي  سيستم  تنها از ميان  داوطلبان  مرد مسلمان  (شيعه  يا سني ) گروه  آموزشي  
 فرم  انتخاب  رشته  30 تا 1علوم  رياضي  و فني  و علوم  تجربي  انتخاب  مي شوند. اين  افراد بايد رشته  مهندسي  سيستم  را در يكي  از اولويت هاي  

حذف  خواهد شد. همچنين  اين  افراد  تحصيلي  خود انتخاب  كنند. در غير اين صورت  كد رشته  مذكور كه  بعد از اولويت  سي ام  انتخاب  شده  باشد،
 از 8 سانتي متر و ديد آنها 170عالوه  بر موفقيت  در آزمون  سراسري  بايد در معاينات  پزشكي  اين  دانشگاه  پذيرفته  شوند؛ يعني  قد آنها بايد حداقل  

 باشد و ناراحتي  قلبي ، مغزي ، ضايعه  عضوي ، كور رنگي  و در كل  آزردگي هاي  جسمي  و روحي  نداشته  باشند. و در نهايت  بايد در مصاحبه  10
عقيدتي  و حفاظتي  اين  دانشگاه  كه  به  صورت  كتبي  و حضوري  برگزار مي شود و در آن  از اطالعات  عمومي  اسالمي ، مسائل  سياسي  و اجتماعي ، 

 .ميزان پايبندي  به  اسالم  و عالقه مندي  به  شغل  نظامي گري  سؤال  مي شود، پذيرفته  شوند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

يكي  از مهمترين  دغدغه هاي  هر جواني ، پيدا كردن  موقعيت  شغلي  مناسب  است  اين  مسأله  حتي  براي  قشر تحصيل  كرده  جامعه  نيز مطرح  
مي باشد از همين  رو ورود به  رشته اي  كه  آينده  شغلي  آن  تضمين  شده  باشد، از اهميت  بسياري  برخوردار است . رشته  مهندسي  سيستم  يكي  از 

همين  رشته ها است . زيرا دانشجويان  آن  با درجه  ستوان  دومي  فارغ التحصيل  مي شوند و به  استخدام  ارتش  جمهوري  اسالمي  ايران  درمي آيند و با 
 .گذراندن  دوره هاي  حين  خدمت  به  ترتيب  سلسله  مراتب  فرماندهي  را طي  مي كنند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

رياضي  عمومي  ، رياضي  مهندسي ، معادالت  ديفرانسيل ، فيزيك  ، مباني  رايانه  و آشنايي  با سيستم  عامل  ، شيمي  عمومي ، روانشناسي  عمومي ، 
 .مباني  جامعه شناسي ، اقتصاد عمومي 

 : دروس  اصلي 

مباني  مهندسي  برق ، استاتيك  و مقاومت  مصالح  ، تحقيق  در عمليات  ، مهمات  و شيمي  مواد منفجره ، مهندسي  ماشين ، آمار و احتماالت ، اصول  
حسابداري  و هزينه يابي ، رايانه  و برنامه نويسي ، حقوق  اساسي  ، مديريت  منابع  انساني ، اصول  مديريت  و سازمان ، رفتار سازماني ، روش  تحقيق ، 

 .تئوري  و آناليز تصميم گيري 

 : دروس  تخصصي 

مهندسي  سالح  و بالستيك ، سيستم هاي  صف  و ستاد، تجزيه  و تحليل  سيستم ها، استحكامات  و مهندسي  رزمي ، اصول  نگهداري  و تعميرات  ، 
طرح  سيستم هاي  اطالعاتي  و كنترل  مديريت  ، نقشه  خواني  ، نقشه برداري ، اصول  و قواعد اساسي  رزم ، جغرافياي  نظامي  ايران  و كشورهاي  

همجوار، زبان  تخصصي  ، پروژه ، كارآموزي 
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 مهندسي شهرسازي 

 
 ميليون نفر در شهرها ساكن مي شوند. 120 درصد اين 80 ميليون نفر خواهد رسيد كه 120 هجري شمسي، جمعيت كشور ما به 1400در سال 

 ميليون شهرنشين خواهد داشت. حال سؤال اينجاست كه آيا براي اسكان و فراهم نمودن 96 سال ديگر كشور ايران حدود 20يعني كمتر از 
 ميليون نفر برنامه ريزي كرده ايم؟ در حال حاضر چطور؟ آيا شهرهاي ما از حداقل استانداردهاي 96امكانات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين 

جهان برخوردارند؟ به راستي چه افرادي مي توانند طرحي جامع براي شهرها و شهرك ها ارائه دهند و در آرامش روحي و جسمي شهرنشينان 
نقش مؤثري داشته باشند؟ بدون شك چنين كاري از عهده متخصصان يك رشته برنمي آيد، بلكه براي ساماندهي يك شهر نياز به همكاري و 

همفكري اقتصاددانان، جامعه شناسان، معماران، مهندسين عمران، جغرافي دانان و كارشناسان رشته هاي متعدد ديگر است.در اين ميان متخصص 
شهرسازي به عنوان سياستگذار و مدير متخصص ، نقش بسيار مهمي را بر عهده دارد. متخصص شهرسازي فردي است كه مي تواند در زمنيه 
طراحي شهري يا برنامه ريزي شهري فعاليت كرده و عامل توسعه شهري شود. دانش شهرسازي  به  بررسي  كليه  تحوالت  اجتماعي ، اقتصادي ، 

سياسي  و فيزيكي  يك  شهر مي پردازد و تالش  مي كند كه  روابط  موجود در يك  شهر را در قالب  يك  نظام  هماهنگ ، مديريت  و سازماندهي  كند و 
متخصص  شهرسازي  نيز كسي  است  كه  با مطالعه  و بررسي  روابط  اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي  و فرهنگي  حاكم  در شهر، برنامه اي  بسامان  و 

 .مطبوع  براي  يك  شهر ارائه  مي دهد. برنامه اي  كه  تصويرگر سماي  شهر در آينده  است 

 0 محور عبارتند از:6 محور اصلي  وجود دارد كه  در برنامه ريزي  و طراحي  شهر سرنوشت  ساز است . اين  6در اين  رشته  حداقل  
ـ برنامه ريزي  شهري  كه  عمدتاً بر روي  كاربري  اراضي  متمركز است ؛ يعني بررسي  مي كند كه  ما چگونه  فضا و پهنه  شهر را به  فعاليت هاي  

مختلف  اعم  از صنعتي ، تجاري  و مسكوني  اختصاص  دهيم . ـ برنامه ريزي  حمل  و نقل  ـ برنامه ريزي  اقتصادي  و اجتماعي ؛ چون  در شهر تنها 
موضوع  مورد بررسي  فيزيك  شهر نيست  بلكه  مسأله  مهم ، جامعه  شهري  و انسان هايي  هستند كه  در اين  محيط  زندگي  مي كنند. به  عبارت  ديگر 
براي  اقشار مختلف  كه  امكانات  اجتماعي ، اقتصادي  و فرهنگي  دارند يا براي  اقوام  مختلفي  كه  در مكان هاي  مختلف  يك  شهر زندگي  مي كنند، 

بايد برنامه ريزي  شود. ـ برنامه ريزي  شبكه هاي  زيرساختي  مثل  آب ، برق  و تلفن  ـ برنامه ريزي  محيط  زيست  كه  به  بررسي  خطرات  محيط  زيست  
مثل  سيل  و زلزله  مي پردازد و براي  مقابله  با اين  سوانح  برنامه ريزي  مي كند و تأثيرات  سوئي  را كه  انسان  بر محيط  زيست  مي گذارد مطالعه  

مي كند. ـ طراحي  شهري  كه  به  طراحي  سه بعدي  شهر پرداخته  و محور توجه  آن  مناسبات  انسان  با محيط  فيزيكي  خود است . در واقع  در طراحي  
 .شهري  انسان  با تمام  خصوصيات  جسمي ، روحي  و معنويش  مطرح  است  و هدف  آن  نيز ارتقاي  كيفيت  شهر مي باشد
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توسعه شهرنشيني و رشد شهرها و شهرگرايي در سده اخير، روز به روز به مسايل شهري ابعاد جديدتري بخشيده است. امروزه مراقبت و هدايت 
 .توسعه شهري و ساماندهي مناطق پيرامون شهري از اهميت ويژه اي برخوردار گشته است

با توجه به اين واقعيات، حرفه شهرسازي در مقطع كارشناسي به عنوان تخصصي ميان رشته اي با تمام زمينه هاي علمي پايه اي و اصلي 
شهرسازي در تحصيالت دانشگاهي معنا مي يابد. در اين مقطع تقويت مهارت هاي فني و كاربردي و همچنين آماده سازي زمينه براي دوره 

 .تحصصي كارشناسي ارشد شهرسازي و تربيت نيروي انساني كارا در سطوح مختلف اجرايي كشور در دستور كار قرار مي گيرد
آموزش در دوره كارشناسي شهرسازي زمينه اي مناسب براي ساماندهي و هدايت توسعه و حفاظت و بهره وري از منابع موجود و بالقوه محيطي 

در نقاط شهري را فراهم مي آورد. تأسيس اين دوره ضمن تحول و ارتقاء كيفي آموزش تخصصي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته 
شهرسازي، دگرگوني كيفي در آموزش دوره هاي دكتري شهرسازي را نيز فراهم كرده و مايه توسعه فني و علمي شهرسازي در جهت همگامي 

 .با رشد و تحول كشور خواهد گرديد

كارشناسي شهرسازي عبارت از مجموعه آگاهي علمي، فني در سطح آموزش هيا عمومي حرفه شهرسازي است. دانش آموختگان اين دوره 
قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چارچوب آموزش هاي خود دارا بوده و آمادگي الزم را در تهيه طرح 
هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت. اين فارغ التحصيالن همچنين با كسب آگاهي ها و مهارت هاي علمي- فني، در تهيه طرح 

 .هاي شهري همكاري فعال داشته و شرايط الزم و پايه اي را براي ورود به دوره هاي تحصيالت تكميلي شهرسازي واجد خواهند بود
 :دوره كارشناسي شهر سازي در پي تحقيق بخشيدن به موارد زير است

گسترش دانش و مهارت شهرسازي به منظور تربيت نيروي انساني آگاه و كارآ كه بتواند در خدمت رشد و تحول همه جانبه كشور قرار گرفته و 
 .نظارت و مراقبت بر توسعه پايدار شهري براساس طرحهاي مصوب را بر عهده گيرد

شهر سازي در عين تخصصي بودن، داراي خصلت ميان رشته اي است و با زمينه هاي گوناگون در سطوح روستائي، شهري و منطقه اي از يكسو و 
 .سطوح فني و انساني و محيطي از ديگر سو در ارتباط مي باشد

كارشناسان شهرسازي مي توانند در فرايند ساماندهي و بهبود فضاهاي زيستي و محيط هاي زندگي نقش مؤثر داشته، با ارائه طرح هاي مختلف در 
 .مديريت طرح و برنامه ريزي و اجراي اين فضاها مشاركت نمايند

اين كارشناسان نسبت به آموخته هاي خود قادر به تهيه طرح و برنامه براي مناطق شهري و روستائي بوده، عمال در فرايند شهرسازي نقش و 
 .وظيفه حرفه اي خويش را ايفا خواهند كرد

كارشناسان شهرسازي با توجه به آموخته هاي خود مي توانند در نها دهاي مختلف شهرسازي مانند دفاتر شهرسازي و فني شهرداري ها ، دفاتر فني 
وزارت كشور، ادارات كل مسكن و شهرسازي، دادگستري، دفاتر فني جهاد كشاورزي و بنياد مسكن انقالب اسالمي ، دفاتر مهندسين مشاور 

 .شهرسازي و ساير نهادهاي مربوط با اجراي طرح هاي شهري كشور به كار بپردازند

دانش آموختگان اين دوره قدرت اجرايي طرح سكونتگاه هاي شهري و يا در حال شهري شدن را در چهار چوب آموخته هاي خود دارا هستند و 
 .آمادگي الزم را در تهيه طرح هاي شهري با گروههاي تخصصي خواهند داشت

اين رشته ارتباط نزديك با برخي از رشته هاي مهندسي بخصوص رشته هاي معماري، عمران، مكانيك (تاسيسات) و همچنين علوم اجتماعي، 
 .روانشناسي، جامعه شناسي، اقتصاد و... دارد
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 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  اين  رشته  بايد با طراحي  و مفاهيم  هنري  مثل  روانشناسي  رنگ ها آشنا باشد و در عين  حال  به  مفاهيم  تكنيكي  و اصول  فني  كار مثل  
نقشه برداري ، رسم  فني ، پرسپكتيو، هندسه  فضايي ، مدلسازي ، رياضي  و مسائل  انساني  و اجتماعي  مثل  مباني  جامعه شناسي  عالقه مندباشد. و بداند 
كه  در طي  تحصيل  بايد كارهاي  تحقيقاتي  و عملي  بسياري  انجام  دهد. در ضمن  رشته  شهرسازي  نياز به  مطالعه  زياد، كارهاي  فيزيكي  گسترده  و 
برداشت هاي  ميداني  بسياري  دارد به  همين  دليل  دانشجو بايد وقت  زيادي  را به  آن  اختصاص  دهد. همچنين  بايد قدرت  تحليل  بااليي  داشته  و در 

 .طراحي  زبردست  باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

 هزار برنامه ريز شهري  و منطقه اي  دارد؛ يعني اگر ما بخواهيم  به  قافله  توسعه  جهاني  نزديك  50كشور ما براي  توسعه  شهري  و منطقه اي  نياز به  
شويم  بايد بحث  برنامه ريزي  را باور داشته  و در اين  زمينه  سرمايه گذاري  نماييم  تا بتوانيم  مثل  كشور كره  با استفاده  از منابع  برنامه ريزي ، 

عقب ماندگي  خود را جبران  كنيم . اما متأسفانه  در حال  حاضر توانايي هاي  متخصصان  اين  رشته  در فرهنگ  عمومي  جامعه  شناخته  شده  نيست  و 
مسؤوالن  بين  معماري  و شهرسازي  تمايزي  قائل  نمي شوند. در حالي  كه  دانش  معماران  در حد بنا است  و آنها در مقياس  كالن  مداخله  نمي كنند؛ 
يعني  يك  شهر يا يك  منطقه  را با تمامي  ويژگي ها و خصوصيات  اجتماعي ، انساني ، اقتصادي ، فرهنگي  و فيزيكي  آن  مطالعه  نمي كنند و به  همين  

 .دليل  نمي توانند در برنامه ريزي  يا طراحي  شهري  موفق  باشند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  پايه 

درآمدي  بر شهرشناسي ، مباني  جامعه شناسي ، درك  و بيان  محيط  شهري ، مباني  جغرافيا، مباني  اقتصاد، بوم شناسي  طبيعي  و انساني ، كاربرد 
 . رياضيات  در شهرسازي ، كارگاه  بيان  تصويري ، كاربرد هندسه  در شهرسازي  ، زبان  تخصصي 

 : دروس  اصلي 

كاربرد نقشه برداري ، كاربرد رايانه  در شهرسازي ، تاريخ  و فرهنگ  شهرنشيني  جهان ، تاريخ  و فرهنگ  شهرنشيني  ايران ، آشنايي  با مباني  معماري  
وساختمان ، مباني  مهندسي  شبكه  حمل  و نقل ، كارگاه  مهندسي  شبكه  حمل  و نقل  ، مباني  مهندسي  تأسيسات  شهري ، كارگاه  مهندسي  تأسيسات  

شهري ، طراحي  و كاربرد نظام  اطالعات  ، آمار و روش هاي  كمي  در شهرسازي  ، آشنايي  با مصالح  و ساخت  ، جغرافياي  شهري  ، جامعه شناسي  
 .شهري  ، اقتصاد شهري  ، كارگاه  مطالعات  شهري ، حقوق  و قوانين  شهري 

 :دروس  تخصصي 

مباني  و روش هاي  برنامه ريزي  شهري  ، مباني  و روش هاي  طراحي  شهري  ، كارگاه  برنامه ريزي  شهري  (كاربري  زمين )، كارگاه  طراحي  شهري ، 
مباني  و روش هاي  برنامه ريزي  مسكن  ، كارگاه  برنامه ريزي  مسكن ، مديريت  و سازمان  اجرايي  شهري  ، كارگاه  طرح هاي  اجرايي  ، شناخت  

فضاهاي  شهري  ايران  ، روش  تحقيق  در شهرسازي  ، كارگاه  آماده  سازي  زمين ، كارگاه  برداشت  كاربري  ، طرح  نهايي 
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 مهندسي دريا 

 باال رفت. كليه "هودسون" وقتي نخستين كشتي بخار آمريكا بدون بادبان و پارو در جهت مخالف باد و جريان آب از رودخانه 1807 سال 
ملوانان و دريانوردان كه براي تماشاي اين چيز عجيب به ساحل رودخانه آمده بودند، دانستند كه آنچه در برابر ديدگانشان در حال حركت است،  
بزودي جهان آنها را دگرگون خواهد كرد. آنها دانستند كه ديگر ساخت و تعمير يك كشتي، يك فن نيست بلكه يك علم است و هدايت و حفظ 
چنين كشتي اي نيازمند اطالعات علمي دقيق و بسياري مي باشد و اكنون كه نزديك به دو قرن از آن زمان مي گذرد ما با ناوهايي روبرو هستيم 

 متر عرض دارند. شهرهاي شناوري كه بدون شك ساخت، هدايت و مديريت آنها دانش بسياري را 80 متر طول و 340كه گاه نزديك به 
مي طلبد. دانشي كه نمي توان به تجربه و با گذر ايام فرا گرفت بلكه نياز به تحصيالت كالسيك و دانشگاهي دارد. نيازي كه منجر به تولد رشته 
مهندسي دريا شده است.رشته مهندسي دريا در كشور ما نيز با اين كه نو پا است داراي اهميت و جايگاه ويژه اي است چرا كه كشور ما در حدود 

 كيلومتر آن در جنوب كشور و به آب هاي آزاد دنيا متصل است. اهميت اين مرز آبي زماني مشخص مي شود 2000 متر مرز آبي دارد كه 2600
% صادرات 90كه بدانيم از بين راه هاي حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي، حمل و نقل دريايي مقرون به صرفه تر است و به همين دليل 

غيرنفتي و تقريباً تمامي صادرات نفتي كشور به وسيله كشتي ها صورت مي گيرد. همچنين توسعه ناوگان دريايي عالوه بر حمل و نقل كاالهاي 
مورد نياز كشور، عامل حضور كشور ما در بازار حمل و نقل بين المللي و كسب درآمدهاي ارزي بيشتري مي گردد. اين رشته  داراي  سه  گرايش  

 .مهندسي  كشتي ، كشتي سازي  و دريانوردي  است 

خوشبختانه شناخت دانش آموزان ايران از دريا يك شناخت تئوري نيست كمتر دانش آموزي را مي توان پيدا كرد كه دريا را نديده باشد، شمال و 
جنوب كشور ما يا به عبارتي مرزهاي آبي طوالني كشور ما را به اين ذخيره بي انتها و ارزشمند متصل كرده اكتشاف، ماجراجويي، تغذيه از دريا، 

تجارت، اسرار دريا، جاذبه هاي اين بخش عظيم از كره خاكي ماست. از قرن نوزدهم به بعد، روش هاي نوين علمي باعث رشد سريعي در صنعت 
 .كشتي سازي شد و اصول فيزيكي براي حل اغلب مشكالت اساسي به كار امد

 .كشتيها با فلز ساخته شدند و نيروي مكانيكي، جايگزين نيزوي باد گشت و در نهايت شناورهاي بزرگتر، سريعتر و مطمئن تري ساخته شد
گرچه مانند بسياري از زمينه ها ايرانيان در اين صنعت پيشرو بوده اند و بسياري از محققان اختراع سكان و بادبان مثلثي شكل را كه هر كدام در 

 .زمان خود انقالبي در دريا نوردي ايجاد كرده اند به دريانوردان ايراني نسبت مي دهند
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ايران در اين بخش از كشروهاي در حال توسعه است، اما در پنج سال اخير با تشكيل شركت هاي بزرگ و سرمايه گذاري هاي كالن بازار كار اين 
رشته صنعتي و مادر بسيار قدرتمند گشته و در راستاي اين گسترش بنادر به نحو مطلوبي تجهيز شده اند كشتي سازي در گذشته علم يا هنر بوده 

اما امروزه به شاخه اي از مهندسي گفته مي شود كه در زمينه اي بسيار وسيعتر كار مي كند. زمينه اي شامل تحقيق، طراحي، ساخت و تعمير هر 
سيستم مهندسي اي كه در سطح دريا حركت مي كنند، مانند كشتي هاي تجاري، خدماتي، ماهيگيري، جنگي، تفريحي يا كشتي هايي كه به منظور 

اهداف خاص (سرعت بيشتر) طراحي مي شوند مانند هاوركرافت، هيدورفويل يا كشتي هاي داراي چند بدنه مانند زيردريايي ها يا سيستم هاي 
 .كنترل از راه دور مانند اژدر و در نهايت سازه هاي دريايي از قبيل سكوهاي متحرك اكتشاف و استخراج نفت و اسكله ها

رشته كشتي سازي، يك رشته بين رشته اي است زيرا در ساخت يك كشتي، تخصص هاي متعددي مورد نياز است مانند برق، مكانيك، عمران و 
متالوژي يك دانشجوي رشته كشتي سازي بايد در درس هاي رياضي و فيزيك بسيار قوي باشد همچنين دانش برنامه نويسي كامپيوتر بسيار 

راهگشاست.  

 :وظيفه مهندس كشتي سازي، در دو زمينه مطرح است

اول، امور مربوط به طرح كلي و همياري كشتي كه بايد برآورنده خواسته هاي صاحب طرح از نقطه نظر كارايي، قابليت اعتماد و مسايل اقتصادي 
باشد، البته با در نظر گرفتن محدوديتهاي مربوط به امنيت و سالمت كشتي، قوانين و مقررات و استانداردهاي مربوط و برنامه زمان بندي تحويل 

 .كشتي يا سازه دريايي

وظيفه دوم، امور ويژه در مهندسي كشتي، شامل طراحي بدنه و سازه است، به گونه اي كه بر آورنده نيازهاي شناوري، معادل، هيدروديناميك، 
حركت در امواج دريا و استحكام كشتي، و همچنين سيستم هايي نظير تخليه بار، لوله كشي، محل اسكان خدمه، طراحي پروانه، سكان و. . . 

 .باشد
موضوع اصلي فراروي يك كشتي ساز، طراحي يك كشتي به نحوي است كه توانائي حمل مقدار معيني بار و مقاومت و حركت در درياي متالطم 

 .را داشته باشد و با سرعت معيني حركت كند

به ميدان آمدن كشتيهاي تندرو و با بدنه هاي جديد و روشهاي جذب انرژي حاصل از جزر و مد امواج آب، افقهاي جديدي را در اين زمينه گشوده 
 .است

رشته كشتي سازي، يك رشته بين رشته اي است.» اين جمله اي است كه بسياري از متخصصان اين صنعت به آن اعتقاد دارند، زيرا در ساختن  «
يك كشتي، تخصصهاي متعددي مورد نياز است، تخصصهايي مانند مكانيك، عمران، برق، متالوژي و. . . . اينك وظيفه مهندس كشتي ساز اين 

 .است كه ضمن طراحي و محاسبات مربوط به بدنه كشتي، ارتباط دهندة تخصصهاي ذكر شده باشد

كشتي، يك سيستم پيچيده مهندسي است كه از سيستم هاي كوچكتري كه آنها نيز تا حد زيادي پيچيده اند، تشكيل شده است. طراحي يك 
كشتي از نظر فني، روشهاي مختلفي دارد و نرم افزارهاي فراوان و در عين حال گرانقيمتي نيز در اين زمينه وجود دارد. به طور كلي در تمام 

زمينه هاي مهندسي دريا و كشتي سازي، به  دليل پيچيده و طوالني بودن محاسبات و حساسيت نتايج به دست آمده، از امكانات كامپيوتري در 
 .سطح وسيعي استفاده مي شود

يك مهندس كشتي سازي مي تواند به عنوان كارشناس در دفاتر و شركتهاي طراحي و مشاوره و در كارگاهها و كارخانه هاي ساخت و تعمير 
شناورها و سازه هاي دريايي مشغول بكار شود. كارگاهها و كارخانه هاي كشتي سازي كشورمان بيشتر در جنوب و در بندرعباس و بوشهر مستقر 

هستند. البته در كنار درياي خزر و در شهر نكا نيز يك كارخانه كشتي سازي وجود دارد. عالوه بر اينها، در ديگر شهرهاي ساحلي شمالي و جنوبي 
 .ايران نيز كارگاههاي كوچكتري مستقرند. بازار كار اين رشته متنوع است

 :گرايش  مهندسي  كشتي 
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مهندسين  كشتي  به  عنوان  مدير فني  كشتي؛  مسؤول  تعمير، نگهداري  و راه اندازي  موتور كشتي  هستند و به  همين  دليل  دانشجويان  اين  رشته  
 .پس  از آموزش هاي  تئوري  يك  دوره  كارآموزي  را بر روي  كشتي هاي  اقيانوس پيما در خارج  از كشور مي گذرانند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مهندسي  دريا

رياضي ، معادالت  ديفرانسيل ، محاسبات  عددي ، فيزيك  مكانيك ، فيزيك ، شيمي  و خواص  مواد، مباني  مهندسي  برق ، رسمي  فني ، استاتيك ، 
 .ديناميك ، مقاومت  مصالح ، ترموديناميك ، مكانيك  سياالت ، طراحي  اجزاء و ماشين ، انتقال  حرارت ، كنترل  اتوماتيك 

 :دروس  تخصصي  گرايش  مهندسي  كشتي 

شناخت  كشتي ، الكترونيك  ارتباطات ، آرشيتكت  كشتي ، كمك هاي  اوليه ، دريانوردي  و ملواني ، ماشين  دريايي ، صافي هاي  فرعي ، سيستم  هاي 
 .انتقال  قدرت 

 

 

 

 

 :گرايش  مهندسي  كشتي سازي

 كشتي سازي يك رشته بين رشته اي است زيرا در ساخت يك كشتي، تخصص هاي متعددي مانند مكانيك، عمران، برق، متالورژي و ... مورد نياز 
است. در اين ميان  مهندس  كشتي ساز، مسؤوليت  طراحي ، محاسبات مربوط به بدنه كشتي، ساخت  و نظارت  بر ساخت  كشتي  و تعميرات  آن  را 

برعهده  دارد. در واقع هدف مهندسي كشتي سازي، طراحي كشتي ها به نحوي است كه توانايي حمل مقدار معيني بار و مقاومت و حركت در 
درياي متالطم را داشته باشد و با سرعت معيني حركت كند. گفتني است كه با به ميدان آمدن كشتي هاي تندرو با بدنه هاي جديد و روش هاي 

 .جذب انرژي حاصل از جزر و مد امواج آب، افق هاي جديدي را در اين زمينه گشوده است
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 :دروس  تخصصي  مهندسي  كشتي سازي 
تكنولوژي  كشتي ، تحليل  سازه ها، آرشيتكت  كشتي  (استاتيك )، آرشيتكت  كشتي  (مكانيك )، ماشين هاي  محركه ، مهندسي  دريا، فيزيك  موج ، علم  

 ).مواد و شناخت  فلزات ، رياضيات  مهندسي . (بسياري  از درس هاي  اين گرايش  همراه  با آزمايشگاه  يا كارگاه  است

 
 :گرايش  دريانوردي 

هدايت  و رهبري  كشتي  و مديريت  نيروي  انساني  شاغل  بر كشتي  وظيفه  يك  مهندس  دريانوردي  است . به  همين  دليل  استادان رشته  مهندسي  
دريا معتقدند كه  اين  رشته  را نبايد يكي  از گرايش هاي  مهندسي  دريا به  شمار آورد چرا كه  يك  مهندس  دريا به  عنوان  كاپيتان  كشتي  مسؤوليت  
راهبري  و مديريت  كشتي  را برعهده  دارد و حرفه اش  يك  كار فني  يا مهندسي  نيست . دانشجويان  دريانوردي  با اين  كه  تاحدودي  مسايل  فني  را 

مي خوانند ولي  مقدار قابل  توجهي  از درس هايشان  ارتباطي  با مسايل  فني  ندارد. براي  مثال  مطالعه  آب  و هوا، جغرافيا و چگونگي  يافتن  مسيرها از 
 .جمله  درس هاي  اين  گرايش  است  كه  ارتباطي  با دروس  رشته هاي  مهندسي  ندارد

 : توانايي هاي  الزم 

يك  مهندس  كشتي  يا دريانوردي  به  دليل  سفرهاي  دريايي  گاه  ماه ها در كنار خانواده اش  نيست . همچنين  يك  مهندس  كشتي سازي  نيز بايد خود 
را براي  محيط هاي  ساحلي  تطبيق  بدهد. به  همين  دليل  قبل  از پذيرش  نهايي  در رشته هاي  فوق  از دانشجويان  اين  گرايش  آزمايشات  پزشكي  

كامل  به  عمل  مي آيد كه  در اين  ميان  سالمت  دانشجويان  دريانوردي  بطور دقيق  سنجيده  مي شود چون  اين  دسته  از دانشجويان  نبايد ناتواني هايي  
نظير كوررنگي  داشته  باشند. از نظر علمي  نيز دانشجويان  مهندسي  دريا در هر سه  گرايش  بايد در دروس  رياضي  و فيزيك  قوي  بوده  و به  زبان  

انگليسي  مسلط  باشند. گفتني  است  داوطلبان  دختر از ميان  گرايش هاي  مهندسي  دريا تنها مي توانند گرايش  مهندس  كشتي سازي  را انتخاب  
 .نمايند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

 پذيرفته  مي شوند و از همان  "شركت  كشتيراني  جمهوري  اسالمي  ايران "دانشجويان  مهندسي  كشتي  بنا بر سفارش  ارگان هاي  خاصي  همچون  
ابتدا بورسيه  نهادهاي  دريايي  مي باشند و در نتيجه  آينده  شغلي  آنها تضمين  است . در مورد موقعيت  شغلي  فارغ التحصيالن  مهندسي  كشتي سازي  

 فارغ التحصيل  مهندسي  400 الي  300 در بوشهر با تمام  ظرفيت  خود راه اندازي  شود، نياز به  "صدرا"نيز بايد گفت  تنها اگر كارخانه  كشتي سازي  
 در خليج فارس  نيز از ديگر كارخانه هاي  مهم  كشتي سازي  ايران  هستند. عالوه  بر "اروندان " در شمال  و "نكا"كشتي سازي  دارد. كارخانه  

كارخانه هاي  فوق  مهندس  كشتي ساز مي تواند در سازمان  بنادر و كشتي راني ، وظيفه  ساخت  سكوهاي  شناور را برعهده  گرفته  يا به  عنوان  مهندس  
ناظر بر حـُسن  اجراي  طرح هاي  اجرايي  نظارت  كند و باالخره  در صنايع  دريايي  به  كارهاي  تحقيقاتي  بپردازد. فارغ التحصيالن  گرايش  دريانوردي  

نيز بورسيه  ارگان هاي  دريايي  كشور هستند و پس  از آنكه  بر روي  آب هاي  خارج  از كشور دوره  كارآموزي  خود را گذراندند، در ناوگان  ارگان  
  . مشغول  به  كار مي شوند"شركت  ملي  نفت كش " و "كشتيراني  جمهوري  اسالمي  ايران "بورس دهنده  مثل  
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 مهندسي راه آهن

 
امروزه شناساندن راه آهن، قطار، لوكوموتيو، مترو، ترن هوايي براي دانش آموز به نقطه اي رسيده است كه اطالعات اين بخش را تخصصي كرده 

امروز صحبت از كاهش هزينه حمل، ايمني بيشتر كاهش مصرف سوخت،  .و ارتباط با اين بخش براي ملت ها به جهت توسعه آن بيشتر گشته
 .حفظ محيط زيست به مسائلي پيش پا افتاده و معمولي تبديل شده و همه مزاياي استفاده از خطوط ريلي را به خوبي مي شناسند

كيلومتر در ساعت اكثر قطارهاي پيشرفته جهان و پيشتازي ژاپن در  600 حركت بر روي مغناطيس ايجاد شده بين قطار و ريل و سرعت بيش از
اين بخش، همچنين توسعه قابل توجه در ترانزيت كاال و ارزي كه از اين جهت نصيب كشورها ميشود از حرفهاي تازه اين رشته است. دانشكده 

 طبقه در داشنگاه علم و صنعت تاسيس شده زمينه ادامه تحصيل در رشته مهندسي راه آهن كه مربوط به 7 متر مبرع زيربنا در 1200راه آهن با 
مجموعه راه آهن و شركت هاي تابعه آن مي باشد فراهم شده و تا مقطع كارشناسي ارشد در داخل كشور و تا مقطع دكتراي تخصصي راه آهن در 

 .خارج از كشور امكان ادامه تحصيل را فراهم نموده

 گرايش خط و ابنيه، بهره برداري و جديد به سه رشته مهم ارتباط پيدا ميكند كه به ترتيب گرايش هاي فوق عبارتند از 3رشته مهندسي راه آهن با 
رشته عمران، صنايع و مكانيك و بخش عمده دروس تخصصي اين رشته با رشته هاي مكانيك، عمران و صنايع يكسان مي باشد طول دوره 

 مي باشد. به علت نوپا بودن اين رشته در كشورمان و كمبود منابع و 3 و درس فيزيك 4 سال است و ضريب درس رياضي 4تحصيل اين رشته 
كميت مرجع و علمي در اين زمينه به زبان فارسي تسلط به زبان انگليسي جهت درك و مطالعه اين كتب و مراجع بسيار ضروريست بهترين 
منابعي كه مي تواند شما دانش آموزان را در زمان تحصيل اين رشته موفق تر سازد آشنايي به زبان آلماني، روسي و چيني مي باشد، چون اين 

 .كشورها سابقه طوالني در اين رشته دارند

  
 :طبق آنچه در مقدمه رشته بيان شد بازار كار اين رشته از رونق و وسعت خوبي برخوردار است و فارغ التحصيالن اين رشته مي توانند

در طراحي و نظارت بر گراف هاي حركت قطارها، نظارت، اجرا و تعمير و نگهداري مهندسي خط و ساخت لكوموتيو و واگن برنامه ريزي و مدل 
سازي حمل و نقل ريلي. مهارت الزم را كسب و در راه آهن جمهوري اسالمي ايران، راه آهن هاي شهري (مترو) و شركت هاي وابسته راه آهن، 

 .بنياد مستضعفان و جانبازان و شركت هاي مهندسي مشغول كار بشوند
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 :مهندسي ماشينهاي ريلي 

 
 آلمان با تيرهاي چوبي، راهي به شكل ريل ساخته شد تا سگ ها از طريق اين ريل ها "هارتز" سال پيش وقتي در معادن زغال سنگ  400حدود 

مواد استخراج شده را به محل بارگيري حمل كنند،  هيچ كس فكر نمي كرد كه زماني ريل هاي فوالدين تمامي كره زمين را در مي نوردند و محل 
 كيلومتر در ساعت سرعت دارند و با صرفه ترين و ايمن ترين روش براي رساندن مسافران و كاالها 350عبور قطار هايي مي شوند كه گاه بيش از 

به مقصد هستند. اين به معناي آن است كه امروزه حمل و نقل ريلي با شكل آغازين و ابتدايي آن بسيار متفاوت است و هر كشوري براي 
استفاده و حفظ اين صنعت عظيم كه نقش مهمي در توسعه حمل و نقل و در نتيجه پيشرفت كشور دارد، بايد از متخصصان كارآمد در صنعت  

 براي اولين بار در خاورميانه، دانشكده مهندسي راه آهن در دانشگاه علم و صنعت ايران تأسيس شد 76راه آهن بهره بگيرد.بر همين اساس در سال 
و در سه رشته مهندسي ماشين هاي ريلي، مهندسي خط و سازه هاي ريلي و مهندسي حمل و نقل ريلي دانشجو پذيرفت.در اين ميان مهندسي 
ماشين هاي ريلي به مطالعه و بررسي كليه فعاليت هاي بخش متحرك صنعت حمل و نقل ريلي مي پردازد. هدف  اين رشته تربيت  متخصصاني  

است  كه  بتوانند طراحي ، انتخاب  بهينه ، بهبود سيستم  نگهداري ، تعمير، بازسازي  و ساخت  وسائط  نقليه  ريلي  را بر عهده  بگيرند. در واقع  مهندس  
ماشين هاي ريلي  يك  مهندس  خوب  مكانيك  است  كه  تخصص  ويژه  در زمينه  راه آهن  دارد و به همين دليل آمادگي حل مشكالت صنعت راه آهن 

 .مثل مشكالت طراحي و ساخت قطعات را دارد

 : توانايي هاي الزم

دروس رياضي و فيزيك در رشته مهندسي ماشين هاي ريلي مانند ساير رشته هاي  مهندسي  از اهميت  بسياري  برخوردار است . اما عالوه  بر قوي  
بودن  در دو درس  رياضي  و فيزيك ، دانشجوي  اين رشته  بايد توانايي  مديريت  داشته  و از روابط  اجتماعي  خوبي  برخوردار باشد. زيرا يك مهندس 

ماشين هاي ريلي كه برخورد اجتماعي خوبي دارد، مي تواند در محيط كار خود باعث خالقيت كارگران و كاركناني باشد كه زير نظر او فعاليت 
 .مي كنند

 : موقعيت  شغلي  در ايران
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 ساله  سوم  توسعه  كه  به  تصويب  مجلس  شوراي  اسالمي  نيز رسيده  است ، قرار است  كه  فعاليت هاي  اجرايي  راه آهن  به  مرور به  5براساس  برنامه  
بخش  خصوصي  واگذار شود و اين  به  معناي  آن  است  كه  صنعت  راه آهن  به  نيروي  متخصص  بيشتري  براي  نظارت ، مديريت  و كنترل  پروژه  نياز 

دارد تا راه آهن  بتواند به  صورت  منسجم  به  كار شركت هاي  خصوصي  نظارت  داشته  باشد. بايد توجه  داشت  كه  حيطه  شغلي  يك  مهندس  
ماشين هاي ريلي  به  صنعت  راه آهن  محدود نمي شود بلكه  فارغ التحصيل  اين  رشته  مي تواند در صنعت  ذوب آهن ، مترو، بنياد مستضعفان ، 
 .واگن سازي  پارس  و كارخانجات  مشابه  نيز كار كند يا با توجه  به  شاخه  تحصيلي  خود به  عنوان  يك  مهندس  مكانيك  فعاليت  داشته  باشد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  پايه 

 .رياضي ، فيزيك  ، استاتيك ، شيمي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، محاسبات  عددي ، رياضي  مهندسي ، برنامه سازي  كامپيوتر

 : دروس  اصلي  و تخصصي

مقررات  عمومي  حركت ، نقشه كشي  صنعتي ، كارگاه  ماشين ابزار و ابزارسازي ، مقاومت  مصالح  ، مباني  ارتباطات  و عالئم ، مباني  مهندسي  برق  و 
الكترونيك ، ديناميك ، ترموديناميك  ، كارگاه  جوشكاري  و ورق كاري ، مباني  سير و حركت  قطار، مباني  زيرسازي  و روسازي  راه آهن ، مباني  

ماشين هاي  الكتريكي ، مكانيك  سياالت ، طراحي  اجزاء ، علم  مواد و شناخت  فلزات  در راه آهن ، انتقال  حرارت ، ديناميك  حركت  قطارها، كارگاه  
تخصصي  واگن ، راه آهن  برقي ، كنترل  اتوماتيك ، طراحي  سازه  واگن  و لكوموتيو، تكنولوژي  ساخت  و تعمير وسايل  نقليه  ريلي ، طراحي  ترمزهاي  

قطار، كارگاه  تخصصي  لكوموتيو، طراحي  لكوموتيو، طراحي  بوژي ، پروژه  تخصصي ، طراحي  ماشينهاي  ريلي  
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 مهندسي حمل و نقل ريلي 
 

 مديريت  استفاده  بهينه  از منابع ، امكانات  و تأسيسات  شبكه  راه آهن  و تجهيزات  متحرك  ريلي  بر عهده  مهندس  حمل و نقل ريلي است. در 
حقيقت  فعاليت  يك  مهندس  حمل و نقل ريلي  به  دو بخش  عمده  قبل  از طراحي  خط  راه آهن  و بعد از طراحي  خط  تقسيم  مي شود. كه  در مرحله  

نخست  مهندس  حمل و نقل ريلي  حجم  مسافر و كااليي  كه  در خط  مورد نظر جا به  جا خواهد شد، پيش بيني  كرده  و بررسي  مي كند كه  آيا 
تأسيس  اين  خط  به  صرفه  مي باشد يا خير. و در مرحله  بعد نيز به  طراحي  و برنامه ريزي  حركت  قطارها مي پردازد تا تأخير زماني  قطارها به  

پايين ترين  حد امكان  برسد و هزينه هاي  راه آهن  كمتر شود. به  عبارت  ديگر بخش  حمل و نقل ريلي ، بخش  نرم افزاري  راه آهن  است . اين رشته 
 واحد آن با رشته مهندسي صنايع مشترك است و هدف آن 120شبيه به مهندس صنايع گرايش برنامه ريزي وتحليل سيستم ها است. چون حدود 

 .نيز تربيت متخصصاني است كه بتوانند با بهره گيري از روش هاي سيستماتيك و مدل هاي رياضي، مديريت صنعت راه آهن را بر عهده بگيرند

 : توانايي هاي  الزم

دانشجوياني  در رشته  مهندسي  حمل و نقل ريلي  موفق  مي شوند كه  به  جامعه شناسي  عالقه مند باشند چون  اين  رشته  بيشتر به  فاكتورهاي  انساني  
 .در صنايع  مي پردازد تا فاكتورهاي  تكنولوژيكي 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  پايه 

 .رياضي ، فيزيك  ، استاتيك ، شيمي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، محاسبات  عددي ، رياضي  مهندسي ، برنامه سازي  كامپيوتر

 :دروس  اصلي  و تخصصي 
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مباني  مهندسي  برق ، مباني  ارتباطات  و عالئم  الكتريكي ، استاتيك  و مقاومت  مصالح ، اصول  مديريت  و تئوري  سازمان  ، مباني  زيرسازي  و روسازي  
راه آهن ، طرح  هندسي  خط  ، اصول  حسابداري  و هزينه يابي ، اصول  شبيه سازي ، نقشه كشي  صنعتي  ، تئوري  احتماالت  و كاربرد آن ، تحليل  

سيستم ها، آمار مهندسي  ، تحقيق  در عمليات ، ارزيابي  كار و زمان ، مهندسي  فاكتورهاي  انساني ، مقررات  عمومي  حركت ، طرح  سيستم هاي  
اطالعاتي  و كنترل  مديريت ، اقتصاد عمومي ، اقتصاد مهندسي ، برنامه ريزي  حمل  و نقل ، تئوري  رفتاري  لكوموتيو و واگن ، تئوري  حركت  قطارها، 

تعرفه  و بازرگاني  راه آهن ، سيستم هاي  تخليه  و بارگيري  ، روش هاي  برنامه ريزي  حركت  قطارها، طراحي  ايستگاه ها و خطوط  صنعتي ، بررسي  فني  
 .و اقتصادي  انتخاب  مسير

 

 : موقعيت شغلي در ايران

بازار كار مهندسي حمل و نقل ريلي مانند مهندسي ماشين هاي ريلي است با اين تفاوت كه فارغ التحصيل اين رشته مي تواند عالوه بر صنعت 
راه آهن، موقعيت شغلي يك مهندس صنايع را نيز داشته باشد 

 

 

 

 مهندسي خط و سازه هاي ريلي 

 

مهندسي خط و سازه هاي ريلي در زمينه  طراحي  هندسي  مسير و زيرسازي  و روسازي  راه آهن  و سازه هاي  فني  گوناگون  مانند پل ، تونل ، ديوار و 
ترانشه  مطالعه  مي كند.اين رشته با اين  كه  داراي  نقاط  مشتركي  با مهندسي  عمران  است  اما وجوه  افتراق  بسياري  نيز با رشته  عمران  دارد. براي  
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مثال  در رشته  مهندسي  عمران  اطالعاتي  در زمينه  هيدرولوژي ، هيدروليك  و سازه هاي  آبي  داده  مي شود در حالي  كه  يك  مهندس  خط  و 
سازه هاي ريلي نيازي  به  اين  اطالعات  ندارد و در عوض  بايد در زمينه  ناوگان  و مسير حركت  دروسي  را بگذراند همچنين  در زمينه  زيرسازي  و 

روسازي  راه آهن  و ابنيه  فني  اين  مسير الزم  است  كه  اطالعات  تخصصي  داشته  باشد چون  ابنيه  فني  كه  در خطوط  راه آهن  به  كار مي رود، تحت  
 .تأثير نيروهاي  ديناميكي  قرار مي گيرند در حالي  كه  سازه هاي  متداول ، رفتاري  غير از اين  دارند

 : توانايي هاي الزم

دانشجوي  سازه هاي ريلي  بايد سخت كوش ، جدي  و مقاوم  بوده  و آمادگي  كار در هر شرايطي  را داشته  باشد چون  كار اصلي  يك  مهندس  خط  و 
 .ابنيه  در بيابان ، دشت ، كوير و كوهستان  است  و فردي  كه  وارد اين  رشته  مي شود بايد به  كارهاي  اجرايي  عالقه مند باشد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  پايه 

 .رياضي ، فيزيك  ، استاتيك ، شيمي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، محاسبات  عددي ، رياضي  مهندسي ، برنامه سازي  كامپيوتر
 :دروس اصلي  و تخصصي

 

 

رسم  فني  و نقشه كشي ، مقررات  عمومي  حركت ، نقشه برداري  و عمليات ، مقاومت  مصالح ، مباني  ارتباطات  و عالئم ، مصالح  ساختماني  ، ديناميك ، 
مباني  سير و حركت  قطار، تحليل  سازه ها ، مكانيك  خاك ، تكنولوژي  بتن  ، مباني  مهندسي  برق ، طراحي  مسير، هيدرولوژي  مهندسي ، سازه  

فوالدي ، سازه هاي  بتن  آرمه ، زيرسازي  مسير، روسازي  راه آهن  ، نقشه برداري  مسير و عمليات ، پل هاي  راه آهن  ، تونل سازي ، ابنيه  مسير، ايستگاه  
 .راه آهن ، نگهداري  خطوط ، متره  و برآورد پروژه ، ماشين هاي  ريلي ، دستگاه  خطوط ، پروژه  طراحي  مسير، بوژي  و لكوموتيو، پروژه  پل هاي  راه آهن 

 : موقعيت شغلي در ايران

بازار كار مهندسي خط و سازه هاي ريلي مانند مهندسي ماشين هاي ريلي است با اين تفاوت كه فارغ التحصيل اين رشته مي تواند عالوه بر صنعت 
راه آهن، موقعيت شغلي يك مهندس عمران را نيز داشته باشد 
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مهندسي بازرسي فني  
 

كارشناسان بازرسي فني وظيفه حصول اطمينان از صحت تعميرات، تغييرات و اصالحات انجام شده را بر عهده دارند. همچنين مسؤوليت حفظ و 
حراست دستگاه ها، ماشين آالت برقي و مكانيكي در مقابل خوردگي،  اتفاقات و حوادث ناخواسته و انفجاراتي كه در اثر ضعيف شدن دستگاه ها در 

 .طول زمان پيش مي آيد، بر عهده اين دسته از متخصصان است

براي اين كه فارغ التحصيالن اين رشته بتوانند در صنايع پتروشيمي و پليمر حضوري فعال داشته باشند، در دوران تحصيل اطالعات كاملي در 
 :زمينه هاي مختلف از جمله موارد زير به دست مي آورند

ـ تعيين 4- اصول ساختماني و مهندسي و ساخت در صنايع پتروشيمي 3- بازرسي فني و بازرسي برق 2ـ استانداردها و كدهاي طراحي 1
ـ كاربرد وسايل كنترل و ماشين هاي دوار مكانيكي و برق در واحدهاي صنايع پتروشيمي و 5مشخصات فني دستگاه ها و ماشين آالت پتروشيمي 

ـ 7ـ انتخاب آلياژهاي فلزي و غيرفلزي و مواد صنعتــي كه بايد از آنها در ساخت دستگاه ها، ماشين آالت، لوله ها و ... استفاده شـــود 6پليمر 
خوردگي و اكسيداسيون در صنايع مربوط 

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 : درس هاي پايه و اصلي

رياضي عمومي، رياضي كاربردي، برنامه نويسي كامپيوتر، فيزيك مكانيك، فيزيك الكتريسيته و مغناطيس، شيمي عمومي، شيمي آلي، شيمي 
تجزيه، مباني مهندسي برق، بررسي سيستم هاي قدرت، اقتصاد و طرح مهندسي، نقشه كشي صنعتي، استاتيك و مقاومت مصالح، ترموديناميك، 

ترموديناميك صنعتي، مكانيك سياالت، خواص مواد، انتقال حرارت، موازنه انرژي و مواد، عمليات واحد صنعتي، شيمي فيزيك، شيمي نفت، 
 .روش هاي اندازه گيري كميت هاي مهندسي خوردگي در صنايع پتروشيمي، آشنايي با محاسبات ظروف و لوله هاي تحت فشار



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 97

 

 

 :دروس تخصصي

مديريت صنعتي، ايمني در صنايع پتروشيمي، شناخت دستگاه ها و ماشين  آالت، تكنولوژي فرآيندهاي پتروشيمي، اصول حفاظت محيط زيست، 
الكتروشيمي، روش هاي جلوگيري از خوردگي، متالورژي فيزيكي، متالورژي مكانيكي، متالورژي جوشكاري و عمليات حرارتي، تست هاي 

غيرمخرب، حفاظت سيستم هاي قدرت (رله حفاظت)مهندسي ايمني و حفاظت فني متخصصان ايمني و حفاظت وظيفه تشخيص منابع خطر 
آفرين، اجراي طرح هاي مهندسي مقابله با خطر، آگاهي از منابع آلودگي محيط زيست و راه هاي فني مقابله با آن و حفظ و حراست دستگاه ها و 

نيروي انساني در مقابل خطرات مالي و جاني را در صنايع پتروشيمي و پليمر بر عهده دارند.اين دسته از فارغ التحصيالن اطالعات الزم را در 
- استانداردهاي حفاظت محيط زيست از 2ـ استانداردهاي ايمني كه در طراحي، ساخت و كار با دستگاه هاي پتروشيمي به كار مي رود 1زمينه هاي، 

- تصفيه فاضالب هاي صنعتي و بهداشتي و نظارت بر 4- استانداردهاي آب آشاميدني 3نظر آلودگي هاي آب و هوا و محيط كار و محيط زيست 
ـ 7ـ خواص مواد شيميايي خطرناك 6- بيماري هاي حرفه اي و ضايعاتي كه در اثر كار درمحيط هاي گوناگون ايجاد مي گردد 5عمليات اجرايي 

 .طراحي سيستم هاي ايمني و آتش نشاني به دست مي آورند و مي توانند در صنايع پتروشيمي و پليمر فعاليت نمايند

 :درس هاي پايه و اصلي

مديريت صنعتي، ايمني در صنايع پتروشيمي، شناخت دستگاه ها و ماشين آالت،  تكنولوژي فرآيندهاي پتروشيمي، آمار، اصول تصفيه آب ها و 
فاضالب هاي صنعتي، اندازه گيري و كنترل عوامل فيزيكي محيط كار، اندازه گيري و كنترل عوامل شيميايي محيط كار،  آلودگي هوا و كنترل آن، 

آلودگي آب و كنترل آن، ميكروبيولوژي آب و فاضالب، بيوشيمي، سموم و مواد شيميايي خطرناك، قوانين كار و مقررات عمومي ايمني، اصول 
طراحي سيستم هاي ايمني و آتش نشاني، بيماري هاي حرفه اي و بهداشت صنعتي، كارآموزي، پروژه، كارگاه عمومي (بسياري از درس هاي اين 

رشته همراه با آزمايشگاه است 
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 مهندسي اپتيك و ليزر

 
دانش اپتيك و ليزر پيشرفتهاي فراواني در دهه هاي اخير داشته است. با توجه به آينده درخشان و كاربردهاي روزافزون آن، تربيت كادر متخصص 

 .كه آشنا به زير بناهاي نظري و مسلط به مباني عملي باشند، الزم به نظر مي رسد
دوره كارشناسي مهندسي اپتيك و ليزر به منظور آموزش مباني علمي اپتيك و كاربرد آن در تجهيزات اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري تدوين 

در فن آوري پيشرفته و بويژه در صنايع دفاعي، توليد، انتشار و بكارگيري نور، آشكارسازي آن در نواحي مختلف بينايي و برهمكنش  .شده است
 .مسائل مهم به شمار مي آيند نور باماده

در اين راستا به متخصصيني كه بتوانند همكاري الزم را در طراحي و محاسبات ساخت و نگهداري تجهيزات اپتيكي، اپتوالكترونيكي و ليزري 
 .بعهده گيرند، به شدت احساس مي شود

  
در سال هاي اخير و همزمان با رشد جهاني كاربردهاي ليزر رشته اپتيك و ليزر نيز شاهد بازار كار مناسبي بوده است كه به نمونه هايي از آن 

 :اشاره مي كنيم
 بيمارستان ها و مراكز درماني مجهز 
 صنايع نظامي .
 سازمان انرژي اتمي 

 مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت
مراكز تحقيقاتي صنعتي كارخانه هاي بزرگ 
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  فيزيك

پديده هاي اطراف ما از قوانين خاصي تبعيت مي كنند كه در ابتدا ناشناخته اند. سعي بر فهم اين قوانين و روابط  .فيزيك، علم ماده و انرژي است
بين آنها، دامنه وسيع علم فيزيك را نمايان مي سازد. در قديم، متخصصين پيرامون تمام مسايل مورد عالقه شان درباره جهان ماده انديشه 

مي كردند، ليكن امروزه تحقيقات پايه، سمت و سوهايي خاص يافته كه بيشتر در خدمت فن آوري (تكنولوژي) جديد است و غالباً اين جهت ها 
علوم پايه از جمله فيزيك، به لحاظ ماهيتشان كه شناخت جهان واقع است، و به  .توسط سياستمداران و صاحبان صنايع نوين تعيين مي شوند

 .خاطر كاربردشان در زندگي روزانه بشري صاحب ارزش  هستند

يك فيزيكدان بايد اصول و قوانين حاكم بر پديدة فيزيكي را استخراج كند، با فرمول، رابطه و مثال، آنها را به بند قاعده در آورد و با آزمايش، 
درستي نظريه اش را اثبات كند. به اين دليل، تقسيم بندي فيزيك به دو بخش فيزيك محض و فيزيك كاربردي، به طور اصولي، تقسيم بندي 

به خاطر وسعت دامنه علم فيزيك  .در تمام دنيا فيزيك را به دو شاخه فيزيك نظري و فيزيك تجربي تقسيم بندي مي كنند.صحيحي نيست
عده اي از متخصصين، از نتايج كارهاي آزمايشگاهي، تخيالت و تفكرات جامعه علمي بشر استفاده كرده ، نظريه پردازي مي كنند عمده فعاليتشان، 

 )كار با فرمول و رابطه و محاسبات است (فيزيك نظري

عده اي ديگر در آزمايشگاههاي ساده يا پيچيده فيزيك، حاالت مختلف يك پديده فيزيكي را بررسي مي كنند، پيش بيني نظريه هاي گوناگون را 
مورد مطالعه قرار مي دهند و صحت و سقم يك نظريه را در حدود دقت آزمايش در آزمايشگاه تعيين مي كنند (فيزيك تجربي، فيزيك علمي، 

به زبان ديگر فيزيك  علم  زندگي  است  و مي توان  گفت  كه  جهان  در بزرگترين  مقياس  تا ريزترين  مقياس  در ارتباط  با علم  )فيزيك آزمايشگاهي
فيزيك  مي باشد اما آنچه  در رشته  فيزيك  در حد ليسانس  آموزش  داده  مي شود عبارت  است  از فيزيك  دبيرستاني  به  اضافه  فيزيك  قرن  بيستم  . از 

سوي  ديگر مي توان  گفت  كه  فيزيك  در حد ليسانس  مفاهيم  فيزيك  دبيرستاني  را عميق تر كرده  و طرز برخورد با مسائل  فيزيكي  را آموزش  
 مي دهد.

مي توان گفت كه تمام فارغ التحصيالن فيزيك در مقطع كارشناسي، مجبور به تدريس در مدارس هستند يا جذب مشاغلي خارج از رشته خود  
مي شوند. فارغ التحصيالن كارشناسي ارشد غالبا جذب كادر هيات علمي دانشگاههاي آزاد اسالمي مي شوند. فارغ التحصيالن دوره دكتري نيز 
بيشتر جذب تدريس در دانشگاههاي دولتي مي گردند. البته در تمام مقاطع گفته شده، عده اي معدود نيز جذب مراكز همچون مركز تحقيقات 

فيزيك نظري و رياضيات، سازمان انرژي اتمي، مخابرات، پژوهشگاه مواد و انرژي، صنايع توليد فيزيك نوري، نيروگاه انرژي اتمي بوشهر، 
بدون هيچ ابهامي بايد گفت كه موقعيتهاي  .مثل صا ايران) صنايع توليد و وسايل آزمايشگاهي و... مي شوند )بخشهاي تحقيقاتي صنايع دفاع

كاري فارغ التحصيالن فيزيك، بر خالف رشته هاي مهندسي، تعيين شده و مشخص نيست و يكي از مشكالت بزرگ دانشجويان فيزيك در حال 
 .حاضر ، نداشتن شغل در آينده است

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/introducing-physics.html
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 گرايش  اتمي  ـ مولكولي ، هسته اي ، حالت  جامد، هواشناسي  و اختر فيزيك است  كه  تعداد واحدهاي  5اين  رشته  در دوره  كارشناسي  داراي  
تخصصي  هريك  از اين  گرايش ها در دوره  كارشناسي  بسيار محدود است  و به  همين  دليل  گرايش هاي  فوق  در اين  دوره  تفاوت  محسوسي  با 

 ).يكديگر ندارند.(اين رشته در دو مقطع دكتراي پيوسته و كارشناسي در آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد

 :گرايش  اتمي  ـ مولكولي

فيزيك  اتمي  به  بررسي  نقل  و انتقال  الكترون هاي  اطراف  هسته  مي پردازد و خواص  آنها را مورد بررسي  قرار مي دهد؛ يعني  ما در فيزيك  اتمي  
كاري  به  اين  نداريم  كه  هسته  از چه  تشكيل  شده  است  بلكه  هسته  براي  ما  مركزي  با بار مثبت  است  و بيشتر توجه  ما جلب  الكترون هاي  اطراف  

 .هسته  مي شود

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 :دروس  مشترك  بين  گرايش هاي  مختلف  فيزيك 

رياضي  عمومي  ، معادالت  ديفرانسيل ، فيزيك  پايه  ، شيمي  عمومي ، مباني  كامپيوتر و برنامه سازي  ، فيزيك  جديد ، مكانيك  تحليلي  ، 
 . ترموديناميك  و مكانيك  آماري ، رياضي  فيزيك  ، الكترومغناطيس  ، مكانيك  كوانتومي  ، اپتيك 

 :دروس  تخصصي  گرايش  اتمي  ـ مولكولي

 . اپتيك  كاربردي ، اسپكتروسكپي ، روش هاي  تجربي  در فيزيك  اتمي ، كاربردهاي  ليزر، تكنيك  خالء

 

 :گرايش  فيزيك  هسته اي 

در فيزيك  هسته اي ، خود هسته ، مورد مطالعه  قرار مي گيرد؛ يعني  متخصصان  و دانشمندان  بررسي  مي كنند كه  هسته  از چه  تشكيل  شده  و چه  
نيروهايي  بين  اجزاي  هسته  حكمفرما است  و در نتيجه واكنش هاي  انجام  شده ، چقدر انرژي  آزاد مي گردد؟ 

 : دروس  تخصصي  گرايش  هسته اي
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فيزيك  هسته اي  ، فيزيك  راكتور ، آشكار سازها و سيستم ها، اندازه گيري  هسته اي ، شتاب دهنده هاي  ذرات ، راديوايزوتوپ  و كاربرد آن ، شيمي  
 .هسته اي ، حفاظت  در برابر پرتوها

 

 :گرايش  فيزيك  حالت  جامد

گرايش  حالت  جامد مربوط  به  سيستم هاي  بس  ذره اي  مخصوصاً جامدات  است . ابتدايي ترين  كار در اين  گرايش  بررسي  بلورهاي  جامدات  و خواص  
اپتيكي ، مكانيكي ، الكتريكي  و صوتي  امواجي  است  كه  در آن  منتشر مي شود. اين  بررسي  منجر به  پديده هاي  مختلفي  مثل  ابر رسانايي ، 

 .نيمه رسانايي  يا پخش  و انتقال  گرما مي گردد

 :دروس  تخصصي  گرايش  حالت  جامد

فيزيك  حالت  جامد، فيزيك  اليه هاي  نازك ، فيزيك  قطعات  نيمه رسانا ، ابررسانايي  و كاربرد آن ، بلورشناسي ، الكترونيك  ، رشد بلور و تكنولوژي  
 .نيمه رساناها است

 :گرايش  هواشناسي 

گرايش  هواشناسي ، اطالعات  پايه اي  و متنوعي  درباره  انواع  پديده هاي  جوي  و برخورد علمي  با آنها ارائه  مي دهد و همچنين  با مطالعه  ديناميك  
وضعيت  هوا مي توان  بررسي  كرد كه  شرايط  هوا چگونه  تغيير كرده  و چه  پارامترهايي  براي  ايجاد اين  تغيير الزم  است ؟ 

 : دروس  تخصصي  گرايش  هواشناسي

 .هواشناسي  سينوپتيكي  ، هواشناسي  ديناميكي  ، هواشناسي  فيزيكي  ، آمار در هواشناسي 

 

 : گرايش  اختر فيزيك
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بخش  اصلي  اين  گرايش  را نجوم  رصدي ، اخترشناسي  و كيهان شناسي  تشكيل  مي دهد. در بخش  نجوم  كه  جنبه  مشاهداتي  دارد، پديده هاي   سه 
مختلف  نجومي  را رصد و ثبت  كرده  و سپس  از آنها عكس  گرفته  و طيف  آنها را مي سنجند. در اخترشناسي  كه  جنبه  نظري  دارد وضعيت  ستارگان  

مورد مطالعه  قرار مي گيرد؛ يعني  بررسي  مي شود كه  هر ستاره  در چه  مرحله اي  قرار دارد و چه  اتفاقاتي  برايش  رخ  مي دهد؟ كيهان شناسي  نيز به  
 .صورت  كالسيك  به  چگونگي  ايجاد جهان  و تشكيل  ساختارهاي  كهكشاني  مانند خوشه ها و ابر خوشه ها مي پردازد

 : توانايي هاي  الزم

برخالف  رشته هاي  مهندسي  كه  با اتفاقات  علمي  سر و كار دارند در رشته هاي  علوم  پايه  از جمله  فيزيك  به  چگونگي  پيش آمدهاي  علمي  توجه  
مي كنند و در واقع  به  دنبال  يافتن  داليل  و چرايي  هر پديده  يا اتفاق  هستند و به  همين  دليل  داوطلباني  كه  مستعد، باهوش  و كنجكاو هستند، 

مي توانند در اين  رشته  موفق  گردند. از سوي  ديگر فيزيك  منهاي  رياضي؛  يعني  صفر به  همين  دليل  دانشجويان  اين  رشته  بايد از نظر رياضيات  در 
 .سطح  بسيار بااليي  باشند

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

اگر كسي  فيزيك  را خوب  خوانده  باشد در سازمان هاي  مختلف  كشور از قبيل  صداوسيما، برنامه  و بودجه ، مخابرات  و همچنين  در صنايع  مختلف  
مفيد واقع  شده  و موفق  مي گردد. چون  دانشجويان  فيزيك  مطالب  مختلفي  از قبيل  الكتريسيته  و مكانيك  مي خوانند و در زمينه هاي  مختلف  ديد 

وسيعي  پيدا مي كنند. همچنين  فارغ التحصيالن  اين  رشته  در حد كارشناسي  مي توانند در نيروگاه هاي  هسته اي ، مراكز توليد قطعات  غيرهادي  و 
  .سلول هاي  خورشيدي ، صنايع  توليد و نگهداري  ليزر در صنعت ، مراكز پزشكي  و نظامي  و سازمان  انرژي  اتمي  فعاليت  كنند
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  :شيمي 

شيمي علم اتم ها، پيوندها و مولكول ها است. دانشي كه مي تواند خواص ماده، چگونگي تغييرات و شيوه توليد آنها را از هسته اتم گرفته تا 
كهكشان ها بررسي كند و رشته  شيمي، رشته اي است كه به پرورش متخصصاني مي پردازد كه با مطالعه و تحقيق و آزمايش به ابداع و نوآوري 

پرداخته يا فرآورده هاي شيميايي را كنترل مي كنند. اين رشته در سطح كارشناسي به بررسي  و مطالعه  اجمالي  تركيب ، ساختار و ويژگي هاي  ماده  
و همچنين  كنترل  آزمايشگاهي  فرآيندهاي  شيميايي  مي پردازد. رشته  شيمي  داراي  دو بخش  علم  شيمي  و صنايع  شيمي  است  كه  علم  شيمي  به  

عنوان  يكي  از علوم  پايه  زيربناي  علوم  مختلفي  همچون  بيولوژي ، بيوتكنولوژي ، پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي  و رشته هاي  متعدد مهندسي  
است . اما صنايع  شيميايي  عبارت  است  از صنايعي  كه  در آنها واكنش  شيميايي  انجام  مي گيرد؛ يعني  اقسام  مواد اوليه  تبديل  به  محصوالت  جديد 
مي گردد كه  خواص  اين  محصوالت  تا حدودي  با مواد اوليه  متفاوت  است . رشته  شيمي  داراي  دو گرايش  محض  و كاربردي  است  كه  در گرايش  

 :محض  مبناي  كار، علم  شيمي  است  و دانشجو درباره  چهار گرايش  اصلي  علم  شيمي  كه  عبارتند از

شيمي آلي ، معدني ، تجزيه  و شيمي  فيزيك  دروسي  را مطالعه  مي كند. اما در شيمي  كاربردي ، دروس  پايه  شيمي  كمتر مطالعه  مي شود و دانشجو 
يكسري  از دروس  مربوط  به  مهندسي  شيمي  مثل  اصول  صنايع  شيميايي  و تصفيه  آب  و فاضالب  را مي گذراند. مي توان گفت كه فارغ التحصيل 
شيمي محض در شروع يك فعاليت صنعتي نقش دارد چرا كه راه كارهاي تئوريك ساخت يك ماده را ارائه مي دهد و سپس يك فارغ التحصيل 

 .شيمي كاربردي طراحي نيمه صنعتي ماده موردنظر را ارائه مي دهد

 : توانايي هاي  الزم 

 بسياري از دانش آموزان چنين تصوري نسبت به شيمي دارند. زيرا حجم مطالب كتاب "شيمي؛ يعني حفظ كردن صدها فرمول، عدد و رقم"
شيمي دبيرستاني زياد و فرصت تدريس محدود است و به ناچار دبيران و محصالن به جاي تحليل و استدالل مفاهيم به سوي مسائل ذهني و 
حفظي كشيده مي شوند در حالي كه شيمي تلفيقي  از مهارت هاي  ذهني  و استداللي  است  و اگر كسي  بخواهد در اين  رشته  موفق  گردد، بايد در 
هر دو زمينه  توانمند باشد و حتي  مي توان  گفت  كه  قدرت  استدالل  بيش  از قدرت  حافظه  در اين  رشته  اهميت  دارد. دانشجوي  شيمي  الزم  است  
 در دروس  رياضي ، شيمي  و فيزيك  قوي  باشد و رشته  شيمي  را دوست  بدارد، يعني  از مطالعه  درس  شيمي  لذت  ببرد و خسته  نشود. گفتني است

كه رشته شيمي از بين داوطلبان گروه رياضي و فني و علوم تجربي دانشجو مي پذيرد. البته برخي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي فقط از گروه 
 .آزمايشي علوم تجربي دانشجو مي پذيرند

 : موقعيت  شغلي  در ايران
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تعدادي  از فارغ التحصيالن  شيمي  جذب  صنايع  شيميايي  مختلف  مثل  صنايع  رنگ  سازي ، چرم  سازي ، پتروشيمي ، مواد غذايي ، لوازم  بهداشتي  و 
آرايشي  مي شوند و در بخش  آزمايشگاه هاي  كنترل  كيفيت  محصوالت  شيميايي يا واحد توليد آنها كار مي كنند. هر كارخانه اي  كه  داير شود، در 
بخش  كنترل  كيفيت  كاالهاي  ساخته  شده  نياز به  يك  شيميست  دارد. همچنين  در تمام  صنايع  احتياج  به  فارغ التحصيالن  شيمي  داريم  تا مواد 

اوليه  را با توجه  به  استانداردهاي  جهاني  بررسي  كرده  و رد يا قبول  بكنند. گفتني  است  كه  فارغ التحصيالن  اين  رشته  توانايي  تغيير و تبديل  بر روي  
مواد خام  را دارند و به  ياري  همين  توانايي ، تعداد زيادي  از فارغ التحصيالن  اين  رشته  كارگاه ها  يا كارخانه هاي  شيميايي  كوچك  يا بزرگ  داير كرده  

 .و در كار خود نيز موفق  بوده اند

 :درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  مشترك  در گرايش هاي  شيمي 

رياضي  عمومي ، فيزيك  پايه ، شيمي  عمومي ، معادالت  ديفرانسيل ، شيمي  آلي ، شيمي  تجزيه  ، شيمي  تجزيه  دستگاهي ، شيمي  فيزيك ، شيمي  
معدني ، زبان  تخصصي  شيمي ، كاربرد طيف سنجي  در شيمي  آلي ، جداسازي  و شناسائي  تركيبات  آلي ، مباني  كامپيوتر و برنامه نويسي ، روش  

 .استفاده  از متون  علمي  شيمي ، كارگاه يا شيشه گري

 

 

 :دروس  تخصصي  گرايش  شيمي  محض 

 .اصول  صنايع  شيميايي ، شيمي  آلي  فلزي ، مباني  شيمي  كوانتومي ، گرافيك  و نقشه خواني ، شيمي  فيزيك  آلي ، طيف سنج  مولكولي 
 :دروس  تخصصي  گرايش  شيمي  كاربردي 

كارگاه  يا شيشه گري ، گرافيك  و نقشه خواني ، اصول  محاسبات  شيمي  صنعتي ، شيمي  صنعتي ، كارآموزي  تابستاني ، گزارش نويسي  و سمينار، اصول  
 ).تصفيه  آب  و پساب هاي  صنعتي ، خوردگي  فلزات . (بسياري  از درس  هاي اين  رشته  همراه  با آزمايشگاه  است

 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 105

 

 

رياضي  
 :رياضيات يكي از قديمي ترين شاخه هاي علوم است هدف از ايجاد اين رشته كه منطق خاص خود را دارد. پرورش سه گروه است

 .افرادي كه مي خواهند در آينده رياضيدان بشوند
 .افرادي كه قرار است به عنوان دانش آموخته رياضي، نياز صنايع و موسسات گوناگون به رياضيات كاربردي را رفع كنند

افرادي كه قرار است تعليمات عمومي در رياضيات ببينند و به خدمت فرهنگي و تدريس در مدارس اشتغال ورزند. 

 رياضيات در چند قرن اخير پيشرفت بسيار زيادي كرده است و هر روز شاخه هاي جديدي بدان اضافه مي شود كه آن را گسترده تر مي كند 
بهتر است دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه، تبحر كافي در دروس رياضيات دبيرستان كسب كنند و در محدوده آن دروس مسائل زيادي حل 

عمده كساني كه در رشته رياضي به تحصيل دانشگاهي ادامه مي دهند استادان و پژوهشگران رياضي آينده كشور خواهند بود اين .كرده باشند
دسته از افراد همان هايي هستند كه در كنار ديگر مجموعه هاي علمي كشور براي سرافرازي ملت ايران تالش مي كنند از ديگر كارهاي اين 

 .رشته برطرف ساختن نيازهاي مؤسساتي است كه به رياضيات كاربردي احتياج دارند مانند موسسات فني، كشاورزي، برنامه ريزي و مالي

هر روز چند بار از چهار عمل اصلي استفاده مي كنيد؟ مفاهيم هندسي از قبيل طول، مساحت و حجم چقدر در زندگي روزمره شما كاربرد دارد؟ 
خيابان ها و ميدان هايي كه محل عبور و مرور شما است، ساختماني كه در آن زندگي مي كنيد و وسايل زندگيتان چه شكلي دارند؟ آيا غير از اين 

است كه همه آنها از اشكال هندسي هستند يا تركيبي از اين اشكال مي باشند؟ مي بينيد كه همه ما در زندگي روزمره خود به ميزان زيادي از 
دانش رياضي استفاده مي كنيم از سوي ديگر رياضيات،  پايه علوم و مهندسي است و امروزه همه رشته هايي كه پايه علمي دارند، از الگوهاي 

رياضي استفاده مي كنند و در واقع هر چقدر كه شغل يك فرد تخصصي تر شود،  ميزان رياضياتي كه الزم دارد،  بيشتر مي گردد.براي مثال يك 
مهندس الكترونيك از آناليز تابعي و فرآيندهاي تصادفي استفاده مي كند يا يك برنامه ريز پروژه هاي اقتصادي،  از مطالب پيشرفته آماري مانند 

سري هاي زماني، به عنوان ابزار كار ياري مي گيرد. به همين دليل امروزه تربيت متخصصان علم رياضي؛ يعني افرادي كه قادر هستند رياضيات 
مورد نياز را آموزش داده و يا توليد كنند، اهميت بسيار زيادي دارد. چرا كه الزمه پيشرفت در تكنولوژي، توجه به دانش رياضي مي باشد.اما اين 
دانش مهم و پايه چيست؟ آيا مي توان اين علم را در چند جمله معرفي كرد؟ بدون شك معرفي علوم پايه بخصوص علم رياضي كه مادر همه 
علوم است، كار بسيار دشواري است.زيرا اين علم از يك سو ذهني و تجريدي و از سوي ديگر عملي مي باشد و در نتيجه يك تعريف بايد كلي 

باشد تا بتواند تمامي ابعاد دانش رياضي را در بربگيرد.در كل مي توان گفت كه رياضيات  هنري  است  باستاني  و از همان  آغاز از جمله  ذهني ترين  و 
 سال  پيش  از ميالد كه  بابلي ها در زمينه  خواص  تجريدي  اعداد به  1800در عين  حال  عملي ترين  تالش هاي  آدمي  بوده  است ؛ يعني  از همان  

پژوهش  پرداختند، رياضيات  در كنار جنبه هاي  ادراكي  نظري ، به  صورت  ابزاري  كه  هر روز براي  مساحي  زمين ، دريانوردي  و ساختن  بناهاي  بزرگ  
مورد نياز بود، به  كار مي رفت . امروزه  نيز وضع  به  همين  منوال  است  و شايد به  همين  دليل  ما در رشته  رياضي  با دو گرايش  رياضي  محض  و 
كاربردي  روبرو هستيم . در اين  ميان  عموماً رياضيات  كاربردي  را به  شاخه اي  از رياضي  مي گوييم  كه  كاربرد عملي  مشخصي  داشته  باشد براي  

مثال  در اقتصاد، كامپيوتر، فيزيك  يا آمار و احتمال  كاربرد داشته  باشد و رياضي  محض  نيز به  شاخه اي  گفته  مي شود كه  به  نظريه پردازي  رياضي  
مي پردازد اما بايد توجه  داشت  كه  امروزه  اين  دو گرايش  آن چنان  درهم  ادغام  شده اند كه  مرزي  را نمي توان  بين  آنها مشخص  كرد. زيرا گاه  يك  
تئوري  كامالً محض  وارد مرحله  كاربردي  شده  و چون  در عمل  با مشكل  روبرو مي شود، بار ديگر به  حوزه  تئوري  برمي گردد و در نهايت  پس  از 

 .رفع  نقايص ، دوباره  وارد مرحله  كاربردي  مي شود؛ يعني  يك  تعامل  و ارتباط  دوجانبه اي  بين  رياضي  كاربردي  و محض  وجود دارد
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 : توانايي هاي  الزم

دانشجوي  رشته  رياضي  بايد شخصي  صبور و با حوصله  باشد و از صرف  وقت  در حل  مسائل  دريغ  نكند و در كل  الزم  است  كه  به  درس  رياضي  
عالقه مند بوده  و در دوره  متوسطه ، دانش آموز موفقي  در رشته  رياضي  باشد. اين  رشته  نيازمند دانشجوياني  است  كه  از نظر ذهني ،آمادگي  جذب  
ايده هاي  جديد را داشته  باشند و بتوانند الگوها و نظم  را درك  كرده  و مسائل  غيرمتعارف  را حل  كنند. به  عبارت  ديگر يك  روحيه  علمي ، تفكر 

 .انتقادي  و توانايي  تجزيه  و تحليل  داشته  باشند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

كاربرد رياضي  در علوم  مختلف  انكارناپذير است . براي  مثال  مبحث  آناليز تابعي  در مكانيك  كوانتومي ، كاربرد بسيار زيادي  دارد يا در بيشتر 
 كه  يك  معادله  رياضي  است ، مورد استفاده  قرار مي گيرد. در جامعه شناسي  نيز نظريه  احتمال  و نظريه  "الپ  السي "رشته هاي  مهندسي  معادله  

گروه ها نقش  بسيار مهمي  ايفا مي كند. در كل  بايد گفت  كه  همه  صنايع ، زيرساخت  رياضي  دارند و به  همين  دليل  در همه  مراكز صنعتي  و 
تحقيقاتي  دنيا، رياضيدان ها در كنار مهندسين  و دانشمندان  ساير علوم ، حضوري  فعال  دارند و آنچه  در نهايت  ارائه  مي شود، نتيجه  كار تيمي  آنها 

است . در جامعه  ما نيز اگر مشاغل  جنبه  علمي  داشته  باشند، قطعاً به  تعداد قابل  توجهي  رياضيدان  نياز خواهيم  داشت  چون  يك  رياضيدان  مي تواند 
مشكالت  را به  روش  علمي  حل  كند. البته  اين  به  آن  معنا نيست  كه  در حال  حاضر هيچ  فرصت  شغلي  براي  يك  رياضيدان  وجود ندارد اما بايد 

حضور رياضيدان ها در مراكز تحقيقاتي  و صنعتي  پررنگ تر باشد. يك  ليسانس  رياضي  به  دليل  نظم  فكري  و بينش  عميقي  كه  در طي  تحصيل  به  
دست  مي آورد، مي تواند با مطالعه  و تالش  شخصي  در بسياري  از شغل ها، حتي  شغل هايي  كه  در ظاهر ارتباطي  با رياضي  ندارد موفق  گردد.(اين 

 ).رشته در دو مقطع دكتراي پيوسته و كارشناسي در آزمون سراسري دانشجو مي پذيرد

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  مشترك  بين  گرايش هاي  رياضي

رياضي  ، آناليز ، جبر ، مباني  رياضيات ، آمار ، معادالت  ديفرانسيل ، جبر خطي  ، مباني  هندسه ، توابع  مختلط ، آناليز عددي  ، مباني  كامپيوتر، گراف ، 
 .نظريه  معادالت  ديفرانسيل ، نظريه  اعداد

 :دروس  تخصصي  گرايش  رياضي  محض 

 .جبر ، آناليز ، هندسه  موضعي ، توپولوژي ، هندسه  ديفرانسيل 

 :دروس  تخصصي  گرايش  رياضي  كاربردي 

تحقيق  در عمليات  ، آناليز عددي  ، فرآيندهاي  تصادفي ، ساختمان  داده ها، سري هاي  زماني ، زبان  برنامه نويسي  پيشرفته 
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 مديريت 

 

چگونه مي توان معضل بيكاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده  مالي و فساد اداري چه بايد كرد؟ چرا كاركنان سازمان ها، گرفتار دلسردي، يأس 
و افسردگي مي شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان هاي ما از امكانات موجود به خوبي استفاده نمي شود؟بسياري از متخصصان علوم گوناگون، به 

 است. چون تأمين "مديريت"ويژه صاحبنظران علوم انساني درپاسخ به اين سؤال ها مي گويند كه كليد معماي مشكالت سازمان هاي هر جامعه 
نيازهاي فني، خدماتي، درماني و تفريحي جامعه، بدون وجود مديران اليق كه باالترين كارآيي و بهره وري را داشته باشند، امكان پذير نيست. به 

همين دليل هر جامعه اي براي فايق آمدن بر مشكالت سازماني خود، قبل از هر چيز بايد به مسأله آموزش صحيح و موثر مديريت توجهي 
بنيادي داشته باشد. تخصصي كه در بيشتر دانشگاه هاي معتبر علوم انساني جهان، تحت عنوان رشته مديريت آموزش داده مي شود. رشته  

مديريت  در كشور ما داراي  شاخه هاي  متعددي  است كه  از آن  جمله  مي توان  به  مديريت  بازرگاني ، صنعتي ، دولتي ، جهانگردي  ، بيمه ، بيمه اكو، 
 .امور گمركي  و امور بانكي  اشاره  كرد و همچنين  از شاخه هاي  تخصصي تري  مثل  مديريت  كميسرياي  دريايي  يا اداره  امور بيمارستان ها نام  برد

 
به داليل گوناگون نمي توان واژه مديريت را به سادگي تعريف كرد. از اين داليل مي توان به گستردگي دامنه مديريت و ماهيت پوياي آن اشاره 
كرد. مديريت فرايند برنامه ريزي، تشكيالت، فرماندهي، هدايت و نظارت بر تالش هاي اعضاي سازمان و استفاده از ديگر منابع سازماني جهت 

 .دستيابي به اهداف سازماني است

مديريت امروز مجموعه اي از علوم گوناگون همانند اقتصاد، جامعه شناسي، روان شناسي، رياضيات، آمار و ... است كه هدفش افزايش بهره وري، 
 .كارائي و اثربخشي سازماني است

داشتن قدرت رهبري، اعتماد به نفس، روابط اجتماعي خوب، توان تجزيه و تحليل خوب و قدرت بيان قوي از عوامل مهم موفقيت در اين رشته 
 .است. همچنين تسلط به دروس رياضي و آمار با توجه به كاربرد وسيع آنها در مديريت الزامي است

بديهي است كه در هر سازمان يا نهاد ، كه افرادي خاص اهداف مشخصي را دنبال مي كنند ، مهمترين ركن موفقيت آن سازمان يا نهاد ، 
 .توانمندي مدير آن سازمان در استفاده بهينه از حداقل امكانات جهت بهره برداري بهتر براي نيل به اهداف مي باشد

آنچه ما مي دانيم چيزي فراتر از اطالعات  .بارها از زبان اطرافيانتان در مورد مديران نااليق و كارمندان اليق آنها مطالب ريز و درشتي شنيده ايد

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691578/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691578/
http://www.beytoote.com/scientific/introduction/business-administration.html
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شما نيست ، فقط يادآوري اين نكته مهم است كه در كشور ما افراد هستند كه براي مجموعه تصميم مي گيرند نه يك سيستم از قبل تعريف 
 .شده

دانش مديريت اولين بار به شكل  .كارگيري اصول مديريت از مؤسسه اي به مؤسسه ديگر يا حتي از موقعيتي به موقعيت ديگر، متفاوت است
مديريت را برخي هنر و برخي نيز علم دانسته  .علمي و امروزي در اواخر قرن نوزدهم ميالدي توسط فردي به نام فردريك ونسلوتيلور مطرح شده

 .اند و برخي نيز تركيبي از اين دو، اما آنچه مهم است نقش و جايگاه بسيار مهم مديريت در دنياي امروز است
 :ضرايب دروس دبيرستاني مربوط به سه گرايش نامبرده در آزمون ورودي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي عبارتند از

 براي دروس زبان عربي، تاريخ و جغرافيا، علوم اجتماعي، 1 براي دروس اقتصاد و ادبيات فارسي، ضريب 2براي درس رياضي، ضريب  4 ضريب
 .فلسفه و منطق و روانشناسي

 

 :گرايش  مديريت  بازرگاني 

يك  دانشجوي  مديريت  بازرگاني  به  عنوان  يك  مدير تجاري  تحصيل كرده ، مي تواند امور تجاري  را تفكيك  و اداره  كند و به  ياري  قدرت  خالقه  
خويش  در ايجاد بازار جديد، ارائه  خدمات  متنوع  و تازه ، ابداع  روش هاي  جديد در عرضه  و توزيع ، كارآفرين  باشد. فارغ التحصيل  مديريت  بازرگاني  

بايد بتواند براي  كاالهاي  موجود، بازار جديدي  پيدا كند  يا روش هاي  مطلوب  توزيع  را در سيستم  دولتي  طراحي  نمايد، چون  امروزه يكي  از 
 .بزرگترين  مشكالت  كشور ما، رساندن  محصوالت  كشاورزي  مثل  برنج ، چاي  و مركبات  به  بازار و به  دست  مصرف كننده  است 

 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس  مشترك  در  گرايش هاي  مختلف  مديريت 

اصول  حسابداري ، رياضيات  و كاربرد آن  در مديريت ، آمار و كاربرد آن  در مديريت ، كامپيوتر و كاربرد آن  در مديريت ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، 
روش  تحقيق  در مديريت ، مباني  سازمان  و مديريت ، تحقيق  در عمليات ، مديريت  رفتار سازماني ، مديريت  منابع  انساني ، حقوق  اساسي ، مباني  

 .مديريت  اسالمي ، سيستم هاي  اطالعاتي  در مديريت 

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  بازرگاني 

مديريت  استراتژيك  ، حقوق  بازرگاني ، حسابرسي ، مديريت  توليد، مديريت  مالي ، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي  ، روانشناسي  كار، حسابداري  
صنعتي ، بازاريابي  و مديريت  بازار، تجزيه  و تحليل  و طراحي  سيستم ، سازمان هاي  پولي  و مالي  بين المللي  ، بازرگاني  بين المللي  ، بازاريابي  
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بين الملل ، پول  و ارز و بانكداري ، سياست  پولي  و مالي ، سيستم هاي  خريد و انبارداري  توزيع ، حقوق  بازرگاني  بين الملل ، تحقيقات  بازاريابي ، روابط  
 .صنعتي ، سمينار در مسايل  مالي ، سمينار در مسايل  بازاريابي ، بهره وري  و تجزيه  و تحليل  آن  در سازمان 

 

 :گرايش  مديريت  صنعتي

يكي  از علل  عدم  موفقيت  صنايع  ما اين  است  كه  اكثر مسؤولين  واحدهاي  صنعتي ؛ فارغ التحصيل  مديريت صنعتي  نيستند. حضور يك  كارشناس  
مديريت  صنعتي  كه  مسؤوليت  نيروي  انساني  را بر عهده  بگيرد، در هر واحد صنعتي  ضروري  است  تا بتواند با استفاده  از دانش  خويش ؛ مشاركت ، 

مهارت  و انگيزه  نيروي  انساني  واحد صنعتي  مورد نظر را افزايش  دهد. مديريت  صنعتي  داراي  سه  بعد اصلي  فني  و تكنيكي ، مالي  و رفتاري  و 
مطالعه  بعد فني  و تكنيكي  صنايع  مي پردازند اما رشته  مديريت  صنعتي  به  دو بعد  اجتماعي  است. در رشته  مهندسي  صنايع  دانشجويان  بيشتر به 

 .مالي  و رفتاري  صنايع  تأكيد بيشتري  دارد

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  صنعتي 

مديريت  مالي ، روانشناسي  صنعتي ، حسابداري  صنعتي ، بازاريابي  و مديريت  بازار ، كنترل  كيفيت  آماري ، سيستم هاي  خريد و انبارداري  و توزيع ، 
تحقيق  در عمليات ، كنترل  پروژه  ، طرح ريزي  و تعميرات  و نگهداري ، كارسنجي  و روش سنجي ، مديريت  كارخانه ، حفاظت  صنعتي ، بررسي  

اقتصادي  طرح هاي  صنعتي ، روابط  صنعتي ، فنون  تجزيه  و تحليل  و طراحي  سيستم ، بازاريابي  بين المللي ، بهره وري  و تجزيه  و تحليل  آن  در 
 .سازمان ، پروژه 

 

 :گرايش  مديريت  دولتي

هدف  رشته  مديريت  دولتي ، تربيت  مديران  شايسته اي  است  كه  بتوانند وظايف  پنجگانه  محوله  را به  نحو احسن  در سازمان ها و تشكيالت  دولتي  
 :كشور انجام  دهند. اين  وظايف  عبارتند از

ـ سازمان دهي  يا تقسيم  وظايف  بين  كاركنان  يك  سازمان  به  نحوي  كه  با تقسيم  كار بتواند مهارت  پرسنل  خود را 2ـ برنامه ريزي  و اجراي  آن . 1
 ـ نظارت  و 5ـ هدايت  و راهبري . 4ـ عمليات  امور استخدامي  يا كارگزيني  كاركنان  جديد. 3در پرداختن  به  كارهاي  جزئي  افزايش  دهد. 

كنترل .براي مثال چون در يك بخش دولتي، رقابت وجود ندارد؛ كاركنان تمايل به افزايش ارتقاي خدمات ندارند و اين وظيفه مديريت است كه 
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 .بتواند در چارچوب قوانين و مقررات دولتي، با خالقيت و نوآوري خويش، كارآيي و بهره وري كاركنان را افزايش دهد
 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  دولتي 

 
روانشناسي  سياسي ، جامعه شناسي سازمان ها، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي ، مديريت  تحول  سازماني ، حسابداري  دولتي ، ماليه  عمومي  و تنظيم  

خط مشي  مالي ، فراگرد تنظيم  و كنترل  بودجه ، مديريت  سازمان هاي  محلي  و شهرداري ها، مباني  مديريت  دولتي ، مديريت  تطبيقي  ، مديريت  
توسعه ، مديريت  تعاوني ها، تصميم گيري  و تعيين  خط مشي ، سير انديشه هاي  سياسي  و تحول  نهادهاي  اداري ، مباحث  ويژه  مديريت  دولتي ، حقوق  

 .اداري ، سازماندهي  و اصالح  تشكيالت  و روش ها، روابط  كار در سازمان 

 

 :گرايش  مديريت  جهانگردي

 كيلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه اش داراي جلوه و لطفي تازه، رمز و رازي ديگر و زيبايي و صالبتي دو چندان است. 1648000كشور ايران 
اما با وجود اين همه جلوه و جذابيت،  تنها سهم اندكي از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است. نتيجه يك نظرخواهي كه از 

خبرنگاران خارجي به عمل آمده است، نشان مي دهد كه بسياري از آنها بر اين اعتقادند كه مديريت ضعيف يكي از عوامل ركود صنعت 
جهانگردي در كشور ما است. چون الزمه  توسعه  و تقويت  صنعت  جهانگردي ، اطالع  از زمينه هاي  اقتصادي ، اجتماعي ، جغرافيايي  و فرهنگي  
كشور است  تا بتوان  امكانات  موجود و همچنين  مسائل  و مشكالتي  كه  در راه  توسعه  اين  صنعت  وجود دارد، شناسايي  كرد و سپس  براساس  
تحقيقات  موجود، يك  برنامه ريزي  دقيق  و عملي  داشت . كاري  كه تنها به  ياري  مديران  كارآمد و متخصص  در صنعت  جهانگردي  امكان پذير 

است ؛ تخصصي  كه  در شاخه  مديريت  جهانگردي  آموزش  داده  مي شود. يعني  متخصص  اين  رشته  در نهايت  بايد بداند كه  چه  نوع  جهانگردي  را 
 جذب  كند؟ چگونه  جذب  كند؟ و چگونه  بازارهاي  جهانگردي  جديدي  براي  جذب  توريست  ايجاد نمايد؟

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  جهانگردي 

تاريخ  و فرهنگ  ايران ، شناخت  روحيات  ملل ، قوانين  و مقررات  حقوقي  جهانگردي ، مباني  مردم  شناسي  جهانگردي ، مديريت  بازاريابي  و تبليغات  
جهانگردي ، اقتصاد جهانگردي ، شناخت  صنايع  دستي  ايران  ، نقشه خواني  و آشنايي  با نقشه ، جغرافياي  جهانگردي  ايران ، شناخت  صنعت  

جهانگردي  ، گذراندن  اوقات  فراغت ، آداب  سفر در اسالم ، تجزيه  و تحليل  مسائل  اجتماعي  در ايران ، باستان شناسي  ايران  ، هنر و معماري  ايران ، 
آشنايي  با موزه هاي  ايران ، امور مسافرت  و صدور بليط ، فن  راهنمايي ، برنامه ريزي  توسعه  جهانگردي  ، مطالعات  تطبيقي  سياست هاي  جهانگردي ، 

فرهنگ  عامه ، زبان  انگليسي  مكاتبات  تخصصي ، زبان  انگليسي  مكالمه ، آشنايي  با سازمان هاي  دولتي  ايران ، نقش  جهانگردي  در بسط  روابط  
بين الملل  و گسترش  منابع اقتصادي  كشور، كارآموزي ، اصول  حسابداري ، رياضيات  و كاربرد آن  در مديريت ، آمار و كاربرد آن  در مديريت ، 

كامپيوتر و كاربرد آن  در مديريت ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، روش  تحقيق  در مديريت ، مباني  سازمان  و مديريت ، تحقيق  در عمليات ، مديريت  
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 .رفتار سازماني ، مديريت  منابع  انساني ، حقوق  اساسي ، مباني  مديريت  اسالمي ، مباني  سازمان  و ديريت ، سيستم هاي  اطالعاتي  در مديريت 
گرايش  مديريت  بيمه  

بيمه يكي از شاخص هاي توسعه در كشورهاي پيشرفته است، چون هر سرمايه داري كه بخواهد در كشوري سرمايه گذاري كند، بايد اطمينان 
داشته باشد كه در صورت بروز هرگونه حادثه يا خطري، سرمايه  وي مصون خواهد بود. از همين رو در كشورهاي پيشرفته از بيمه به عنوان 
صنعت بيمه ياد مي كنند. به اين معني كه همزمان با توسعه صنعت، بيمه نيز توسعه خواهد يافت و همچنين بر اين اعتقادند كه هر فردي 
نمي تواند وارد اين صنعت شود بلكه بايد متخصص و دانش آموخته اين صنعت باشد. در كشور ما نيز دانشجوي  مديريت  بيمه ، نحوه  اداره  

سازمان هاي  بيمه  و چگونگي  رفتار با بيمه گذارها را فرا مي گيرد تا بتواند آنها را به  بيمه گذاري  ترغيب  و تشويق  كند. همچنين  دانشجوي اين  
گرايش درباره  انواع  فعاليت هاي  بيمه  مثل  بيمه  عمر، ماشين ، خدمات  درماني  و غيره  اطالعات  الزم  را كسب  كرده  و چگونگي  فعاليت  دراين  

 .زمينه ها را براساس  پايه  و مباني  مديريتي  فرا مي گيرد

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  بيمه 

حسابداري  صنعتي ، اصول  مديريت  بازرگاني ، روانشناسي  عمومي ، جامعه شناسي ، توسعه  اقتصادي  ، حسابرسي  ، پول  و ارز و بانكداري ، حقوق  
تجارت  ، حقوق  مدني ، اصول  بيمه ، بيمه  اموال ، بيمه  اشخاص ، حسابداري  شركت هاي  بيمه  ، مديريت  ريسك  و بيمه  ، بيمه  اتكايي ، حقوق  بيمه ، 

 .بازاريابي  و مديريت  بازار، متون  بيمه  انگليسي 

 

 : گرايش  مديريت  بيمه  اكو

بيمه  اكو يك  دانشكده  تخصصي  است  كه  در ايران  ايجاد شده  است  و دانشجويان  خود را از بين  عالقه مندان  كشورهاي  عضو پيمان  منطقه اي  اكو 
انتخاب  مي كند. در اين  گرايش  موضوعات  مختلف  مديريتي ، اقتصادي ، حقوقي ، حسابداري  و تجاري  آموزش  داده  مي شود و دانشجويان  درباره  

نقش  بيمه  در ايجاد امنيت  سرمايه گذاري  و امنيت  اقتصادي  و رفاهي  جامعه  مطالعه  مي كنند. گفتني  است  تفاوت  اين  گرايش  با مديريت  بيمه  در 
آن  است  كه  تمامي  دروس  گرايش  مديريت  بيمه  اكو به  زبان  انگليسي  است  و از همين  رو اين  دانشكده  در مرحله  اول  ده  برابر ظرفيت ، دانشجو 
مي پذيرد و سپس  از بين  داوطلبان  افرادي  كه  تسلط  بيشتري  به  زبان  انگليسي  دارند، انتخاب  مي كند. همچنين  در اين  گرايش  به  قوانين  حقوق  

 .بين الملل  و تجارت  بين الملل  توجه  بيشتري  مي شود

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  بيمه  اكو
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Sociology  ،Principles OF Psychology  ،Principles OF economics  ،Principles OF management  ،Callege 
Algebra  ،Applied Mathematics  ،Accounting  ،Principles of Law ،Introduction To Insurance  ،Introduction To 

Computer Sci ،Research Methodology  ،Micro ECO Analysis  ،Macro ECO Analysis ،Mathematical Statistics 
and Probability  ،Principles of Insurance  ،Operation Research  ،Public Finance  ،Organizational Behaviour  ،

Money and Banking  ،Management of Human Resources  ،Financial Management  ،International Econ 
andrg  ،Business Policy  ،Legal Aspects of Ins  ،Property and Pec. Ins  ،Insurance of the Person  ،Risk 

Management  ،Marketing and its Ins. Applic ،Fundumental of loss surveying /Adjusting  ،Ins. Co. 
Administration and Mat  ،Reinsurance  ،Econ.DeveLopment and Planning  ،System Analysis ،Insurance 

Accounting  ،Paperon Ins  ،Engineering Ins  ،Liability Ins ،Maritime Law  ،Maritime Hull and Aviation 
Insurance  ،Math Basis of Life Ins  ،Life Ins. Agency Org. and Mgt  ،Group Life and Health Ins  ،Life Ins. Apl 

and Underwriting . 

 :گرايش  مديريت  امور گمركي

گمرك  در خدمت  تجارت  جهان  است  و گرايش  مديريت  امور گمركي  نيز بخشي  از مديريت  تجاري  و بازرگاني  است  كه  در آن  نحوه  بررسي  
كاالهاي  وارداتي  و صادراتي  و نحوه  تنظيم  اظهار نامه ها و چگونگي  ايجاد تعرفه هاي  مالياتي  آموزش  داده  مي شود. همچنين  دانشجويان  

 .مي آموزند براساس  سياست  اقتصادي  كشور، كاالهاي  ممنوعه  و غيرممنوعه  را شناسايي  كنند

 :دروس  اصلي  و تخصصي  گرايش  مديريت  امور گمركي 

ماليه  عمومي  و خط مشي  مالي  دولت ها، اصول  بيمه  ، حقوق  و مقررات  مدني ، حقوق  تجارت ، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي ، حسابداري  دولتي  ، 
مسايل  بانكي  و اعتبارات  اسنادي ، مكاتبات  بازرگاني  به  زبان  انگليسي ، روش هاي  تحقيق  و مأخذشناسي ، اصول  تنظيم  و كنترل  بودجه  دولتي ، 

قوانين  و مقررات  گمركي  ، شيمي  كاني ها و فلزات ، شناخت  الياف  نسجي  و مصنوعات  آنها، آشنايي  با ماشين آالت  و تجهيزات  الكتريكي  و 
الكترونيكي ، آشنايي  با ميراث  فرهنگي ، آثار هنري  و عتيقه جات ، مقررات  عمومي  صادرات  و واردات  سازمان ها و كنوانسيون هاي  بين المللي  

 .گمركي ، زبان  انگليسي  تخصصي  ، بازرگاني  بين الملل  ، امور مالي  بين الملل ، آشنايي  با صنعت  حمل  و نقل ، طبقه بندي  كاال

 : توانايي هاي  الزم

قدرت  رهبري ، اعتماد به  نفس ، روابط  اجتماعي  خوب ، توان  تجزيه  و تحليل  و قدرت  بيان  قوي  از ويژگي هاي  الزم  براي  دانشجوي  رشته  مديريت  
در تمامي  گرايش ها است . دانشجوي  اين  رشته  بخصوص  در گرايش هاي  بازرگاني  و صنعتي  بايد به  مسائل  تجاري  و اقتصادي  و محيط  بازار 

عالقه مند بوده  و در دروس  رياضي ، زبان  انگليسي  و ادبيات  فارسي  قوي  باشد. همچنين  دانشجوي  رشته  مديريت  بخصوص  مديريت  صنعتي  بايد 
در دروس  رياضي  و آمار قوي  باشد. دانشجوي  مديريت  جهانگردي  نيز الزم  است  كه  به  تاريخ  و فرهنگ  خود و به  درس  جغرافيا عالقه مند باشد و 
از روابط  اجتماعي  خوبي  برخوردار بوده  و به  يك  زبان  خارجي  مثل  انگليسي ، فرانسه  يا عربي  مسلط  باشد تا بتواند با جهانگردان  خارجي  به  راحتي  

 .ارتباط  برقرار كند. اين رشته از هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

يك  فارغ التحصيل  رشته  مديريت  نبايد انتظار داشته  باشد كه  از همان  بدو امر به  عنوان  مدير يك  شركت  يا كارخانه  مشغول  به  كار گردد. چون  
بخشي  از مطالب  و محتواي  كالس هاي  مديريت  بايد به  عنوان  تجربه  از محيط  و سازمان هاي  جامعه  گرفته  شود. بنابراين  فارغ التحصيل  اين  رشته  
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در ابتدا بايد به  عنوان  يك  كارشناس  در رده هاي  پايين تر وارد بازار كار شده  و سپس  به  مرور پله هاي  ترقي  را طي  كند. در كل  فارغ التحصيل  
مديريت  دولتي  مي تواند در مؤسسات  دولتي  و عمومي  و خدماتي  مشغول  به  كار گردد. مديريت  بازرگاني  مي تواند در سازمان هاي  اقتصادي  و 

بازرگاني  فعاليت  كند و مديريت  صنعتي  براي  كار در سازمان هاي  صنعتي  و توليدي  مناسبتر است . به  دليل  نياز به  نيروي  كار متخصص  در صنعت  
جهانگردي  كشور نيز، تمامي  دانشجويان  گرايش  مديريت  جهانگردي  جذب  بازار كار مي شوند و مي توانند در دفاتر خدمات  مسافرتي  به  عنوان  

مدير فني  يا تورگردان  و يا در سازمان  ميراث فرهنگي و گردشگري  وزارت  ارشاد و فرهنگ  اسالمي  مشغول  به  كار گردند. عالوه  بر شركت هاي  
بيمه  دولتي  كه  به  متخصصان  رشته  مديريت  نياز دارند، شركت هاي  بازرگاني  و حمل  و نقل  كه  در ارتباط  با تجارت  بين المللي  هستند نيز 

  .فارغ التحصيالن  گرايش  مديريت  بيمه  را جذب  مي كنند

 

 مديريت مالي 
 با توجه به روندجهاني شدن اقتصاد كشورها، متخصصان مالي كشور، بايستي با نظام هاي مالي جهاني و شيوه هاي سرمايه گذاري و ابزارهاي 
مالي پيشرفته آشنايي داشته باشند تا كشور بتواند موقعيت مالي خود را در دنياي متالطم امروز تثبيت كند. رشته مديريت مالي در همين راستا 

ايجاد شده است. در اين رشته دانشجويان با تئوري هاي نوين مديريت مالي و كاربرد آنها آشنا مي شوند و در نهايت مي توانند با ارائه راهكار هايي 
براي بسط و توسعه سرمايه گذاري، گام هاي مؤثري در حل مشكالت اقتصادي كشور بردارند. دانش آموختگان مديريت مالي عالوه بر توانايي 

تجزيه و تحليل و حضور فعال در بازارهاي مالي مي توانند وضعيت مالي شركت ها و مؤسسات را مورد ارزيابي قرار دهند و در اخذ تصميمات مالي 
 .مؤثر در سازمان ها، نقش اساسي ايفا كنند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس اصلي و تخصصي

مديريت مالي، پول و ارز بانكداري، بازاريابي و مديريت بازار، مديريت استراتژيك، اقتصاد سنجي  مالي، رياضيات و كاربرد آن در مديريت مالي، 
آمار و كاربرد آن در مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، حقوق بازرگاني، حسابداري صنعتي، اصول مديريت مالي، مباني مديريت 

سرمايه گذاري، مديريت مالي در ايران، نهادهاي پولي و مالي، نهادهاي پولي و مالي بين الملل، مباني مهندسي مالي، بازار پول و سرمايه، مباني 
 ريسك و مديريت بيمه، برنامه ريزي مالياتي، قراردادهاي بيمه، متون مالي، مباني بانكداري و مديريت بانك

 

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691566/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691566/
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 مديريت هتلداري 

 

دانشجويان مديريت هتلداري با مشخصات انواع مؤسسات پذيرايي، اصول و معيارهاي انتخاب، شناخت و خريد وسايل و تجهيزات الزم براي 
غذايي آنها، چگونگي   ها، رزرواسيون، منوشناسي و منونويسي، شناخت مواد غذايي و انرژي مؤسسات پذيرايي، تقسيم كار دراين گونه مؤسسه

ها، بهداشت مواد غذايي، بهداشت كار و ايمني در محيط آشپزخانه مؤسسات  نگهداري مواد غذايي، تهيه انواع غذاها، پيش غذاها وشيريني
 .شوند پذيرايي و در كل هرآنچه براي اداره ومديريت صحيح و مناسب يك هتل، متل، رستوان و موارد مشابه ضروري است، آشنا مي

 : توانايي هاي الزم

هاي فرانسه، آلماني يا عربي)  التحصيالن اين رشته، دانشجويان بايد عالوه بر زبان انگليسي به زبان دوم ( يكي از زبان با توجه به نوع كار فارغ
شود. همچنين دانشجويان اين رشته بايد از روابط اجتماعي خوبي برخوردار بوده  تسلط داشته باشند. البته در دانشگاه دروسي دراين زمينه ارائه مي

 .و قدرت تجزيه و تحليل و خالقيت بااليي داشته باشند

 : موقعيت شغلي در ايران

فارغ التحصيالن مديريت هتلداري مي توانند در زمينه هاي تخصصي صنعت هتلداري مانند واحدهاي پذيرايي و اقامتي, مؤسسات ملي و 
 .جهانگردي و شركت هاي حمل و نقل هوايي فعاليت كنند

 : هاي اين رشته در طول تحصيل درس

 :دروس پايه

اصول سازمان و مديريت، كليات اقتصاد، اصول حسابداري، شناخت و كاربرد كامپيوتر، تاريخ ايران، مباني كشور شناسي، مباني جامعه شناسي، 
هاي  مي باشد، شناخت و فرهنگ اقليت روانشناسي اجتماعي، عوارض و نتايج توريسم، مطالب شرح حال بزرگاني كه مقابر آنان به صورت آثار ملي

 .ايران
 : دروس اصلي
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حقوق كار وتأمين اجتماعي، كار برد كامپيوتر در صنعت جهانگردي و هتلداري، مديريت بازاريابي و تبليغات، اقتصاد جهانگردي، قوانين و مقررات 
حقوق صنعت جهانگردي و هتلداري، روابط عمومي، شناخت روحيات ملل، تجزيه و تحليل مسائل اجتماعي ايران، مباني مردم شناسي، بهداشت 

ها، جغرافياي جهانگردي عمومي، جغرافياي جهانگردي ايران، شناخت صنعت جهانگردي ،  خواني و آشنائي با نقشه هاي اوليه، نقشه و كمك
 .هاي آلماني، فرانسه يا عربي)، زبان انگليسي گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم ( يكي از زبان

 : دروس تخصصي

پزي، بهداشت مواد غذائي،  شناخت تأسيسات اقامتي و پذيرايي و تشكيالت آن، حسابداري هتلداري، پذيره، خدمات رستوان، آشپزي، شيريني
داري،  زبان انگليسي  هاي غذائي، بهداشت كار و ايمني، محاسبه قيمت تمام شده، شناخت و نگهداري تاسيسات هتل، خانه اصول تغذيه و رژيم

 .تخصصي، كار آموزي

 

 مديريت و بازرگاني دريايي 

هدف اين رشته تربيت كارشناس بازرگاني دريايي براي خدمت در ارگان هاي دريايي، حمل و نقلي، تجارت خارجي و برنامه ريزي كالن جمهوري 
اسالمي و ديگر شركت ها و مؤسسات خصوصي و دولتي مرتبط با امور مديريت بازرگاني دريايي كشور است. اين رشته داراي سه گرايش مناطق 

 واحد اختصاصي دارد. گفتني است كه اين رشته از بين داوطلبان گروه هاي 18ويژه، گمركي و بندر و كشتيراني مي باشد كه هر گرايش تنها 
آزمايش رياضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذيرد.گرايش مناطق ويژه دانشجويان اين گرايش با اصول و انواع مناطق ويژه 
تجاري و صنعتي مرزي و دريايي از نقطه نظر اهداف، توليد، اشتغال، مالكيت، منافع، سرمايه گذاري خارجي، عملكرد و ساختار اين گونه مناطق 

آشنا مي شوند و علل پيشرفت اقتصادي كشورهاي صنعتي پيشرفت و در حال توسعه را مطالعه مي كنند تا بتوانند راه هاي پيشبرد و توسعه و جذب 
 .سرمايه گذاري را در مناطق ويژه فراگيرند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس مشترك در گرايش هاي مختلف مديريت و بازرگاني دريايي

روانشناسي كار، اقتصاد خُرد، اقتصاد كالن، اصول حسابداري، رياضيات و كاربرد آن در مديريت، آمار و كاربرد آن در مديريت، كامپيوتر و كاربرد 
آن در مديريت، روش تحقيق در مديريت، مباني مديريت اسالمي و الگوهاي آن، مباني سازمان و مديريت، مديريت رفتار سازماني، پژوهش در 
عمليات، حسابداري صنعتي، مديريت توليد، حقوق بازرگاني، پول و ارز و بانكداري، تجزيه و تحليل و طراحي سيستم، بازاريابي و مديريت بازار، 

مديريت مالي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، سيستم هاي اطالعاتي مديريت، حسابرسي، زبان تخصصي، بازرگاني بين المللي، اصول ترابري، 
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مديريت استراتژيك، سياستگذاري حمل و نقل و بازرگاني، اصول حقوق و بيمه دريايي، اقتصاد ترابري، مديريت بين المللي كاال، كنوانسيون هاي 
 .بين المللي حمل و نقل، گمركي و بازرگاني،  مديريت پشتيباني و توزيع

 :دروس تخصصي گرايش مناطق ويژه

پروژه تحقيقاتي، اصول، انواع و نمونه هاي مناطق ويژه،  توليدي و تجاري، نمونه هاي مناطق و بنادر ويژه و مراكز بار، اصول و مباني 
خصوصي سازي، سرمايه گذاري و توسعه منطقه اي. گرايش گمركيدانشجويان گرايش گمركي با قوانين و مقررات گمركي، مقررات عمومي 

صادرات و واردات و انواع كاالها و محصوالت وارداتي يا صادراتي آشنا مي شوند تا بتوانند امور گمركي را هرچه دقيق تر، سهل تر و بهتر انجام 
 .دهند

 :دروس تخصصي گرايش گمركي

پروژه تحقيقاتي، بهره وري سازماني،  مديريت پايانه ها، قوانين و مقررات گمركي، مقررات عمومي صادرات و واردات، شيمي(كاني ها و فلزات)، 
شناخت الياف و مصنوعات آن، كانتينر و وسايل بار.گرايش بندر و كشتيراني در اين گرايش اصول و وسايل حركت و نگهداري كشتي، اهميت 

وسايل كمك ناوبري بندري در هدايت ايمن كشتي ها، انواع وسايل نگهداري و حمل بار در بنادر و پايانه هاي زميني و دريايي، انواع قراردادهاي 
حمل كاال و خصوصيات حمل و نقل دريايي آموزش داده مي شود تا فارغ التحصيالن اين رشته عمليات حمل و نقل كاال را در بنادر به طور مؤثر و 

 .مفيد برعهده بگيرند

 :دروس تخصصي گرايش بندر و كشتيراني

اصول ناوبري، اصول مهندسي دريايي، پروژه تحقيقاتي، بهره وري سازماني، كانتينر و وسايل حمل  بار، مديريت و تداركات بندري، مديريت و 
 .تداركات كشتيراني،  مديريت فرماندهي كشتي

 

 :مديريت و كميسر دريايي 

تهيه  قطعات  يدكي  كشتي  يا لوازم  الكترونيكي  و مكانيكي  موجود در كشتي ، سوخت  كشتي  و مواد غذايي  براي  كاركنان  نيروي  دريايي ، 
تقسيم بندي  و جا به  جايي  پرسنل  نيروي  دريايي ، پيش بيني  و ارائه  طرح هاي  آموزش  ضمن  خدمت  كاركنان  نيروي  دريايي  و استخدام  نيروي  
انساني  جديد بر عهده  افسران  كميسر دريايي  است . به  همين  دليل  فارغ التحصيالن  اين  رشته  بايد درباره  تخصص هاي  مختلف  نيروي  دريايي  
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اطالعات  نسبتاً خوبي  داشته  باشند تا بتوانند جا به  جايي  پرسنل  نيروي  دريايي  را به  درستي  انجام  دهند و در تهيه  قطعات  يدكي  دستگاه هاي  
 .مختلف  دچار مشكل  نشوند

 : توانايي هاي  الزم

توانايي هاي  الزم  و موقعيت  شغلي  اين  رشته  در بخش  معرفي  رشته هاي  دانشگاه  علوم دريايي  امام خميني  ذكر شده  است . گفتني  است  اين  رشته  از 
 .بين  داوطلبان  هر سه  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني ، علوم تجربي  و علوم انساني  دانشجو مي پذيرد

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

 : دروس  پايه 

روانشناسي  كار، حقوق  اساسي  ، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن ، اصول  حسابداري ، رياضيات  و كاربرد آن  در مديريت ، آمار و كاربرد آن  در مديريت  ، 
 . كامپيوتر و كاربرد آن  در مديريت  ، روش  تحقيق  در مديريت  ، توسعه  اقتصادي  و برنامه ريزي  ، مباني  مديريت  اسالمي  و الگوهاي  آن 

 :دروس  اصلي  و تخصصي 

مباني  سازمان  و مديريت  ، مديريت  رفتار سازماني  ، مديريت  منابع  انساني  ، تحقيق  در عمليات  ، حسابداري  صنعتي  ، مديريت  توليد، تجزيه  و 
تحليل  و طراحي  سيستم  ، بازاريابي  و مديريت  بازار، اصول  ناوبري ، اصول  مهندسي  دريايي ، تداركات  در دريا، مديريت  پرسنلي  در ارتش ، اصول  

ترابري ، مديريت  تداركات  در ساحل ، حقوق  دريايي  ، اصول  بيمه  و بيمه  دريايي ، اقتصاد ترابري ، مديريت  مالي  در ارتش ، حسابداري  دولتي ، سيستم  
  .خريد و انبارداري  و توزيع ، حقوق  بازرگاني  ، زبان  تخصصي ، كارآموزي
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 علوم اقتصادي 

در جهان امروز اقتصاد همه چيز را تحت الشعاع خود قرار داده است . در بسياري از مسائل اقتصاد حرف اول را مي زند به جهت همين اهميت 
است كه گرايش هايي كه در رشته هاي اقتصادي وجود دارد بخش عظيمي از شئونات زندگي را به خود اختصاص داده است. قبل از توضيح اين 

فعاليت اقتصادي مجموعه  .رشته به تعريفي از فعاليت هاي اقتصادي براي شما بپردازيم تا بفهميم كه علوم اقتصادي چه وظيفه اي به عهده دارد
تالش هايي است كه بشر براي رفع نيازهايش از طريق بهره برداري و استفاده از منابع طبيعي در اختيارش انجام مي دهد. بشر در طول حيات خود 
سعي كرده با تالش مستمر با شناخت طبيعت و كشف قوانين حاكم بر آن، قواي طبيعي را به استخدادم خود گرفته و از آنها براي باالبردن سطح 

 .زندگي خويش استفاده نمايد

علم تخصيص بهينه منابع است. منابعي كه كم يا محدود هستند. اين علم در مراكز آموزش عالي تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه مي شود. 
رشته اقتصاد در مقطع كارشناسي داراي شش شاخه اقتصاد نظري, بازرگاني, كشاورزي, پول و بانكداري, صنعتي و حمل و نقل است و داوطلبان 

هر سه گروه آزمايشي علوم رياضي و فني, علوم تجربي و علوم انساني مي توانند اين رشته را انتخاب كنند. البته براي داوطلبان علوم انساني 
 واحد درسي 30شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است. اما به گفته استادان اين رشته تفاوت شاخه هاي مختلف اقتصاد در مقطع كارشناسي كمتر از 

 واحد اختياري خود را از شاخه ديگر انتخاب كنند، تفاوت قابل توجهي بين شاخه هاي مختلف اين رشته وجود 9است و چون دانشجويان مي توانند 
ندارد. بويژه اين كه بين دروس تخصصي هر شاخه نيز تشابه هاي بسياري وجود دارد براي مثال از يازده درس اختصاصي شاخه اقتصاد پول و 

بانكداري , چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگاني مشترك است. با اين همه ما براي آشنايي شما با شاخه هاي رشته اقتصاد, به معرفي اجمالي 
 .آن ها مي پردازيم

علم اقتصاد علم ارائه بهترين راههاست براي بهره برداري از منابع محدود مادي و در نتيجه باال رفتن سطح زندگي مردم. در واقع ارائه بهترين 
عهده علم اقتصاد است بنابراين مي توان بطور خالصه گفت كه انسان تالش مي كند از منابع محدود و  شكل استفاده از منابع و امكانات به

 .فناپذير در مدت زماني طوالني تر استفاده كند

انديشه اقتصادي در روزگار ما دچار تحوالتي به درازاي عمر انسان شده است تعاريف علوم اقتصادي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته آنقدر 
 .عميق گشته كه وسعت و عمق ان باعث بوجود آمدن كرسي هاي متعدد درسي و تاسيس مراكز علمي متعدد و پيشرفته اي شده است

اقتصاد يك علم اجتماعي است كه به وسيله آن نيازهاي مادي (آموزش، خوراك، پوشاك، مسكن، و اشتغال) و نيازهاي عمومي را سازمان 
 و 4ضريب درس رياضي  .مي دهد. داشتن پايه قوي در زمينه مسائل اقتصادي و هوش آماري و رياضي باال از عوامل موفقيت در اين رشته است

 مي باشد. به هر حال علوم اقتصادي جذابيت هاي خود را داراست و امكان ادامه تحصيل در حد دكتري نيز وجود 3ضريب درس تاريخ و جغرافي 
 .دارد
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علوم اقتصادي از سطحي از مهارتها و توانمنديها برخوردار مي شوند كه قادر به تجربه و تحليل مسائل  فارغ التحصيالن دوره كارشناسي
 .اقتصادي در زمينه هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدمات در سطح كارشناسي شوند

همچنين آمادگي مشاركت و همكاري در ارائه خدمات برنامه ريزي ، ارزيابي و پيش بيني و مشاوره در زمينه هاي مختلف اقتصادي را دارا بوده، 
 .صالحيت احراز مشاغل كارشناسي در مؤسسات دولتي و غير دولتي را نيز خواهند داشت

 :شاخه اقتصاد نظري

هسته اصلي تئوري هاي اقتصادي مثل اقتصاد رياضي و اقتصاد سنجي در شاخه اقتصاد نظري مطالعه مي شود؛ يعني اين شاخه بيشتر جنبه 
 .انتزاعي و تئوري دارد و تأكيد آن بر روي تئوري هاي رياضي است و دانشجوي اقتصاد نظري كمتر پديده هايي از قبيل تجارت را مطالعه مي كند

 : دروس تخصصي اقتصاد نظري

 . اقتصاد كشاورزي, اقتصاد مديريت, اقتصاد رياضي, اقتصاد سنجي, تاريخ عقايد اقتصادي, برنامه ريزي اقتصادي, اقتصاد منابع

 :شاخه اقتصاد بازرگاني

اقتصاد بازرگاني يكي از شاخه هاي كاربردي اقتصاد است كه در آن دانشجو با جنبه هاي توصيفي و تحليلي مديريت توليد, مديريت بازاريابي و 
كاربردهاي آن، قوانين و مقررات ماليات در ايران, انواع حسابرسي و اصول حسابداري آشنا مي شود. همچنين با استفاده از يك سري مدل هاي 

 .تصميم گيري و متدهاي كمي, تعيين خط مشي مطلوب را در مسائلي كه يك مدير با آن مواجه مي شود، فرا مي گيرد

 : دروس تخصصي اقتصاد بازرگاني

اقتصاد مديريت, روش هاي مقداري در بازرگاني, مديريت توليد, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, حسابداري شركت ها, حسابداري صنعتي, اصول 
 .بازاريابي, اصول بيمه, مديريت مالي

شاخه اقتصاد صنعتي 

در شاخه اقتصاد صنعتي دانشجويان طي چند واحد با ساختار بازار صنعت, بازرگاني بين المللي, منافع و مضرات انحصار, سياست رقابت, منافع 
 .مصرف كننده, هزينه ها و حقوق و مقررات كاري كه تنظيم كننده روابط بين كارگران و كارفرمايان است, آشنا مي شوند

 : دروس مشترك در همه شاخه هاي علوم اقتصادي

زبان خارجه تخصصي, اصول سازماني و مديريت, حقوق تجارت, مباني جامعه شناسي, رياضيات, آمار, روش تحقيق, اصول حسابداري, جغرافياي 
اقتصادي ايران, اقتصاد خرد, اقتصاد كالن, پول و بانكداري, مباني فقهي اقتصاد صدر اسالم, نظام هاي اقتصادي, تجارت بين الملل, اقتصاد 

 .توسعه, اقتصاد ايران

 : دروس تخصصي اقتصاد نظري

اقتصاد صنعتي, حسابداري شركت ها, حسابداري صنعتي, اقتصاد منابع, مديريت توليد, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, اقتصاد سنجي, حقوق كار و 
روابط صنعتي, پژوهش عملياتي.شاخه اقتصاد پول و بانكداريدانشجويان اين شاخه با نحوه عملكرد بانك هاي داخلي و خارجي, اسناد اعتباري 
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ارزي, سياست هاي پولي و مالي به عنوان مهم ترين سياست هاي تثبيت اقتصادي و چگونگي تجزيه و تحليل صورت حساب هاي مالي آشنا 
 .مي شوند

 : دروس تخصصي اقتصاد پول و بانكداري

عمليات بانكي داخلي, عمليات بانكي خارجي, سياست هاي پولي و مالي, بانكداري اسالمي, روش هاي مقداري در بازرگاني, سازمان هاي پولي و 
مالي بين المللي, حسابداري شركت ها, تجزيه و تحليل صورت هاي مالي, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, تأمين منابع مالي و بورس اوراق بهادار, 

 .مديريت مالي

 شاخه اقتصاد كشاورزي

دانشجويان اين شاخه, اقتصادي را كه به محصوالت كشاورزي و زمين و زراعت باز مي گردد, مطالعه مي كنند. زيرا بازار محصوالت كشاورزي به 
دليل اين كه در بسياري از موارد، پيوستگي توليد را ندارد همچنين متغيرهايي مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده اي مي گذارد, به مطالعه 

تخصصي و ويژه اي نيازمند است؛ يعني كارشناس اقتصادي اين بخش بايد عالوه بر آشنايي با اصول و مباني علم اقتصاد, با مسائل كشاورزي از 
 .قبيل توليد كشاورزي و بازارهاي محصوالت كشاورزي آشنايي داشته باشد

 : دروس تخصصي اقتصاد كشاورزي

اقتصاد كشاورزي, توسعه و سياست كشاورزي, اقتصاد منابع, اقتصاد سنجي, ارزيابي طرح هاي اقتصادي, بازاريابي محصوالت كشاورزي, مديريت 
 .مزرعه, جامعه شناسي روستايي, پژوهش عملياتي

 : توانايي هاي الزم

در مقطع متوسطه, كتاب اقتصاد تنها براي دانش آموزان رشته علوم انساني ارائه شده است و چون مباحث اين كتاب جنبه حفظي دارد, بسياري از 
داوطلبان آزمون سراسري تصور مي كنند كه براي موفقيت در رشته اقتصاد بايد حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهيم و نظريه هاي متعدد را حفظ 

كرد. در حالي كه به گفته استادان و دانشجويان اين رشته, دانشجوي اقتصاد بيش از هر چيز بايد در درس رياضي قوي باشد تا بتواند در اين 
رشته موفق گردد.همچنين دانشجوي اقتصاد الزم است كه به مباحث اجتماعي عالقه مند بوده و الفباي جامعه شناسي, علوم سياسي و روانشناسي 

 .را بداند چون اقتصاد يك حلقه از علوم اجتماعي است و زنجيره علوم اجتماعي نيز به هم مرتبط است

 : موقعيت شغلي در ايران

دانشجويان دوره كارشناسي اقتصاد بيشتر اطالعات اوليه و پايه را مطالعه مي كنند در نتيجه نبايد انتظار داشته باشند كه پس از فارغ التحصيلي به 
طور تخصصي و كاربردي فعاليت نمايند مگر دانشجوياني كه خودشان مطالعه و فعاليت بيشتري داشته و تئوري هايي را كه مطالعه مي كنند, به 
كار نيز مي گيرند. يعني مي توانند مدلهاي اقتصادي نوشته, تجزيه و تحليل كرده و پيشنهادهاي تازه اي براي رفع مشكالت اقتصادي مؤسسه و 

سازمان هاي مختلف ارائه دهند.البته اين به آن معنا نيست كه در حال حاضر فارغ التحصيالن اين رشته بازار كار ندارند بلكه مي توانند در 
بخش هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش ماليات, وزارت صنايع, سازمان برنامه و بودجه, بانك مركزي و مركز آمار فعاليت كنند و مهمتر از 

همه اينكه حتي اگر فارغ  التحصيالن اقتصاد در رشته تخصصي خود فعاليت نكنند, به دليل داشتن ذهني باز و تحليل گر و آشنايي صحيح با 
 .مسائل و مباحث اقتصادي, نگاه كارشناسانه اي نسبت به جامعه و پيرامون خود دارند و مي توانند در هر شغلي موفق و كارآمد باشند
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 علوم سياسي 

آنچه  مردم  به  نام  سياست  و مسائل  سياسي  مي شناسند با سياست  به  مفهومي  كه  در رشته  علوم  سياسي  مطرح  است ، تفاوت  بسيار دارد. 
 .دانشجويان  موفق  اين  رشته  نيز بايد بدانند كه در نهايت نه  يك  سياستمدار بلكه  يك  سياست شناس  خواهند شد

در واقع  علوم سياسي  به  بررسي  انديشه ها و نظريه هاي  سياسي  و كاركرد آنها در عرصه  جامعه  مي پردازد و رشته  علوم سياسي  ارائه  يكسري  
نظريه ها يا يكسري  ابزارها و راهكارهايي  است  كه  بر اساس  آنها هر جامعه  شرايط  و مشكالت  حال  را بررسي  كرده  و از پيش  پا برمي دارد و براي  

حركت ها و اقدامات  بعدي  ـ ترسيم  فضا براي  مسير آينده  ـ برنامه ريزي  مي كند همچنين  از تجارب  و دستاوردهاي  بشر كه  در طول  تاريخ  در 
 :عرصه  اجتماع  به  دست  آورده  است ، بهره  مي برد. اين  رشته  از سه  شاخه  عمده  تشكيل  مي شود كه  عبارتند از

 .دانش  حكومت  كردن  و نهادهاي  سياسي ، نظريات  سياسي  و روابط  و سياست  بين الملل 

 : توانايي هاي  الزم 

داشتن  شَم  سياسي  و عالقه  به  مسائل  سياسي  و برخورداري  از ديدي  عميق  و وسيع ، ويژگي هاي  الزم  براي  يك  دانشجوي  رشته  علوم سياسي  
است . همچنين  دانشجوي  اين  رشته  بايد فردي  منطقي  بوده  و نظرياتش  مستند به  دليل  و مدرك  باشد و ظرفيت  بااليي  داشته  باشد تا در بمباران  

مسائل  روزمره  گيج  نشود  و عمق  مسائل  اجتماع  را ببيند. دانشجوي  علوم سياسي  الزم  است  با همه  اقشار جامعه  ارتباط  داشته  باشد تا بفهمد كه  
مردم  جامعه اش  به  چه  فكر مي كنند و نيازهاي  آنها چيست ؟ داوطلبان  كنكور سراسري  در صورتي  در اين  رشته  موفق  مي شوند كه  كتب  تاريخي  

 .بخصوص  تاريخ  سياسي  را دوست  داشته  باشند و فلسفه  را با عالقه  بخوانند

 : موقعيت  شغلي  در ايران

در حال  حاضر تعدادي  از فارغ التحصيالن  رشته  علوم سياسي  در بخش هاي  سياسي  و حقوقي  سازمان ها و وزارتخانه ها و همچنين  در صدا و سيما 
% فارغ التحصيالن  اين  رشته  با مشكل  اشتغال  روبرو هستند. با اين  وجود اگر دانشجويي  واقعاً عالقه مند بوده  90مشغول  به  كار مي باشند اما حدود 

و در اين  رشته  موفق  و متبحر باشد و همچنين  قلم  خوبي  داشته  باشد از نظر شغلي  مشكلي  نخواهد داشت . اما متأسفانه  بسياري  از دانشجويان  
 .شناخت  و عالقه  الزم  را ندارند و در واقع نمي دانند كه براي چه به اين رشته آمده اند
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 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل

مباني  علم  سياست ، مباني  علم  حقوق ، مباني  علم  اقتصاد، مباني  جامعه شناسي  عمومي ، روش  تحقيق  در علوم  سياسي ، حقوق  اساسي  (كليات )، 
حقوق  اساسي  جمهوري  اسالمي  ايران ، مباني  انديشه هاي  سياسي  در اسالم ، حقوق  بين الملل  اسالم ، نظام  سياسي  و دولت  در اسالم ، انديشه هاي  

سياسي  در اسالم  و ايران ، جنبش هاي  اسالمي  معاصر، تحوالت  سياسي  و اجتماعي  ايران  ، انقالب  اسالمي  ايران ، تاريخ  روابط  خارجي  ايران  از 
قاجاريه  تا دوران  معاصر، سياست  خارجي  جمهوري  اسالمي  ايران ، مسائل  اقتصادي  و سياسي  نفت  در ايران ، حقوق  اداري ، خليج فارس  و مسائل  

 ، سازمان هاي  بين المللي ، تاريخ  1945 تا 1871آن ، مسائل  سياسي  و اقتصادي  جهان  سوم ، اصول  روابط  بين الملل ، تاريخ  روابط  بين الملل  از 
انديشه هاي  سياسي  در غرب  از قبل  از افالطون  تا قرن  بيستم ، انديشه هاي  سياسي  در قرن  بيستم ، ديپلماسي  و رفتار سياسي  در اسالم ، حقوق  
بين الملل  عمومي ، فن  ديپلماسي  و آداب  كنسولي ، حقوق  بين الملل  خصوصي ، تئوري هاي  انقالب ، شناخت  ماهيت  و عملكرد امپرياليسم ، سير 

قدرت  در درياها، نوسازي  و دگرگوني  سياسي ، جامعه شناسي  سياسي ، سياست  خارجي  قدرت هاي  بزرگ ، مسائل  نظامي  و استراتژيك  معاصر، تاريخ  
 .تحول  دولت  در اسالم ، متون  سياسي  به  زبان  خارجي
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 حسابداري 

را كه در ثبت و تجزيه و تحليل اطالعات و تحليل اطالعات اساسي اقتصادي در  «تغييرات سريع جامعه امروزي، حسابداري يا «زبان تجارت
مؤسسات مختلف مورد استفاده مي باشد، بسيار پيچيده كرده است. تصميم گيري صحيح و دقيق بر مبناي اطالعات قابل اعتماد براي توزيع 

مطلوب ثروت و استفاده از منابع كمياب ملي بسيار ضروري به نظر مي رسد. بنابراين حسابداري نقش مهمي را در سيستم اقتصادي و اجتماعي 
در دنياي متغير بازرگاني و صنعتي، نقش حسابداري عمالً و به تدريج تكامل پيدا كرده است. و عالوه بر وظيفه كنترل  .هر جامعه اي ايفا مي كند

كه نتيجه بسيار طبيعي كار حسابداري است، در مؤسسات اقتصادي با برنامه ريزي بازرگاني و پيش بيني هاي اقتصادي نيز نقش مهمي را بر 
 .عهده گرفته است

برنامه ريزي و كنترل موجب مي شود كه  .وظايف مديريت در موسسات اقتصادي با برنامه ريزي شروع و با كنترل و نظارت خاتمه پيدا مي كند
 .منابع و نيروهاي انساني بطور هماهنگ در طرق سودمند جامعه بكار افتد و حداكثر كارائي حاصل شود

سيستم حسابداري نقش موثري در برنامه ريزي و كنترل عمليات موسسات اقتصادي ايفا مي كند. حسابداري نه تنها اطالعاتي را كه مبناي 
تنظيم طرحها و برنامه هاست در اختيار مديريت قرار مي دهد، بلكه اطالعات الزم در مورد چگونگي اجراي عمليات را نيز مورد ارزيابي قرار مي 

 .دهد و علت عدم كارائي را كشف مي كند و در هر مورد تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايد

 براي درس 4ضرايب دروس دبيرستان مربوط به اين رشته در آزمون سراسري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور عبارتند از: ضريب 
 1 براي تاريخ و جغرافيا، ضريب 1 براي درس زبان عربي، ضريب 1 براي ادبيات فارسي، ضريب 2 براي درس اقتصاد، ضريب 2رياضي، ضريب 

 . براي درس روانشناسي1 براي درس فلسفه و منطق و ضريب 1براي درس علوم اجتماعي، ضريب 

 .عالقه به مسائل مالي و حسابداري و داشتن پايه قوي در رياضيات و صبر و حوصله كافي مي تواند از عوامل مهم موفقيت در اين رشته باشد
 :فارغ  التحصيالن دوره كارشناسي حسابداري قادرند در امور زير منشأ خدمات باشند

 .انجام كليه امور حسابداري در موسسات بازرگاني، بانكها و واحدهاي توليدي و صنعتي
 .تصدي كليه امور حسابداري در موسسات حسابرسي
 .اشتغال به حرفه حسابرسي در موسسات حسابرسي

 .طرح و اجراي سيستم هاي مديريت مالي در مؤسسات بازرگاني، صنعتي و خدماتي

 است  كه  در آن  فرآيند جمع آوري ، طبقه بندي ، ثبت ، خالصه  كردن  اطالعات  و تهيه  گزارش هاي  مالي  و صورت هاي  "سيستم"حسابداري  يك  
حسابداري  در شكل ها و مدل هاي  خاص  انجام  مي گيرد. تا افراد ذي نفع  درون  سازماني  مثل  مديران  سازمان  يا برون سازماني  مثل  بانك ها، مجمع  

عمومي  سازمان  مورد نظر يا مقامات  مالياتي  بتوانند ازاين  اطالعات  استفاده  كنند. به  همين  دليل  فردي  كه  تحصيالت  دانشگاهي  ندارد، بيشتر 
دفتردار است  تا حسابدار. چرا كه  گزارش هاي  اين  دسته  از افراد مطابق  استاندارد نيست  و پردازش  كافي  نمي شود و بيشتر تراز حساب ها مي باشد. 

براي  مثال  يك  حسابدار تجربي  نمي تواند به راحتي  بين  دارايي  كوتاه  مدت  و بلند مدت  تفاوت  قائل  شود يا نمي داند كه  چگونه  بايد معامالت  ارزي  
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را در دفاتر ثبت  كند. از سوي  ديگر يك  حسابدار متخصص ، در آينده  مي تواند مدير مالي  يك  سازمان  يا شركت  گردد؛ يعني  مي تواند به  مديريت  
يك  شركت  ايده  بدهد كه  منابع  موجودش  را در چه  راه هايي  سرمايه گذاري  نمايد تا استفاده  بهينه  كند يا اگر شركت  به  منابع  مالي  جديد نياز 
داشت  يك  مدير مالي  براساس  دانش  آكادميك  خود مي تواند بگويد كه  از چه  طريقي  بايد تأمين  مالي  كرد در حالي  كه  مجموع  اين  فعاليت ها 

 .خارج  از توانايي  يك  حسابدار تجربي  است 

 : توانايي هاي  الزم 

رشته  حسابداري  از جمله  رشته هايي  است  كه  از داوطلبان  سه  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني ، علوم تجربي  و علوم انساني  دانشجو مي پذيرد و در 
آزمون  هر سه  گروه  نيز درس  رياضي  به  عنوان  مهمترين  درس  اين  رشته  مطرح  است . در واقع  داشتن  شم  رياضي  در رشته  حسابداري  از اهميت  

بسياري  برخوردار است . همچنين  يك  حسابدار بايد بتواند به خوبي  گزارش  كارهاي  خود را ارائه  دهد. بنابراين  بايد به ادبيات  فارسي  مسلط  بوده  و 
نگارش  خوبي  داشته  باشد. همچنين  دانشجوي  اين  رشته  بايد تحمل  ساعت ها كار در پشت  يك  ميز و صندلي  و سروكار داشتن  با اعداد و ارقام  را 
داشته  و دقيق  و منظم  باشد تا در جمع  بندي  اعداد و ارقام  دچار مشكل  نگردد و در نهايت اين كه يك حسابدار براي موفقيت در اين دنياي پر از 

 .رقابت و تغيير و تحول بايد خالق، مبتكر، صبور و منضبط باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

فرصت هاي  شغلي  يك  حسابدار بسيار گسترده  است  و از پايين ترين  سطح  تا باالترين  سطح  را در بر مي گيرد. به همين دليل با اين  كه  در 
دانشگاه هاي  مختلف  كشور اعم  از دولتي ، غيرانتفاعي  و آزاد، انشجويان  بسياري  در رشته  حسابداري  تحصيل مي كنند اما تعداد فارغ التحصيالن  
بيكار اين  رشته  از بيشتر رشته ها كمتر است . چون  از يك  مؤسسه  كوچك  گرفته  تا بزرگترين  كارخانه هاي  كشور حداقل  براي  تهيه  اظهارنامه  

 .مالياتي  به  حسابدار نيازمند هستند

 

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 :دروس  پايه 

روانشناسي  عمومي ، جامعه  شناسي ، اصول  علم  اقتصاد، رياضيات  پايه ، رياضيات  كاربردي ، آمار كاربردي ، مباني  كاربرد كامپيوتر، پژوهش  و 
 .عمليات ، مديريت  توليد، حقوق  بازرگاني ، پول  و ارز بانكداري  ، مباني  سازمان  مديريت ، توسعه  اقتصادي ، ماليه  عمومي ، روش  تحقيق 

 :دروس  اصلي  و تخصصي 

اصول  حسابداري ، حسابداري  ميانه ، حسابداري  پيشرفته ، حسابداري  صنعتي ، حسابرسي ، حسابداري  مالياتي ، اصول  تنظيم  و كنترل  بودجه ، مديريت  
مالي ، مباحث  جاري  حسابداري  ، متون  حسابداري 
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 كتابداري 
 

 كتابخانه عمومي دارد كه تعداد كتاب بهترين و 1500 ميليون نفر از آنها باسواد هستند، كمتر از 48 ميليون كه 70كشور ايران با جمعيت حدود 
 هزار جلد مي رسد. اين در حالي است كه كشور همسايه ما، آذربايجان، با جمعيت حدود جمعيت 500بزرگترين آنها به زحمت به يك ميليون و 

 هزار جلد كتاب داشته باشد.البته در كشور ما 700 تا 600ايران ده هزار كتابخانه دارد و در كشورهاي پيشرفته يك كتابخانه براي شروع كار بايد 
جمعيت استفاده كننده از همين حداقل امكانات نيز بسيار اندك است و كتابخانه ها در ايران فعاليت چشمگيري ندارند. در واقع كشور ما با اين كه 

زماني مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترين كتابخانه هاي عالم و نفيس ترين كتب را داشته است، اكنون در زمينه كتاب و كتابخواني دچار فقر 
فرهنگي است و كتابخانه ها، مراكز ساكن و ساكتي هستند كه فقط در دوران امتحانات دانش آموزان يا دانشجويان، قرائت خانه آنها شلوغ 

مي شود.بدون شك يكي از علل اصلي اين مشكل، نبود كتابداران متخصص و عالقه مند در كتابخانه هاي كشور است.كارشناساني آگاه , با تجربه 
و تحصيل كرده كه توانايي ارزيابي نيازهاي كتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در جريان انتشار كتاب هاي جديد و خريد كتاب هاي 

مناسب قرار گيرند. اين افراد بايد قادر به سازماندهي منابع بوده و با فهرست نويسي مناسب امكان دست يابي مراجعه كننده به كتاب هاي مورد نظر 
را فراهم آورند. هدف رشته كتابداري و اطالع رساني كه در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور ما ارائه مي شود، تربيت همين دسته از 

متخصصان است. در واقع رشته  كتابداري  هموار كردن  مسير ارتباط  ميان  دو عنصر كتاب  (در معناي وسيع آن كه شامل هر گونه اثري مي شود 
كه ثبت و ضبط شده باشد) و استفاده  كننده  از كتاب  است. البته  براي  آن  كه  بتوانيم  اين  ارتباط  را امكان پذير كنيم  بايد نه  تنها هر يك  از اين  دو 

عنصر را به  درستي  بشناسيم ، بلكه  الزم است چگونگي  پيوند ميان  آن  دو را نيز بياموزيم . تمام  دروس  پايه  و اختصاصي  در رشته  كتابداري  
(خصوصاً دوره  كارشناسي ) براساس  همين  سه  وظيفه  تدوين  شده  است ؛ يعني  دانشجوي  اين  رشته  منابع  و متون  را مي شناسد، از ويژگي هاي  انواع  

مواد انتشار يافته  آگاه  مي گردد، محتواي  آنها و چگونگي  تبديل  انديشه هاي  موجود در ذهن  نويسنده  به  پديده اي  عيني  و قابل  شناسايي  را درك  
مي كند و قابليت ها و توانايي هاي  رسانه هاي  گوناگون  از قبيل  كتاب  (به  معناي  محدود)، مجله ، روزنامه ، نوار، لوح  فشرده ، اينترنت  و مانند آنها را 

درمي يابد. از سوي  ديگر دروسي  نيز در برنامه  اين  رشته  هست  كه  براي  شناخت  انسان ، چگونگي  شكل گيري  دانش  و معرفت  افراد در ذهن  آنان ، 
تأثير محيط ، فرهنگ  و جامعه  دانسته ها و باورهاي  مردم  مفيد است . زيرا اگر بخواهيم  مواد و منابع  براي  مراجعان  قابل  استفاده  باشد، بايد مراجعان  
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را به  درستي  بشناسيم ، با محيط  فرهنگي  آنها آشنا باشيم  و نيازهاي  اطالعاتي  آنها را تشخيص  دهيم . البته  دانستن  ويژگي هاي  كتاب  و خواننده  يا 
استفاده  كننده  به  تنهايي  براي  انجام  وظيفه  كتابداري  كفايت  نمي كند. بلكه  بايد تدابير مربوط  به  ايجاد ارتباط  ميان  آن  دو را نيز شناخت . براي  اين  

كار الزم  است  به  فرآيند ارتباط  آگاه  بود و دانست  در چه  شرايطي  ارتباط  آسان  مي شود و تحت  چه  شرايطي  دچار اختالل  مي گردد. پس  كتابدار 
الزم  است  كه  با حوزه  ارتباطات  نيز كم  و بيش  آشنا باشد. به  همين  دليل  سه  ضلع  مثلث  كتاب ، خواننده  و ارتباط   ، موضوع  مطالعه  و پژوهش  

 .عالقه مندان  اين رشته است  و آثاري  كه  از اين  مطالعات  برجاي  مانده،  دستمايه  مناسبي  براي  برنامه هاي  درسي  رشته  كتابداري  مي باشد

 : توانايي هاي  الزم

رشته  كتابداري  با دانش اندوزي  سر و كار دارد. بنابراين  هر فردي  كه  دامنه  مطالعات  و تتبعات  او گسترده تر باشد، قابليت  پيشرفت  بيشتري  در اين  
رشته  دارد. زيرا قناعت  به  دانسته هاي  موجود و خود را بي نياز از ارتقاء و بهبود دانش  و معرفت  دانستن ، آفتي  خطرزا براي  رشته  كتابداري  است . 

فراگيري  آهسته  و پيوسته  و شكيبايي  و بردباري  در برخورد با اطرافيان  و پرسش  كنندگان  نيز دو ويژگي  عمده اي  است  كه  دانشجويان  اين  رشته  
بايد در خود بپرورانند. اصرار بر تحميل  نظرات  خود به  ديگران  و خودداري  از شنيدن  و تحليل  كردن  آراء آنان ، كتابدار را به  تدريج  در چارچوب  

بسته  و بدون  روزنه اي  محبوس  مي كند و سبب  مي شود كه  نه  ديگران  تاب  تحمل  او را داشته  باشند و نه  او بتواند ديگران  را تحمل  كند. (رشته  
 ).كتابداري  از هر سه  گروه  آزمايشي  رياضي  و فني ، علوم  تجربي  و علوم انساني  دانشجو مي پذيرد

 : موقعيت  شغلي  در ايران 

با توجه  به  پيشرفت  سريع  جوامع  انساني  و افزايش  ميزان  انتشارات  در زمينه هاي  مختلف  دانش  بشري ، ايجاد و گسترش  كتابخانه ها امري  الزامي  
است . از اين  رو كتابداري  يكي  از رشته هايي  است  كه  چشم انداز فرصت هاي  شغلي  آن  بسيار روشن  است . كتابخانه هاي  عمومي  در سراسر كشور و 
كتابخانه هاي  مدارس  در مقاطع  مختلف  هنوز چشم  به  راه  كتابداراني  هستند كه  دوره هاي  دانشگاهي  را طي  كرده  باشند. كتابخانه هاي  دانشگاهي  

و تخصصي  و مراكز اطالع رساني  نيز هنوز آماده  پذيرش  فارغ التحصيالن  اين  رشته  هستند . البته  بايد به  اين  نكته  نيز توجه  داشت  كه  مراكز و 
كتابخانه هايي  كه  در صدد استخدام  فارغ التحصيالن  هستند، افراد شايسته تر را ترجيح  مي دهند و اين  بر دانشجويان  است  كه  از آغاز ورود به  رشته  

 .به  خودسازي  و گسترش  دانش  و عمق  بخشيدن  به  مهارت هاي  خود بپردازند و از اين  طريق  چشم انداز شغلي  خود را پيشاپيش  ترسيم  نمايند
 :درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 : دروس  مشترك در گرايش هاي كتابداري

روانشناسي  اجتماعي  ، روانشناسي  عمومي ، تاريخ  تمدن ، مباني  جامعه شناسي  ، تاريخ  ادبيات  ايران ، تاريخ  ادبيات  جهان ، تاريخ  عمومي  فلسفه  ، 
متون  اختصاصي  انگليسي  ، متون  اختصاصي  فرانسه  ، متون  اختصاصي  آلماني  ، متون  اختصاصي  روسي ، متون  اختصاصي  عربي ، كتابخانه  و 

كتابداري  ، مجموعه  سازي ، سازماندهي  مواد، مرجع شناسي  عمومي  (فارسي  و عربي )، ساختمان  و تجهيزات  كتابخانه ، مواد سمعي  و بصري ، مواد 
خدمات  كتابخانه  براي  بزرگساالن  نوسواد، مواد خدمات  كتابخانه  براي  كودكان  و نوجوانان ، ماشين نويسي  فارسي  ، ماشين نوسي  التين  ، اداره  

 .كتابخانه ، مرجع  شناسي  عمومي (التين )، اصول  كار مرجع  ، گزارش  نويسي  ، كارآموزي 
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 آمار 

بايد براي كمتر دانش آموز دبيرستان سوال باشد كه موضوع رشته آمار چيست؟ نام گذاري بعضي از رشته ها به قدري واضح و آشكار است كه با 
نام بردن از اسم آن توضيح كاملي از تمام رشته بدست مي آيد. رشته آمار روش هاي جديد و اصول اساسي آمارگيري را مورد بحث و مطالعه 

آمار بيانگر كميت است  .قرار مي دهد. از دوران دبستان كه به اردو رفته ايد با اين كلمه كه مي خواهيم آمار بگيريم همه جمع شوند آشنا شده ايد
 .براي برنامه ريزي كيفي و با كيفيت، امروزه نقش آمار در برنامه ريزي آنقدر مهم است كه بسياري از امور متوقف مي شوند تا آمار آن بدست آيد

روش هاي آمارگيري متنوع و ارائه آن ها به صورت هاي متعددي گسترش يافته. در كشور ما آنچه رو به پيشرفت است توجه به آمار است و 
آنچه هنوز به آن دست نيافته ايم آمارهاي قطعي، واحد و قابل استناد است به هر حال رشته آمار كه مركز جذب فارغ التحصيالنش مركز آمار 

 .ايران است در حوزه هاي مختلف با فاكتورها و سواالت متفاوت نحوه آمارگيري علمي را آموزش مي دهد

 كشف و اختراع مهم قرن بيستم را معرفي كرد. كه 20به دنبال يك نظرخواهي از دانشمندان علوم مختلف  "Science" چند سال پيش مجله
در ميان اين اختراعات و اكتشافات علم آمار نيز پس از اختراعات مهمي مثل ترانزيستور و كامپيوتر و قبل از ليزر قرار داشت. البته حضور علم آمار 

در اين فهرست چيز عجيبي نيست چون جهان امروز، جهان مديريت اطالعات است و بخش عظيم اطالعات نيز در هر علم، رشته، سازمان يا 
مركز شامل اعداد و ارقام مي شود كه در مرحله جمع آوري و تجزيه و تحليل اين اعداد و ارقام علم آمار مورد نياز است. براي مثال هنگام آزمايش 

تأثير يك داروي جديد،  انتخاب يك نوع بذر در بين بذرهاي مختلف، مقايسه كيفيت دو روش تدريس در آموزش زبان، كنترل كيفيت 
محصوالت، تعيين حق بيمه، پيش بيني نرخ ارز، نظرسنجي و پيش بيني انتخابات، تعيين نرخ بيكاري، تعيين شاخص هزينه خانوار، تأثير و رابطه 
افسردگي بر تحصيل نياز به تحقيقات آماري داريم.اما علم آمار كه حضور بسيار گسترده اي در زندگي ما دارد، چيست؟ علم  آمار به  زبان  ساده ، 
پيشگويي  براساس  اعداد و ارقام  است . به  عبارت  ديگر يك  آماردان  مي تواند براساس  مجموعه  اطالعات  عددي  و بر مبناي  مدل هاي  رياضي  و 

مدل هاي  نظريه  احتمال ، پيشگويي  كند؛ يعني  به  ياري  اطالعات  گذشته ، نحوه  رفتار يك  فرآيند را پيش بيني  نمايد. از همين  رو مي توان  گفت  كه  
علم  آمار نتيجه گيري  از جزئيات  و يا رسيدن  از جزء به  كل  است. كار علم  آمار كمك  به  تفكر علمي  است  و آمارشناس  كسي  است  كه  مشاهده  

 .مي كند و اطالعاتي  به  دست  مي آورد و سپس  با اطالعات  به  دست  آمده ، اتفاقات  و حوادث  را پيش بيني  مي كند

 .دانشجوياني كه اين دوره آموزشي را طي مي كنند پس از فراغت از تحصيل توانايي هاي زير را دارند

 .كليه دروس آمار، احتمال، دوره رياضي متوسطه آموزش عمومي را تدريس نمايند

 .توانايي ادامه تحصيل را داشته و بتوانند با رعايت ديگر ضوابط گزينش وارد دوره كارشناسي ارشد و رشته هاي باالتر تخصصي گردند  



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 128

 

 .توانايي تجزيه و تحليل آماري مسائل اقتصادي و صنعتي را دارا ميباشند 

 .در برنامه ريزي صحيح علمي و حل مسائل مربوط به آنها توانايي دارند

 .آمادگي براي برخورد با مسائل خاص آماري و حل مشكالت ناشي از آنها را دارا ميباشند 

اهميت اين دوره جهت تربيت افراد آزموده براي سازمانهايي از قبيل برنامه و بودجه مركز ايران و مراكز صنعتي و پزشكي و غيره كه در جهت 
 .استقالل اقتصادي و خود كفايي صنعتي جامعه اسالمي ضورت دارد بيش از پيش احساس مي شود

 : توانايي هاي  الزم 

 دانشجو، قوي بودن در علم 99 استاد و 10 دانشجوي آمار دانشگاه هاي كشور انجام گرفته است، 132 استاد و 12در يك نظرخواهي كه از 
رياضي را براي موفقيت در رشته آمار ضروري دانسته اند. چون مباحثي كه در علم آمار مطرح مي شود با رياضيات ارتباطي تنگاتنگ دارد و در واقع 
علم آمار يكي از شاخه هاي مهم از علم رياضيات است. بنابراين دانشجوي آمار بايد در درس  رياضي  قوي  باشد و ابتكار و توانايي  تجزيه  و تحليل  

 .و حل  مسائل  رياضي  را داشته  و به  آموزش  و يادگيري  علوم  كامپيوتر عالقه مند باشد

 : موقعيت  شغلي  در ايران

بيشتر سازمان هاي  دولتي  از آمار براي  ارائه  ارقام  و اعدادي  كه  مربوط  به  فعاليت هاي  واحدهايشان  مي شود، استفاده  مي كنند و چون  اين  كار را 
چندان  تخصصي  نمي دانند به  جاي  به  كارگيري  كارشناسان  آمار از افرادي  بهره  مي برند كه  آشنايي  مختصري  با اين  علم  دارند. در حالي  كه  اكثر 
برنامه ريزي هاي  زيربنايي  كشور را مي توان  با استفاده  از روش هاي  پيشرفته  آمار انجام  داد. البته  گمنام  بودن  علم  آمار و كاربردهاي  آن  در جامعه ، 

مانع  از جذب  فارغ التحصيالن  رشته  آمار نشده  است  بلكه  بسياري  از استادان و دانشجويان  اين  رشته  معتقد هستند كه  فارغ التحصيالن  آمار كمتر با 
مشكل  بيكاري  روبرو مي شوند. فارغ التحصيالن  اين  رشته  مي توانند در سازمان  برنامه  و بودجه ، مركز آمار ايران ، بانك ها، ادارات  بيمه ، مراكز 

صنعتي  و كارخانجات  ، واحدهاي  آماري  وزارتخانه هاي  مختلف  همچون  جهاد كشاورزي ، كار، بهداشت ، اقتصاد و امور دارايي ، فرهنگ  و ارشاد 
 .اسالمي و به  طور كلي  در هر مركزي  كه  نياز به  جمع آوري  و تجزيه  و تحليل  آمار و اطالعات  دارد، مشغول  به  كار شوند

 : درس هاي  اين  رشته  در طول  تحصيل 

 : دروس  پايه

 .رياضي  عمومي ، مباني  اقتصاد، مباني  جامعه  شناسي  ،مباني  جمعيت  شناسي  ، فيزيك  پايه  ، آمار و احتمال  ، روش هاي  آماري ، مباني  رياضي 
 : دروس  تخصصي

 
رياضي  براي  آمار، جبر خطي  براي  آمار، آناليز رياضي  ، مباني  كامپيوتر و برنامه نويسي  ، احتمال  و كاربرد آن  ، آمار رياضي ، روش هاي  ناپارامتري  ، 

رگرسيون  ، طرح  آزمايش ها، روش هاي  نمونه گيري  ، فرآيندهاي  تصادفي  ، سري هاي  زماني ، زبان تخصصي  ، روش هاي  پيشرفته  آماري  ، 
روش هاي  چند متغييري  گسسته  ، روش هاي  چند متغييري  پيوسته ، محاسبات  آماري  با كامپيوتر، كنترل  كيفيت  آماري ، پروژه 
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 اويونيك هواپيما 

 

در آسمان تيره شب، چند چراغ كوچك به چشم مي خورد. اين چند چراغ به خلبان مي گويد كه به باند فرودگاه نزديك شده است و اكنون بايد با 
حركاتي آكروباتيك، خود را به سطح باند نزديك كند و در حالي كه هواپيما تكان هاي شديدي مي خورد، چرخ هاي جلو و عقب هواپيما را يكي 

پس از ديگري بر روي باند بنشاند!اين صحنه اي است كه همه ما بارها در فيلم هاي مستند و سينمايي جنگ جهاني اول و دوم ديده ايم. اما 
هواپيماهاي پيشرفته كنوني از فناوري هاي جديد بهره مي گيرند و دستگاه هاي ناوبري كه در كابين رو به روي خلبان قرار دارد، موقعيت باند 

فرودگاه را نشان مي دهد و مي گويد كه آيا هواپيما در راستاي باند است يا به چپ و راست منحرف شده است؟به همين دليل، امروزه يك خلبان 
ماهر، فردي است كه بيشترين آگاهي و مهارت را در استفاده از آالت دقيق الكترونيكي و كامپيوتري موجود در كابين دارد؛ وسايلي كه ايمني يك 

پرواز، در گرو سالمتي و دقت عمل آنها است و باز به همين دليل، در سازمان هواپيمايي هر كشوري، نصب، راه اندازي، نگهداري و تعمير 
سيستم هاي الكترونيكي و كمك ناوبري موجود در هواپيما از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. وظيفه اي كه بر عهده متخصصان اويونيك 
هواپيما مي باشد.در واقع اويونيك، الكترونيك هواپيمايي به معناي تخصصي آن است؛ يعني متخصص اين رشته، اطالعات الزم را در زمينه 

كه كمك مي كند تا  ILS سيستم و دوره هاي تخصصي ديگر به دست مي آورد. براي مثال تعمير و نگهداري ILS ،VOR ،DME دوره هاي
هواپيما، مسير باند را تشخيص داده و بر روي آن بنشيند، در رشته تخصصي اويونيك هواپيما آموزش داده مي شود. گفتني است كه دانشجويان 
اويونيك هواپيما، پس از فارغ التحصيلي، براساس مقررات آموزشي دانشكده  هواپيمايي كشوري، براي شركت در آزمون و اخذ مدرك بين المللي 

 .الكترونيك هواپيما، به استاندارد پرواز سازمان هواپيمايي كشوري معرفي مي شوند

 : توانايي هاي الزم

در صنعت هواپيمايي، توانمندي در دروس رياضي و فيزيك بسيار مهم است. همچنين دانشجويان بايد با عالقه و پشتكار بسيار، در اين صنعت 
فعاليت كنند؛ يعني نبايد واحدهاي آزمايشگاهي و كالس هاي درس را باري به هر جهت پشت سر بگذارند و هدفشان گرفتن مدرك كارداني يا 

كارشناسي باشد. بلكه الزم است با انگيزه و هدف، سركالس درس حضور داشته باشند تا بتوانند در آينده از تحصيل خود، در سازمان هواپيمايي 
 .كشور ياري بگيرند

 : موقعيت شغلي در ايران

% از عمليات هوايي 6% حوادث هوايي به هنگام برخاستن و فرود هواپيما رخ مي دهد در حالي كه برخاستن و فرود آمدن تنها 68آيا مي دانيد كه 
را تشكيل مي دهد.آمار فوق بيانگر آن است كه تخصص هاي اويونيك، الكترونيك و مخابرات هواپيمايي، در سازمان هواپيمايي هر كشوري 

اهميت فوق العاده اي دارد و جذب نيروي كارآمد و توانمند در زمينه هاي ياد شده، يك ضرورت اجتناب ناپذير است. سازمان هواپيمايي كشوري 
ايران نيز براي تأمين نيروي ماهر و توانمند در تخصص هاي مورد نياز، هر ساله تعدادي دانشجو در رشته هاي تعمير و نگهداري هواپيما، 

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691644/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691644/
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الكترونيك هواپيمايي، اويونيك هواپيما و مخابرات هواپيمايي جذب مي كند كه تعداد قابل توجهي از اين دانشجويان، به ويژه در رشته هاي 
مراقبت پرواز، الكترونيك هواپيمايي، اويونيك هواپيما و مخابرات هواپيمايي، در صورت داشتن توانايي و دانش الزم، جذب سازمان هواپيمايي 

كشوري مي شوند. نكته بسيار مهم اين است كه بسياري از داوطلبان آزمون سراسري، تصور مي كنند كه در صورت پذيرش در رشته هاي دانشكده 
هواپيمايي كشوري از جمله اويونيك هواپيما، الكترونيك هواپيمايي و مخابرات هواپيمايي و فعاليت در سازمان هواپيمايي كشور، از درآمد بااليي 

برخوردار خواهند بود و از امتيازات بسياري مثل دسترسي به بليت رايگان براي استفاده از خطوط هوايي داخلي و خارجي كشور بهره مند مي شوند. 
 .در حالي كه تنها،  شركت هاي هواپيمايي، امتيازات ياد شده را دارند و سازمان هواپيمايي كشوري ارتباطي با خطوط هوايي ندارد

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس پايه

 رياضي عمومي، رياضي كاربردي،  فيزيك،

 :دروس اصلي تخصصي

مدار الكتريكي، الكترونيك، مدارهاي منطقي، نقشه كشي صنعتي، برنامه نويسي كامپيوتر، سيستم هاي ارتباطي هواپيما، سيستم هاي كمك ناوبري 
هواپيما، رادار و كاربرد آن در هواپيما ، الكتريك هواپيما، آالت دقيق هواپيما، سيستم هاي كنترل اتوماتيك، كارگاه فن آوري و روش هاي 

  .)جوشكاري، زبان تخصصي هواپيمايي (بسياري از درس هاي اين رشته همراه با آزمايشگاه است

 

 
 الكترونيك هواپيما

امروزه صنعت هواپيمايي همانند صنعت خودرو سازي روال عادي خود را طي مي كند و با قدمتي كه پيدا كرده ، هواپيما را به وسيله اي روزمره 
براي جابجايي مسافر و كاال تبديل نموده است به موازات همين اتفاق تنوع خدمات و بكارگيري افراد در اين صنعت نيز هر روز رو به رشد و 

بخش عمده اي از سيستم هاي زميني كه سالمت و ايمني يك توسعه است كه يكي از اين رشته ها كارداني تعمير و نگهداري هواپيما مي باشد . 
پرواز را تضمين مي كنند، تجهيزات الكترونيكي هستند. افرادي كه با اين تجهيزات كار كرده و آنها را تعمير مي كنند بايد عالوه بر آشنايي با 

الكترونيك عمومي، با الكترونيك تخصصي هواپيما نيز آشنا باشند؛ يعني در سازمان هواپيمايي كشوري نياز به تلفيقي از يك دوره الكترونيك 
عمومي با الكترونيك تخصصي است. در ضمن، اين دوره آن قدر كوتاه نيست كه بتوان به عنوان يك دوره كوتاه مدت، به فارغ التحصيالن 

كارداني يا كارشناسي برق آموزش داد. از اين رو، دوره تخصصي الكترونيك هواپيمايي در مقطع كارداني و كارشناسي در وزارت علوم ارائه شده 
است و فارغ التحصيالن اين رشته، با توجه به توان و تخصص خود، در سازمان هواپيمايي كشوري به كار گمارده مي شوند.دروس رشته 
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% 90الكترونيك هواپيمايي، به ويژه در مقطع كارشناسي، شباهت بسياري به دروس رشته مهندسي برق گرايش مخابرات دارد؛ يعني حدود 
، ILS  درصد از دروس نيز دروس تخصصي الكترونيك هواپيما مثل دوره هاي تخصصي15 يا حداكثر 10دروس اين دو رشته مشابه است و 

VOR  يا دوره هاي مقررات ناوبري است. به همين دليل، فارغ التحصيل اين رشته به غير از صنعت هواپيمايي مي تواند در صنعت مخابرات نيز
 .مشغول به فعاليت شود

مجموعه كاردان الكترونيك هواپيمايي يكي از مجموعه هاي آموزش عالي در دانشكده هواپيمايي كشوري مي باشد كه هدف آن تربيت افراد 
 :كاردان در زمينه هاي الكترونيك، مخابرات، كمك ناوبري و ... بوده و در تدوين برنامه درسي رعايت موارد زير در نظر گرفته شده است

 .رعايت دستورالعملها و مقررات سازمانها بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) در امور هوانوردي -الف
 .ب- برنامه هاي آموزشي گروه فني مهندسي (كميته تخصصي برق) شوراي عالي برنامه ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري

 .ج- تجربيات كشورهاي پيشرفته در صنعت هواپيمايي
 .د- نياز سازمان هواپيمايي كشوري

 
 كاردان الكترونيك هواپيماكسي است كه اطالعات و مهارتهاي الزم جهت كار در صنعت هوانوردي را در محدوده اي مناسب كسب

 :كرده و با استفاده از تكنيكها و رهنمودهايي كه كارشناسان اين رشته ارائه خواهند كرد قادر به انجام مسئوليتهاي زير باشد
الف- نصب و راه اندازي (در محدوده اي معين) سيستمهاي الكترونيكي، مخابراتي و كمك ناوبري 

ب- تشخيص عيوب و تعمير سيستمهاي الكترونيكي، مخابراتي و كمك ناوبري و ناوبري 
ج- سرويس و نگهداري سيستمهاي الكترونيكي، مخابراتي و كمك ناوبري 

 

 : توانايي هاي الزم

 .توانايي هاي الزم براي اين رشته مانند رشته اويونيك هواپيما است

 : موقعيت شغلي در ايران

سازمان هواپيمايي كشوري به تخصص  فارغ التحصيالن اين رشته ، نياز بسياري دارد.مثالً براي سيستم هاي زميني كه در فرودگاه ها نصب مي شود 
يا نقاط كور داخل كشور مثل كوير كه هواپيما از آنجا عبور مي كند و بايد بتواند موقعيت خود را در اين مناطق نيز به فرودگاه گزارش كند،  نياز به 

 .متخصصان الكترونيك هواپيما است؛ افرادي كه به تعمير، نگهداري و سرويس سيستم هاي الكترونيكي موجود مي پردازند

 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 هفته معادل 17ترم ارائه مي شود و طول هر ترم برابر  5  سال است و برنامه درسي آن5/2طول دوره مجموعه كارداني الكترونيك هواپيمايي 
 .يك و نيم سال تحصيلي است

 :دروس پايه. ساعت است51 ساعت و هر واحد كارگاهي 34 ساعت و هر واحد عملي 17ساعت تدريس هر واحد نظري 

 .رياضي عمومي، رياضي كاربردي،  فيزيك

 :دروس اصلي و تخصصي
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مدار الكتريكي، الكترونيك، مدارهاي منطقي، اندازه گيري الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي، نقشه كشي صنعتي، برنامه نويسي كامپيوتر، اصول 
 فرستنده و گيرنده، سيستم هاي كمك ناوبري، سيستم هاي مخابرات هواپيمايي، قوانين راديويي، زبان تخصصي هواپيمايي، كارآموزي

CNS/ATM (بسياري از درس هاي اين رشته همراه با آزمايشگاه است 

 
 

 
 

 
 مخابرات هواپيما

 
امروزه صنعت هواپيمايي همانند صنعت خودرو سازي روال عادي خود را طي مي كند و با قدمتي كه پيدا كرده ، هواپيما را به وسيله اي روزمره 

براي جابجايي مسافر و كاال تبديل نموده است به موازات همين اتفاق تنوع خدمات و بكارگيري افراد در اين صنعت نيز هر روز رو به رشد و 
 توسعه است كه يكي از اين رشته ها كارداني تعمير و نگهداري هواپيما مي باشد . 

كارداني مخابرات هواپيما، بيشتر اپراتوري هواپيماست و فارغ التحصيالن اين رشته، اطالعات و توانايي الزم را براي مبادله پيام و اطالعات 
، ميكروويو و ماهواره بين دو مركز هواپيمايي يا بين مركز S.S.Bهوانوردي، استفاده از سيستم هاي سوئيچينگ،  مدارهاي راديوتله تاپ، 

مجموعه كاردان مخابرات .سوئيچينگ كه در تهران است و فرودگاه شهرستان هاي مختلف به دست مي آورند. تخصصي كه در حد كارداني است
هواپيمايي يكي از مجموعه هاي آموزش عالي آموزشگاه هواپيمايي كشوري مي باشد كه هدف آن تربيت افراد كاردان در زمينه شناخت، نحوه 
عملكرد و نگهداري و كار با مدارات مخابرات هواپيمايي در جهت تامين سالمت پرواز براي سازمان هواپيمايي كشوري و در صورت نياز براي 

 .ساير سازمانها در زمينه مخابرات بين المللي مي باشد

دروس اين مجموعه تركيبي از دروس عمومي، علوم پايه، دروس اصلي و دروس تخصصي مخابرات هواپيمايي است كه با توجه به نيازهاي 
 .برنامه ريزي شده است (ICAO)مخابرات هواپيمايي در مركز و فرودگاههاي كشور و توصيه هاي سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري

  
 :فارغ التحصيالن اين دوره داراي مهارتها و آمادگي هاي زير مي باشند

و غيره ... از طريق سرويس  SSB،CW ،(PBTT)مبادله پيامهاي هواپيمايي با استفاده از ماكروويو، ماهواره خطي، سيستم نيمه اتوماتيك -
 (ICAO)با رعايت مقررات و دستورالعمل هاي ايكائو (AFS،AMS) ثابت و متحرك هوايي

 و مبادله پيامهاي هواپيمايي مربوط به آژانسهاي هواپيمايي (SITA)ارتباط با شبكه بين المللي سيتا -
 (ROBEX)تهيه و توزيع بولتنهاي گزارشات جوي پرواز -
 4 و 3توانايي در نگهداري سيستمهاي ارتباطي هواپيمايي در فرودگاههاي درجه  -
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 : توانايي هاي الزم

 .توانايي هاي الزم براي اين رشته مانند رشته اويونيك هواپيما است

 : موقعيت شغلي در ايران

 .بازار كار فارغ التحصيالن مخابرات هواپيمايي، سازمان هواپيمايي كشوري است و بسياري از آنها جذب اين بازار مي شوند
 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس اصلي و تخصصي

 :طول دوره و شكل نظام

 هفته آموزش كامل است مدت هر واحد درس 17 ترم برنامه ريزي مي شود طول هر ترم برابر 4 سال است و برنامه هاي درسي آن 2طول دوره 
  ساعت مي باشد51 ساعت مي باشد و دروس كارگاهي 34 ساعت و دروس عملي و آزمايشگاهي حداقل 17نظري حداقل 

مدارهاي الكتريكي، الكترونيك، مدارهاي منطقي، عوامل انساني، سيستم عامل، اصول مخابرات، مقررات مخابرات، حقوق هواپيمايي، زبان .
، سرويس   C، هواشناسي و كدها، روبكس، داكيومنت هاي ايكائو، برنامه نويسيCNS/ATM تخصصي مخابرات هواپيمايي، مخابرات ماهواره

اطالعات پرواز، سيستم هاي سوئيچينگ پيام، سيستم هاي كمك  ناوبري 

 

 

 تعمير و نگهداري هواپيما 

 

 وقتي نخستين هواپيما توسط برادارن رايت به پرواز درآمد،  مهمترين دغدغه آنها حفظ سالمت و ايمني هواپيما و سرنشينان آن بود. 1903 سال 
امروز نيز پس از گذشت يك قرن در حالي كه بشر به اعماق فضاي خارج از جو زمين راه گشوده و به نرمي بر ماه فرود آمده است, سفينه هاي 

فضايي بدون سرنشين، سياره هاي مريخ، زهره, زحل و ... را عكس برداري و مطالعه كرده اند و هواپيماها در كوتاه ترين زمان اقيانوس ها و قاره هارا 
در مي نوردند؛ هنوز مهمترين مسأله براي كارخانه هاي هواپيماسازي و شركت هاي هواپيمايي، پروازي ايمن و مطمئن است.اما چگونه مي توان 

سالمت و ايمني يك پرواز را تضمين كرد؟ يكي از مهمترين كارها در اين زمينه، اطمينان از سالمت كامل بدنه، موتور و سيستم هاي داخلي يك 
 .هواپيما است. كاري كه توسط متخصصان تعمير و نگهداري هواپيما انجام مي گيرد

http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691640/
http://www.rasekhoon.net/forum/post/show/423844/691640/
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 :دانشجويان رشته تعمير و نگهداري هواپيما در چهار بخش، اطالعات پايه را كسب مي كنند كه اين چهار بخش عبارتند از
 .الف) زبان انگليسي،  زيرا اكثر كتب درسي اين رشته به زبان انگليسي است

 :ب) دانش عمومي و پايه، شامل
 ... فيزيك، مكانيك،  ترموديناميك و

 :پ) دانش تخصصي، شامل

 
آئروديناميك، موتور جت، موتور پيستوله، بدنه هواپيما، سيستم هاي آالت دقيق هواپيما (دانشجويان كارگاه هاي عملي اين دروس را نيز 

مي گذرانند.)ت) كارگاه هاي تخصصي كه شامل دروس عملي درس هاي تخصصي مي شود.پس از پايان تحصيالت دانشگاهي نيز فارغ التحصيالن 
اين رشته به هواپيمايي كشوري معرفي مي شوند تا در آزمون نهايي موتور يا بدنه هواپيما شركت كنند و در صورت موفقيت در اين آزمون، به آنها 
مدرك پايه داده مي شود كه براساس اين مدرك مي توانند در شركت هاي حمل و نقل هوايي يا كارخانه هاي تعمير موتور و بدنه هواپيما استخدام 

 شوند. گفتني است كه بسياري از متخصصان تعمير و نگهداري هواپيما پس از چند سال فعاليت در يك شركت يا كارخانه، و به دست آوردن 
تجربه و تخصص الزم،  براساس نياز شركت يا كارخانه مورد نظر براي آزمون تخصصي به هواپيمايي كشوري معرفي مي شوند. براي مثال يك 

 يا بدنه ايرباس و موارد ديگر به هواپيما كشوري معرفي شود و 747متخصص تعمير و نگهداري هواپيما امكان دارد براي تخصص موتور بوئينگ 
در صورتي كه در آزمون تخصصي اين رشته موفق گردد به او مدرك تخصصي داده مي شود و براساس اين مدرك مي تواند به هواپيمايي كه در 

 .آن تخصص پيدا كرده است،  اجازه پرواز دهد و از لحاظ فني، صالحيت پرواز هواپيماي مورد نظر را تأييد نمايد

 : توانايي هاي الزم

متخصص تعمير و نگهداري هواپيما را مي توان پزشك هواپيما دانست چون همان طور كه پزشك بايد بدن انسان را كامالً بشناسد، يك 
متخصص تعمير و نگهداري هواپيما نيز بايد تمام اجزاي هواپيما را بشناسد تا اگر مشكلي پيش آمد، متوجه شود كه اين مشكل مربوط به كدام 

قطعه است و با تعمير يا تعويض قطعه مورد نظر، ايمني يك پرواز را تضمين كند. از همين رو دانشجوي اين رشته بايد خالقيت، پشتكار و عالقه 
فراوان به كارهاي فني داشته باشد تا بتواند دروس متفاوت و متنوع اين رشته را با موفقيت مطالعه كرده و در نهايت متخصص توانمندي 

شود.همچنين دانشجوي اين رشته بايد به رياضيات و فيزيك و مكانيك عالقه مند باشد. در ضمن دانشجويي كه به فكر پشت ميزنشيني و كاري 
تميز و مرتب و خارج از محيط كارگاه باشد، در اين رشته موفق نخواهد شد. دانشجوي تعمير و نگهداري هواپيما بايد لباس كار بپوشد و از 

كارهاي بسيار ساده كارگاه حتي شستن قطعات هواپيما شروع كند و به تدريج مطالب را فرا بگيرد؛ بدون اين كه از كار كردن و فعاليت در كارگاه 
 .ابايي داشته باشد.گفتني است كه رشته تعمير و نگهداري هواپيما تنها از بين داوطلبان مرد دانشجو مي پذيرد

 : موقعيت شغلي در ايران

سازمان هواپيمايي ناظر و كنترل كننده صنعت تعمير و نگهداري هواپيما است به همين دليل بازار كار وسيعي براي فارغ التحصيالن اين رشته 
ندارد اما شركت هاي حمل و نقل هوايي مثل آسمان، هما، كيش اير و شركت هاي تعمير اساسي موتور و بدنه هواپيما مثل صنايع هواپيمايي ايران 
سها، هلي كوپتر سازي پنها و هواپيما سازي ايران هسا و بعضي از شركت هايي كه كارهاي جنبي در زمينه تعمير و نگهداي موتور و بدنه هواپيما 
انجام مي دهند، مراكز اصلي جذب فارغ التحصيالن اين رشته هستند. از سوي ديگر تعدادي از فارغ التحصيالن با توجه به اطالعات خوبي كه در 

زمينه مكانيك و الكترونيك دارند، جذب كارخانه ها و شركت هاي ديگر مثل ايران خودرو مي شوند و در كل مي توان گفت كه هيچ يك از 
 .فارغ التحصيالن توانمند اين رشته بيكار نمي مانند
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 : درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 :دروس پايه

 .رياضي عمومي، فيزيك مكانيك، فيزيك حرارت، شيمي عمومي، فيزيك الكتريسته و مغناطيس، برنامه نويسي كامپيوتر، معادالت ديفرانسيل
 :دروس اصلي و تخصصي

استاتيك،  مباني مهندسي برق الكترونيك، مقاومت مصالح، ديناميك عمومي، اصول ارتعاشات، تئوري ماشين، مكانيك سياالت عمومي، 
ترموديناميك عمومي، علم مواد،  تكنولوژي و روش هاي جوشكاري، كارگاه جوشكاري، طراحي اجزاء ماشين، ايمني در محيط كار، انتقال حرارت 

عمومي،  نقشه كشي صنعتي،  اصول مديريت، آئروديناميك، كارگاه ماشين ابزار،  پروسه هاي ساخت و مواد، مباني و كنترل خوردگي، تست هاي 
غيرمخرب، ساختمان هواپيما،  مكانيك پرواز، موتورهاي پيستوني، كارگاه موتورهاي پيستوني، موتور جت،  نقشه كشي تخصصي،  كارگاه تعمير بال 
و بدنه،  سيستم هاي الكتريكي هواپيما، سيستم هاي اندازه گيري و آالت دقيق هوايي، آناليز سيستم هاي هواپيما، كارگاه سيستم هاي هواپيما، زبان 

تخصصي سيستم هاي مكانيكي هواپيما مقرارت هواپيمايي، كارآموزي، پروژه تخصصي.(بسياري از درس هاي اين رشته همراه با آزمايشگاه 
 (.است
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 كارشناسي علوم انتظامي 

 

 ايران كشوري باستاني و با سابقه دو هزار ساله است. كشوري كه در دوران سلسه هخامنشيان ، اولين سيستم حكومتي گسترده امپراطوري را 
بنيانگذاري كرد و در طي تاريخ پرفراز و نشيب خود، انواع سيستم هاي ايجاد نظم و ترتيب را مورد آزمايش قرار داد. يك صد سال پيش ، سيستم 
نوين ايجاد نظم و امنيت داخلي؛ يعني سازمان پليس در ايران به وجود آمد. براساس اين سيستم پليس ايران به دو قسمت مهم پليس شهري و 

ژاندارمري تقسيم گرديد. پس از انقالب اسالمي، كميته انقالب اسالمي نيز به عنوان يكي از اركان مهم حفظ نظم و امنيت داخلي و دفاع از 
 با تصميم مجلس شوراي اسالمي اين سه نيرو در يكديگر ادغام و 1370ارزش هاي انقالب در داخل كشور، به اين مجموعه افزوده شد. در سال 

سيستم پليس واحد به وجود آمد. به دنبال طرح ادغام شهرباني، ژاندارمري ، كميته انقالب اسالمي و پليس قضايي، دانشگاه پليس نيز به 
 با سازمان و ساختاري جديد تغيير يافت. اين دانشگاه يكي از مهمترين واحدهاي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي "دانشگاه علوم انتظامي"

ايران براي جذب و به كارگيري جوانان شايسته و تربيت و آموزش آنان است. اين دانشگاه در مقطع كارشناسي داراي شاخه هاي انتظامي، كشف 
جرائم، اطالعات، راهنمايي و رانندگي و خدمات و پشتيباني است و دانشجويان از ترم چهارم، شاخه يا گرايش خود را انتخاب مي كنند. مقطع 

كارداني علوم انتظامي نيز داراي گرايش هاي راهنمايي و رانندگي و انتظامي است.شاخه انتظامي بخش انتظامي، بخش مأموريتي نيروي انتظامي 
در پاسگاه ها و كالنتري هاي موجود در سطح شهر و روستاها است و دانشجوي انتظامي دانش و مهارت  الزم را براي فعاليت در اين بخش 

به دست مي آورد.در واقع اولين وظيفه كارشناس انتظامي انجام تمهيداتي براي جلوگيري از جرم خيزي است. براي مثال براي پيشگيري از سرقت، 
كارشناس انتظامي بايد به مردم هشدارها و اطالعات الزم را بدهد، هشدارهايي از اين قبيل كه بهتر است درِ خانه را شب ها قفل كنند يا شب ها، 
پنجره ها را باز نگذارند. در واقع كارشناس علوم انتظامي با اين هشدارهاي بسيار ساده اما مؤثر، به آموزش عمومي و فرهنگ سازي مي پردازد و از 
جرم خيزي پيشگيري  مي كند. پس اولين وظيفه نيروي انتظامي، فراهم كردن شرايط اجتماعي به گونه اي است كه سطح امنيت عمومي باال برود. 

 .البته اين وظيفه تمام متخصصان نيروي انتظامي است اما در شاخه انتظامي، اولين و مهمترين وظيفه، آموزش و پيشگيري است
 :درس هاي اين رشته در طول تحصيل

 : دروس مشترك در شاخه هاي مختلف نيروي انتظامي

سازمان و مديريت و نگرش در مديريت اسالمي، مقدمات علم حقوق، روانشناسي رشد، حقوق اساسي ، نقشه خواني، حفاظت اطالعات ، حقوق 
جزاي عمومي ، سازمان و وظايف نيروي انتظامي ، تاريخ سياسي معاصر ايران ، گزارش نويسي ، جنگ افزار شناسي، جغرافيا ، روانشناسي اجتماعي 

، حقوق مدني ، آشنايي با كامپيوتر ، ورزش رزمي ، اصول و قواعد نظامي ، مقابله با سوانح و باليا ، جنگ افزار شناسي نيمه سنگين، عبور از موانع و 
عمليات اعتماد به نفس، مباني اطالعات، روش ها و فنون تدريس جرائم نيرو هاي مسلح، آيين  دادرسي كيفري، آيين دادرسي مدني ، حقوق جزاي 

اختصاصي ، مكانيك اتومبيل ، زبان تخصصي ، كاربرد قانون سالح ، تاكتيك دسته در آفند و پدافند، امور انتظامي، آشنايي با راهنمايي و 
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رانندگي، شناسايي مين و تله هاي انفجاري ، آشنايي با قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، كشف علمي جرائم ، دروس تحقيقاتي ، جنگ هاي ويژه ، 
 . آسيب شناسي و مفاسد اجتماعي ، مخابرات ، جمع آوري ، كنترل اجتماعات، پزشكي قانوني ، تنظيم گزارشات قضايي ،كارورزي

 :دروس تخصصي شاخه انتظامي

جامعه شناسي شهري و روستايي، تاكتيك گروهان ، عمليات در كوير، كوهستان و جنگل، اصول ترافيك ، آيين راهنمايي و رانندگي، حمل بار، 
مسافر و كار و ابعاد وسايل نقليه ، شماره گذاري، آزمايشات رانندگي و تصادفات ، وظايف فرمانده پاسگاه در شرايط عملياتي ، عمليات گشتي - 

 . كمين و ضد كمين ، اماكن عمومي ، هدايت پاسگاه، دسته و گروهان ، جغرافياي شهري و روستايي

 :شاخه كشف جرائم

بدون شك وظيفه نيروي انتظامي در هر جامعه اي پيشگيري از جرم است، اما هر چقدر كه بر روي پيشگيري كار شود، باز در جامعه جرم هايي 
اتفاق مي افتد و در اكثر موارد نيز مجرم  مشخص نيست و دستگير نمي شود. در اين ميان، وظيفه مأمور نيروي انتظامي شاخه كشف جرائم، اين 

است كه جرم پنهان مانده را كشف و مجرم را دستگير كند؛ يعني كارشناس كشف جرائم بايد صحنه جرم را ببيند، شواهد صحنه را جمع آوري و 
براساس شواهد، تئوري سازي كند و سپس تئوري هاي مختلف را در كنار هم گذاشته و يك يك آنها را بررسي كند تا به تئوري نهايي برسد و 
براساس آن تئوري، فرد متهم را پيدا و دستگير كند و از او بازجويي نمايد. در واقع فارغ التحصيالن كشف جرائم، همان كارآگاه ها هستند. اين 

 گرايش آگاهي، تشخيص هويت، مبارزه با جرائم اقتصادي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعي است. (گفتني است كه 5شاخه داراي 
دانشگاه علوم انتظامي هر ساله در تمامي گرايش هاي فوق دانشجو نمي پذيرد بلكه با توجه به نياز و ضرورت نيروي انتظامي، گرايش هاي ياد 

 (.شده ارائه مي شود

 : دروس اصلي مشترك در گرايش هاي مختلف كشف جرائم

جرم شناسي ، حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاصي (جرائم عليه اشخاص، جرائم عليه اموال و مالكيت، جرائم عليه امنيت، آسايش و 
اخالق عمومي)، آيين  دادرسي كيفري، ادله اثبات دعواي كيفري ، حقوق ديپلماتيك و آداب كنسولي ، حقوق مدني، آئين دادرسي مدني ، پزشكي 
قانوني ، بررسي اصالت اسناد، طرز تشكيل پرونده قضايي، آشنايي با سازمان بين الملل پليس جنايي (اينترپل)، آشنايي با بمب و تله هاي انفجاري، 

جرائم سازمان يافته ، جرائم رايانه اي ، كاربرد رايانه در كشف جرائم ،  زبان تخصصي ، مشاهده،  توصيف و چهره نگاري، روانشناسي عمومي، 
جغرافياي شهري و شهرشناسي، جامعه  شناسي جنايي، بزهكاري و اطفال نوجوانان ، احكام تخصصي كشف جرائم ، مباني جامعه شناسي، 

 (.كارورزي .(با توجه به تعدد گرايش هاي كشف جرائم ، از ذكر واحدهاي تخصصي هر گرايش خودداري شده است
 :شاخه اطالعات

همان طور كه از عنوان اين شاخه پيدا است،  واحد اطالعات نيروي انتظامي به فعاليت هاي اطالعاتي مي پردازد؛ يعني در اين واحد،  اطالعات تمام 
رفتارهاي اجتماعي كسب مي شود و آمار و ارقام الزم جمع آوري مي گردد.براي مثال، نيروي انتظامي براي آگاهي از برنامه و خط و ربط گروه هاي 

حمل قاچاق مواد مخدر نياز به كارهاي اطالعاتي دارد. همچنين بسياري از سرقت هاي مسلحانه سازمان يافته و ساختاريافته است؛ نيروي 
انتظامي براي اطالع از اين شبكه هاي سازمان يافته به كارشناساني احتياج دارد كه به صورت مخفي فعاليت كنند و اطالعات مختلف را از 

شبكه هاي مفاسد اجتماعي به دست  آورند. سپس اطالعات كامل و جامع را به مراجع علني نيروي انتظامي بدهند تا عمليات الزم، انجام و افراد 
مورد نظر دستگير شوند. اهميت اين مسأله زماني آشكار مي شود كه توجه داشته باشيم، بخش اصلي نيروي انتظامي، بخش علني آن است و 
بدون شك نمي توان براي جمع آوري اطالعات از شبكه هاي مفاسد اجتماعي از اين نيروها ياري گرفت. در واقع نيروي انتظامي بدون ياري و 

همكاري واحد اطالعات،  مثل خودرويي است كه در شب بدون چراغ حركت كند. به عبارت ديگر چراغ هدايت كننده و روشن كننده نيروي 



[  دبيرستان پسرانه غير دولتي سيدالشهداء (ع) [ رشته رياضي–معرفي رشته هاي دانشگاهي 

 

 مشاور پيش دانشگاهي : م.ج  شاهقلي 138

 

انتظامي،  واحد اطالعات است. از همين رو، در اين شاخه بحث هاي اطالعاتي كشور ـ آنچه به نيروي انتظامي و ساير مردم جامعه مربوط مي شود 
 .ـ بررسي و مطالعه مي شود

 : دروس اختصاصي شاخه اطالعات

سازمان و مديريت اطالعات، جمع آوري ، حفاظت اطالعات، عمليات اطالعات ، بازجويي و مصاحبه ، كشف علمي جرائم ، اماكن عمومي ، 
ابزارهاي فني اطالعاتي، آشنايي با كشورهاي همجوار، شناخت تمهيدات امنيتي و اجتماعي، اطالع رساني، احزاب و گروهك ها ، اطالعات رزمي، 

 .بزهكاري اطفال و نوجوانان ، حقوق جزاي اختصاصي ، مباني علم سياست، فعاليت هاي پنهاني و سازمان هاي اطالعاتي، كارورزي
 :شاخه راهنمايي و رانندگي

شاخه راهنمايي و رانندگي داراي سه گرايش خدمات فني راهور، عمليات انتظامي راهور و مهندسي ترافيك است.گرايش خدمات فني راهور 
كارشناس خدمات فني راهور، تخصص الزم را براي شماره گذاري خودروها، صدور كارت ماشين و برگزاري آزمون رانندگي از متقاضيان 

 .گواهي نامه رانندگي به دست مي آورد

 : دروس مشترك راهنمايي و رانندگي

ساختار و مقررات استخدامي ناجا ، سازمان و وظايف رده هاي راهور، مقدمه علم حقوق ، حقوق اساسي،  جنگ افزار شناسي، تيراندازي مشق هاي 
پاي قبضه ، مباني امور انتظامي،  روانشناسي عمومي ، مباني جامعه شناسي، رياضيات پايه ، آيين نامه راهنمايي و رانندگي ، كارورزي، جغرافياي 

شهري و شهرستان شناسي، امور انتظامي راهور ، جامعه شناسي ترافيك، روانشناسي ترافيك، زبان تخصصي، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات 
بين المللي و كنوانسيون هاي حمل و نقل، حقوق جزاي عمومي، آيين دادرسي كيفري، مسائل حقوقي تصادفات، آشنايي با قانون مجازات اسالمي، 

كشف علمي جرائم، اصول مهندسي ترافيك ، مهندسي ترافيك، صدور پروانه ها و آزمايش ها ، شماره گذاري وسائل نقليه ، معاينه فني وسائل 
نقليه، احراز اصالت وسائل نقليه، كاربرد فيزيك و مكانيك در تصادفات ، تصادفات ، تصادفات عابر پياده ، كاربرد رايانه در امور راهنمايي و 

رانندگي، احكام تخصصي .دروس تخصصي خدمات فني راهورشناسايي اسناد مجعول،  محيط زيست و ترافيك، آشنايي با انواع وسائل نقليه،  
 .آموزش رانندگي عملياتي ، ارزيابي وسائل نقليه ، آشنايي با كاركرد وسائل وتجهيزات معاينه فني

 :گرايش عمليات انتظامي راهور

در اين گرايش دانشجويان اطالعات الزم را به عنوان افسر پليس خيابان ها و جاده ها به دست مي آورند؛ يعني كارشناس اين رشته با بازسازي 
تعيين مي كند همچنين مي تواند عمليات امداد و  صحنه تصادف وسائل نقليه، مقصر يا مقصران تصادف را شناسايي و خسارت وارد شده را

 .كمك هاي اوليه را در تصادفات و سوانح انجام دهد

 :دروس تخصصي عمليات انتظامي راهور

شناسايي اسناد مجعول، اصول و مباني  شهر سازي، كمك هاي اوليه در تصادفات و سوانح، مهندسي ترابري، آموزش رانندگي عملياتي، پزشكي 
قانوني، ارزيابي وسائل نقليه ، امور انتظامي راهور(تخصصي)، بازسازي صحنه تصادفات ، آشنايي با مواد مخدر و قاچاق كاال،  تعيين خسارت 

 .وسائل نقليه

 : گرايش مهندسي ترافيك
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در گرايش مهندسي ترافيك، طراحي سيستم ترافيك شهري آموزش داده مي شود و كارشناس اين رشته در هنگام طراحي خيابان ها و جاده ها 
مسؤوليت تعيين تقاطع ها، ميدان ها، دوربرگردان ها و خيابان هاي يك طرفه و دو طرفه را بر عهده دارد. همچنين تعيين اين كه در چه ساعت هايي 

 .از روز بايد در برخي از خيابان ها طرح ترافيك اجرا شود، بر عهده كارشناس مهندس ترافيك است

 :دروس تخصصي مهندسي ترافيك

آمار احتماالت مهندسي،  اصول و مباني شهرسازي،  محيط زيست و ترافيك ،  آشنايي با نرم افزارهاي طراحي، طرح هندسي راه ، ايمني در ترافيك،  
، مهندسي  (ITS) سيستم هاي حمل و نقل، برنامه ريزي حمل و نقل شهري،  اقتصاد در ترافيك و حمل و نقل،  سيستم هاي هوشمند ترافيك

 .ترافيك محلي ، مهندسي كنترل ترافيك

 : شاخه خدمات و پشتيباني

كارشناسان شاخه خدمات و پشتيباني كارشناسي علوم انتظامي در بخش اداري نيروي انتظامي فعاليت مي كنند. اين شاخه داراي دو گرايش 
ارتباطات انتظامي يا مخابرات و نرم افزار كامپيوتر است. با توجه به اين كه گرايش هاي مخابرات و نرم افزار كامپيوتر در گروه آزمايشي رياضي و 

 .فني معرفي شده است، از معرفي آنها در اين بخش خودداري شده است

 : دروس تخصصي گرايش ارتباطات انتظامي

فيزيك الكتريسته ،  كامپيوتر، رياضيات پايه ، ماشين هاي الكتريكي ، سازمان و وظايف لجستيك ناجا(مخابرات) ، مخابرات و مدارات مخابراتي،  
مدارهاي الكتريكي،  سوئيچينگ، آنتن و انتشار امواج،  اصول حفاظت و امنيت مخابرات و جنگ هاي الكترونيك،  مدارهاي منطقي ،   اندازه گيري 

 .الكتريكي و الكترونيكي،  الكترونيك، مخابرات پيشرفته ،  كارگاه برق ماشين هاي الكتريكي،   كارورزي

 : توانايي هاي الزم

نيروي انتظامي كشور، يك سازمان نظامي است و دانشجويان اين رشته بايد روحيه نظامي داشته باشند تا در اين رشته موفق گردند. براي مثال، 
پليس بايد فردي فعال، اجتماعي و قانونمند باشد؛ يعني بر سر قانون مصالحه نكند و نگويد چون فردي پير، جوان يا بيمار است، اگر قانون شكني 

كرد، اشكالي ندارد. بويژه آن بخش از نيروي انتظامي كه با متخلفان سر و كار دارد، بايد در رعايت قانون بسيار مصمم باشد. يكي ديگر از 
ويژگي هاي پليس، داشتن صبر و حوصله و متانت و خويشتن داري بسيار است. براي مثال كارشناس عمليات انتظامي راهور در اوج سرماي 

زمستان و گرماي تابستان، در وسط يك چهارراه بدون هرگونه امكانات رفاهي مي ايستد و انجام وظيفه مي كند. بدون شك چنين فردي بايد صبر 
و تحمل بسياري داشته باشد. همچنين كارشناس كشف جرائم، بدون صبر و حوصله و دقت و موشكافي نمي تواند اطالعات مورد نياز را به دست 

آورد و مجرم را دستگير كند. شغل نيروي انتظامي يك شغل خدماتي است و مأمور نيروي انتظامي، ارتباط مستقيم با مردم دارد از سوي ديگر 
اكثر مراجعه كنندگان به نيروي انتظامي، بويژه مراجعه كنندگان به كارشناسان كشف جرائم و انتظامي، افرادي هستند كه از لحاظ روحي شرايط 

مساعدي ندارند چون يا مجرم هستند يا شاكي. از همين رو، يك پليس بايد انگيزه اي قوي براي خدمت به مردم داشته باشد تا در برخورد با مجرم 
يا شاكي ميزان خدمات دهي او كاهش نيابد.در ضمن دانشجوي اين رشته بايد بداند كه انجام مأموريت هاي پي در پي در شهرهاي مختلف، يكي 

از ويژگي هاي شغلي پليس است؛ يعني فردي كه در نيروي انتظامي فعاليت مي كند، امكان دارد امسال در پايتخت باشد و سال ديگر در جنوب، 
شمال، شرق و يا غرب ايران خدمت كند. همچنين امكان دارد به دليل مأموريت هاي ويژه، مثل مأموريت هاي شبانه يا آماده باش ها، هفته هاي 
متوالي زندگي روزمره و عادي خود را نداشته باشد. حتي دانشجويان اين دانشگاه نسبت به دانشجويان رشته هاي ديگر، برنامه ها و فعاليت هاي 
بيشتري دارند. به همين دليل دانشجويان علوم انتظامي - چه زن و چه مرد - در طي تحصيل حق ازدواج ندارند و بعد از فارغ التحصيلي نيز به 
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آنها پيشنهاد مي شود قبل از ازدواج، شرايط شغلي خود را براي شريك زندگي خود بگويند تا در آينده دچار مشكل نشوند.درباره ويژگي هاي الزم 
براي هر گرايش نيز بايد گفت كه دانشجوي علوم انتظامي در تمام شاخه ها و گرايش ها بايد از قدرت تجزيه و تحليل خوبي برخودار باشد اما اين 
ويژگي براي دانشجوي كشف جرائم اهميت بيشتري دارد چون كارشناس كشف جرائم بايد بتواند با تجزيه و تحليل مسائل و قدرت خالقه ذهن 

خود، مجهول يابي كند. همچنين بايد با مسائل حقوقي كامالً آشنايي داشته باشد. دانشجوي اطالعات نيز عالوه بر ويژگي هاي ياد شده، بايد 
بسيار رازدار باشد تا بتواند به عنوان يك مأمور مخفي، اطالعات مورد نياز را به دست آورد و وظيفه خود را به نحو احسن انجام دهد.دانشجويان 

گرايش هاي مخابرات و كامپيوتر نيز بايد در دروس رياضي و فيزيك توانمند باشند. به همين دليل اين دسته از دانشجويان از بين داوطلبان گروه 
آزمايشي علوم رياضي و فني انتخاب مي شوند.گفتني است كه دانشجويان دانشكده علوم پايه انتظامي جمهوري اسالمي از هر پنج گروه آزمايشي 

علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبان هاي خارجه انتخاب مي شوند و داوطلبان اين رشته بايد عالوه بر شرايط عمومي، 
 .شرايط اختصاصي اين دانشكده را داشته باشند

 :شرايط اختصاصي دانشكده علوم پايه انتظامي عبارت است از

 سال سن براي داوطلبان مرد (داوطلباني كه خدمت وظيفه عمومي را انجام داده اند، مدت قانوني خدمت وظيفه 21 و حداكثر 17داشتن حداقل 
 170 سال سن براي داوطلبان زن ، دارا بودن حداقل 25 و حداكثر 18عمومي به حداكثر سن آنها اضافه خواهد شد) و دارا بودن حداقل 

 براي داوطلبان زن، سپردن تعهد 14 سانتي متر براي داوطلبان زن، دارا بودن حداقل معدل كتبي ديپلم 160سانتي متر قد براي داوطلبان مرد و 
 درصد از سؤال هاي ادبيات فارسي، رياضي و زبان خارجه آزمون سراسري، داشتن 10خدمت برابر مقررات نيروي انتظامي، پاسخ دادن به حداقل 

سالمت جسمي و روحي كامل. داوطلبان زن اين دانشگاه بايد توجه داشته باشند كه تمام برنامه هاي درسي و كالس هاي عملي و مهارتي كه در 
اين دانشگاه براي آقايان برگزار مي شود، براي خانم ها نيز برگزار مي گردد. براي مثال به منظور تقويت قواي جسماني و كسب مهارت هاي الزم ، 

ورزش هاي رزمي و دفاع شخصي تحت سه عنوان ورزش رزمي تكواندو، كاراته و جودو ارائه مي گردد. البته مسؤوالن دانشگاه انتظار ندارند كه 
يك خانم با روحيات و خصلت هاي يك مرد، در نيروي انتظامي فعاليت كند، اما داوطلبان زن بايد از آمادگي جسمي و روحي خوبي برخوردار 

 .باشند. در ضمن پوشش چادر براي دانشجويان زن دانشكده علوم پايه انتظامي و خانم هاي شاغل در نيروي انتظامي الزامي است

 : موقعيت شغلي در ايران

در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، عده اي از كاركنان داراي مشاغل اداري و عده اي ديگر داراي مشاغل مأموريتي هستند. براي مثال، 
كاركنان بخش هاي حسابداري، كامپيوتر، برق و مخابرات در بخش اداري فعاليت مي كنند. به عبارت ديگر فارغ التحصيالن شاخه خدمات و 

پشتيباني در بخش اداري حضور دارند و فارغ التحصيالن ساير شاخه ها و گرايش هاي علوم انتظامي در بخش مأموريتي فعاليت مي كنند.در كل 
فارغ التحصيالن كارداني دانشكده علوم پايه انتظامي با درجه ستوان سومي و كارشناسان اين دانشكده با درجه ستوان دومي فارغ التحصيل 

مي شوند و درجات بعدي آنان برابر قوانين و مقررات ناجا خواهد بود. در اين ميان، نوع فعاليت فارغ التحصيالن كارداني نيروي انتظامي بيشتر 
جنبه اجرايي دارد؛ يعني اين دسته از فارغ التحصيالن بيشتر مجريان برنامه ها هستند اما مسؤوليت اصلي كارشناسان نيروي انتظامي، تئوري سازي، 

برنامه ريزي، هدايت و كنترل فعاليت هاي نيروي انتظامي است. البته در حال حاضر به دليل كمبود پرسنل، گاهي اوقات يك كارشناس بايد 
وظايف كاردان را نيز انجام دهد.گفتني است كه دانشجويان علوم پايه انتظامي ضمن آن كه ماهانه مبلغي به عنوان كمك هزينه تحصيلي 

دريافت مي كنند از امكانات رفاهي خوابگاه، پوشاك، غذا، دفترچه اتكا و خدمات درماني بهره مند مي شوند و در طول خدمت از وام خريد مسكن يا 
 .يك باب مسكن ملكي برخوردار خواهند شد

 
 

 


