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 به نام خدا

 مقدمه

 

و از آن طریق به  اشتغال یکی از اساسی ترین فعالیتهای زندگی است و فرد باید سرانجام شغلی را برگزیند

زندگیش ادامه دهد. اشتغال از درجه اهمیت باالیی برخوردار است ، زیرا هستی فرد و استمرار جامعه به آن 

عمال بستگی دارد . شغل نحوه گذران زندگی فرد را مشخص می سازد .حصول این هدف ها از طریق اِ

ر جامعه( ممکن است ، زیرا  بدان درست و جدی راهنمایی شغلی)شناخت رشته ها و زمینه شغلی آن د

وسیله به افراد كمک می شود تا بر اساس شناخت صالحیت ها و محدودیت های خویش و آشنایی با 

خصوصیات مشاغل و كاربرد شغلی آن در جامعه بتواند به كاری بپردازد كه با رضایت خاطر  و كارآمدی 

 همراه باشد.

ا اهمیت و ضرورت شناخت رشته های دانشگاهی در گروه هدف اصلی این كتاب آشنا ساختن خواننده ب

های تحصیلی مختلف از جمله علوم ریاضی و فنی مهندسی، علوم تجربی)پزشکی و غیر پزشکی( ، ادبیات و 

علوم انسانی ،هنر و زبان های خارجه و همچنین آشنایی با روش گزینش دانشجو و دوره های تحصیلی ، 

ین نامه  آموزشی دوره های كاردانی ، كارشناسی و كارشناسی ارشد ، زیر مالک های انتخاب دانشگاه ،آی

 گروه های هر گروه تحصیلی به اضافه ضرایب  دروس پایه و عمومی و .... می باشد.

هر عنوان دیباچه )شرحی از آن(،اهداف، گرایش ها، غالب  برای درک و فهم صحیح از رشته ها ، برای 

باالتر ، زمینه شغلی و بازار كار آن رشته در كشور و دروس پایه و اصلی و  وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع

تخصصی  آن رشته آورده شده  تا موجب باال بردن دانش و آگاهی خواننده برای تصمیم گیری درست و 

مناسب تحصیلی شغلی باشد. از ان رو این كتاب علمی به تمام كسانی كه به نوعی با امور تحصیلی و شغلی 



 
 

بعضی از رشته ها در فهرست كتاب نیامده ،آن رشته جزء گرایش رشته  كار دارند توصیه می شود.سرو 

از تمام كسانی كه در تدوین این اثر اینجانب را یاری نمودنده اند سپاس فراوان دارم.از های اصلی می باشد.

ر تربیتی  و مدیریت محترم آموزش و پرورش قیروكارزین و بخصوص معاونت محترم پرورشی و  امو

. امیدوارم كه این مطالب باعث رشد و نمایمهمکاران ایشان به دلیل حمایت همه جانبه صمیمانه تشکر می 

 باشد. این مرز و بومبالندگی فرزندان 

 با تشکر

 یاكبر سردار
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 زیرگروه

یب دروس امتحان آن ها زیرگروه چیست؟در كنکور سراسری، مجموعه رشته های تحصیلی را كه ضر

، گروه تجربی 3كنند.در كنکور سراسری، گروه ریاضی  یکسان است، تحت یک زیرگروه دسته بندی می 

 زیرگروه دارند 4و زبان های خارجی  5، گروه هنر 5، گروه علوم انسانی 5

 ها در برنامه ریزی اهمیت زیرگروه

این رشته مربوط به چه زیرگروهی است.سپس اول باید مشخص كنید به چه رشته ای عالقه دارید و 

براساس ضرایب دروس در آن زیرگروه، متوجه اهمیت و ارزش آن درس خواهید شد و در برنامه ریزی 

بیشتر بر آن تأكید خواهید كرد.در گروه های آزمایشی هنر و علوم انسانی كه ضرایب زیرگروه ها تفاوت 

ریزی بیشتر است به طوری كه یک داوطلب كنکور هنر نمی  زیادی دارند، اهمیت زیرگروه ها در برنامه

تواند بدون انتخاب رشته و زیرگروه خود هیچ نوع برنامه ریزی صحیحی داشته باشد. یا در گروه علوم 

( است. ادبیات فارسی و عربی به 1انسانی اگر مثالً به دنبال رشته حقوق باشید، این رشته جزو زیرگروه )

شناسی روان  (1(، اقتصاد ضریب)2( دارند. ریاضی ضریب )4وس آن، هریک ضریب )ترین درعنوان مهم 

 ( دارند.1و علوم اجتماعی هم ضریب )

( قرار دارد. در این زیرگروه درس 5، این رشته در زیرگروه )  شناسی عالقه دارید اما اگر به رشته روان 

(دارند ولی ادبیات 3ترین دروس، ضریب)شناسـی، ریاضـی وعلوم اجتماعی به عنوان مهم های روان 

بینید كه ضرایب و نقش دروس در زیرگروه ها متفاوت است و این مسئله (دارد و ...می 2فارسی ضریب)

 .تأثیرگذار استروی برنامه ریزی شما 

 ها در انتخاب رشتهاهمیت زیرگروه 

دون اعمال سهمیه(، رتبه كل در )بدر كارنامه كنکور سراسری به شما چند رتبه از جمله رتبه كشوری 

ها كه به دو صورت رتبه كشوری بدون اعمال سهمیه و رتبه در سهمیه سهمیه و رتبه در زیرگروه 

 .شودداده می محاسبه شده است، 

تان ندارند و صرفاً و مورد اول یعنی رتبه كشوری و رتبه كل در سهمیه، عمالً تأثیری در انتخاب رشته د

 شودجهت اطالع از وضعیتتان نسبت به كل داوطلبان ارائه می 

به عنوان مثال اگر رتبه شما  .اما دو رتبه ارائه شده برای هر زیرگروه اهمیت زیادی در انتخاب رشته دارد

(باشد، باید 1شده باشد و رشته مطلوب شما در زیرگروه ) 600(، 3و در زیرگروه) 900(، 1در زیرگروه )

  انتخاب رشته خود را انجام دهید 900یعنی همان (1)با توجه به رتبه زیرگروه 

    ته ها(آزمون عمومی و ضرایب )كلیه رش         
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و فیزیک در كنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد كه ضرایب درس ها در زیر گروه  گروه ریاضی       

 های مختلف متفاوت می باشد.جدول زیر ضرایب و رشته ها را به تفکیک زیر گروه ارائه می كند

 زبان انگلیسی عربی دین و زندگی ادبیات فارسی نام درس

 2 2 3 4 ضریب

 (1آزمایشی ریاضی فیزیک)گروه آزمایشیهای آزمایشی گروه زیرگروه 

های زیرگروه

 آزمایشی
 باشندارای ضرایب یکسان میها دروس امتحانی آنهایی كه دمجموعه رشته

 

 1زیر گروه 

 

بیر فنی ها(، دسی عمران)تمام گرایشها(، مهندسی صنایع)تمام گرایشمهند

سی برق)تمام ها(،مهندكامپیوتر)تمام گرایشسی ها(، مهندعمران)تمام گرایش

سی ها(، مهندریا)تمام گرایشسی دها(، مهندبیر فنی برق)تمام گرایشها(،دگرایش

بیر فنی ها(، دسی مکانیک)تمام گرایش(، مهندITسی فناوری اطالعات)رباتیک، مهند

سی نساجی)تمام ، مهند) تمام گرایشها(سی موادها(،مهندمکانیک)تمام گرایش

ها(، ی)تمام گرایشاری هواپیما، هوانوردسی نگهدسی هوا و فضا، مهندها(، مهندگرایش

انی معماری سنتی، ریاضی)تمام انی معماری، كاردسی معماری، كاردمراقبت پرواز، مهند

 -انی علمیمار، كاردانی آبیری فیزیک، آمار، كاردبیری ریاضی، فیزیک، دها(، دگرایش

انی ی سخت افزار كامپیوتر، كاردكاربرد -انی علمیی نرم افزار كامپیوتر، كاردكاربرد

ی)گرایش انی كامپیوتر )سخت افزار(، علوم اقتصادكامپیوتر )نرم افزار(، كارد

های اری(، تکنولوژی ماشینپول و بانکداقتصاد -صنعتیاقتصاد -نظریاقتصاد

سی سی عمران روستایی، مهندها(، مهندسی كشاورزی)تمام گرایشكشاورزی، مهند

ی، معلم فنی نوردریاانی دا و سیما، كاردان فنی الکترونیک صدریایی، كاردد

ی مکانیک و برق و عمران)تمام كاربرد -سی علمیها(، مهندمکانیک)تمام گرایش

ان ان فنی حفاری، كاردان فنی كشتی، كارداری هواپیما، كاردهدها(، تعمیر و نگگرایش

ها(، معلم ان فنی نساجی)تمام گرایشفنی مکانیک )تأسیسات(، تکنولوژی آبیاری، كارد

سی حمل و نقل ریلی، مهنسی ها(، مهندسی پزشکی)تمام گرایشفنی معماری، مهند

ها(، یریت)تمام گرایشریلی، كارشناسی مدهای سی ماشینهای ریلی،مهندخط و سازه

یریت و بازرگانی ریایی، مدیریت و كمیسر دها(، مداری)تمام گرایشكارشناسی حسابد

روهای نظامی، علوم كامپیوتر، الهیات و انی تکنیک خودنی تسلیحات، كاردریایی، كاردد

، معارف اسالمی و المی و اقتصادها(، معارف اس)تمام گرایشمعارف اسالمی و ارشاد

یریت)تمام ها(، معارف اسالمی و علوم سیاسی، معارف اسالمی و مدحقوق)تمام گرایش

فلسفه و  -بیات و زبان عربی، معارف اسالمی و الهیات)گرایش فقه و اصولها(، ادگرایش

علوم  نی وتربیت بدنی و علوم ورزشی،بیری تربیت بدكالم(، شهرسازی، د

ی و علوم استراتژیکی(، علوم پایه نظامی، كارشناسی خبرنگاری)گرایش اقتصادورزشی،
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ها(، معلم فنـی  ان فنی شیمی)تمام گرایشها(، كاردان فنی برق)تمام گرایشكارد

انی ایمنی صنعتی، معلـم فنـی   ان فنی صنایع غذایی، كاردصنایع شیمیایی، كارد

)اسـتخرا   نان فنی معـد ها(، كاردان فنی عمران)تمام گرایشصنایع چوب، كارد

هـا بـه جـز گـرایش     ان فنـی مکانیـک )تمـام گـرایش    ن ذغال سنگ(، كـارد معاد

)تمـام  تاسیسات(، الکترونیک هواپیمایی، مخابرات هواپیمـایی، معلـم فنـی مـواد    

انـی  ی صنایع چوب، كاردكاربرد -انی علمیان صنایع چوب، كاردها(، كاردگرایش

ان فنی عملیـات پتروشـیمی، معلـم فنـی     ردن غیر ذغال سنگ، كااستخرا  معاد

 
 

3 زیرگروه  
 

الهیات و معارف اسالمی)گرایش فقه و حقوق اسالمی، فلسفه و حکمت اسالمی(، الهیات 

یریت بیمه، یریت امور بانکی، مدیث، كارشناسی مدعلوم قرآن و حد -و معارف اسالمی

اری)تمام انی حسابدكاردانی امور گمركی،ی و هنری، امور گمركی، كاردیریت فرهنگمد

یریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، انی مدانی امور بیمه، كاردها(، كاردگرایش

كاری اجتماعی، علوم سیاسی)گرایش امنیت ملی(، دانی امور بانکی، مدفلسفه، كارد

ریایی، علوم اسالمی، ان فنی برق مخابرات دریایی، كاردترونیک دان فنی برق الکكارد

تی و سیاسی، فتری، تربیت مربی عقیدصنعتی، امور دحمل و نقل، اقتصاداقتصاد

ها(، حقوق، یث)تمام گرایشاطالعات، علوم حدسیما، اطالعات و ضدكارشناسی تولید

بیر فنی ها(، معلم فنی برق، تربیت دیی)تمام گرایشهی و كنترل هواسی فرماندمهند

ی)ناوبری سی هوانوردها(، مهندسی مخابرات)تمام گرایشی مهندكاربرد -عمران، علمی

كترای پیوسته فیزیک، كترای پیوسته ریاضی، دای، دانی تکنولوژی هستههوایی(، كارد

سی ی، خلبانی هلیکوپتری، مهندهوانورد كترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنوند

انی و توسعه ریایی، آبادسی الکترونیک و مخابرات دسی سیستم، مهنداری، مهندنگهد

 -ریایی، علوم قرآنیاری دهی كشتی، اطالعات نظامی، تفنگدروستاها، ناوبری و فرماند

اری، فقه و حقوق ی پست، كتابدانی علمی و كاربرد، كاردتربیت معلم قرآن مجید

حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی)گرایش صنعتی و 

انی اویونیک ی، كارشناسی خبرنگاری، كاردمات مسافرتی و جهانگردسازمانی(، خد

(، فیزیک)با ضریب 4ها: ریاضی)با ضریب امتحان اختصاصی و ضرایب آنهواپیما. مواد

 .(2شیمی )با ضریب ( و 3
 

سـی  هـا(، مهنـد  سی شـیمی)تمام گـرایش  ها(، مهندسی پلیمر)تمام گرایشمهند

ی طراحـی و  هـا(، كـاربرد  )تمام گـرایش ان فنی موادها(، كاردن)تمام گرایشمعد

پتروشــیمی، ســی عملیـات و صــنایع  ی و مهنــدســی پتروشــیمی، كـاربرد مهنـد 

سـی ایمنـی و حفا،ـت،    ی مهنـد سـی پلیمـر، كـاربرد   ی طراحی و مهنـد كاربرد

هـا(،  سـی نفت)تمـام گـرایش   سی ایمنـی و بازرسـی فنـی، مهنـد    ی مهندكاربرد

امتحـان اختصاصـی و   هـا(. مـواد  سی اكتشاف نفـت، شـیمی)تمام گـرایش   مهند

 .( 3( و شیمی )با ضریب 3 (، فیزیک)با ضریب4ها: ریاضی)با ضریب ضرایب آن

 
 
 
 

2 زیرگروه  
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انـی شـیمی   ی صنایع چاپ، كـارد كاربرد -انی علمیها(، كاردعمران)تمام گرایش

(، 3هـا: ریاضـی)با ضـریب    امتحـان اختصاصـی و ضـرایب آن   پر انرژی، موادمواد

 .(3( و شیمی )با ضریب 2فیزیک)با ضریب 

 

هگسست هندسه فیزیک شیمی یلدیفرانس   درس ادبیات عربی معارف زبان 

 ضریب 4 2 3 2 6 2.75 3.25 9 6

 كنید دقت زیر جدول بهدانش آموزان گرامی 

جدول باال برای زیر گروه یک می باشد. این زیر گروه شامل بیشترین رشته است .همان طور كه مشاهده 

می كنید برای این زیر گروه ضرایب دروس ریاضی به تفکیک امده است. این جدول ارزش اصلی سواالت 

اید در اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می كند. اعدادی كه در جدول اول آمده است . ب

 گروه زیر برای مثال.)شود مشخص عمومی دروس مقابل در آنها گویی پاسخ ارزش تا شوند ضرب 3عدد 

 ( 2 زبان ،2 عربی ، 3 معارف ، 4 ادبیات ، 6 شیمی، 9 فیزیک ، 12 ریاضی: اول

 (2های آزمایشی گروه آزمایشی علوم تجربی )گروه آزمایشی زیرگروه

 

 هایزیرگروه

 آزمایشی

 

 باشندها دارای ضرایب یکسان میهایی كه دروس امتحانی آنمجموعه رشته

 1زیر گروه 

پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، كار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، 

پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل كمکی، 

تکنولوژی پرتو درمانی )رادیوتراپی(، پرستاری تکنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی(، 

ای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه

مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی، كاردانی دامپزشکی، 

)تمام گرایش شناسیكار دهان و دندان، زیستها(، بهداشتبهداشت عمومی )تمام گرایش

های پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش ها(، روانشناسی )گرایش بالینی(، بورسیه رشته

كودكیاری، زیست -جمهوری اسالمی ایران، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت

شناسی، مدیریت و كمیسر دریایی، دكتری پیوسته شناسی عمومی، دبیری زیست

 های پزشکی.یتبیوتکنولوژی، كاردانی فور

(، 4شناسی )با ضریب (، زیست2ها: ریاضی )با ضریب مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن

 شناسی )با ضریب صفر(( و زمین3(، شیمی )با ضریب 2فیزیک )با ضریب 
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 2زیر گروه 

داروسازی، دبیری شیمی، شیمی )محض و كاربردی(، دوره كاردانی شیمی )پدافند جنگ

 ناوبری و فرماندهی كشتی، كاردانی شیمی كاربردیهای ش.م.ه( 

(، 4شناسی )با ضریب (، زیست3ها: ریاضی )با ضریب مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن

 (1شناسی )با ضریب ( و زمین4(، شیمی )با ضریب 2فیزیک )با ضریب 

 3زیر گروه 

 شناسی.شناسی، دبیری زمینزمین

(، 2شناسی )با ضریب (، زیست3ها: ریاضی )با ضریب مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن

 (4شناسی )با ضریب ( و زمین2(، شیمی )با ضریب2فیزیک )با ضریب 

 4زیر گروه 

ها(، خلبانی، حسابداری، مدیریت )تمام گرایش -ناوبری هوایی، هوانوردی -هوانوردی

ها(، ام گرایشمدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی دریایی، علوم اقتصادی )تم

ها(، معارف اسالمی معارف اسالمی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسالمی )تمام گرایش

ها(، كارشناسی مدیریت امور بانکی، مدیریت بیمه، امور گمركی، و مدیریت )تمام گرایش

كاردانی امور گمركی، كاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، 

ها(، معارف اسالمی و اقتصاد صنعتی، كارشناسی حسابداری )تمام گرایش -علوم اقتصادی

ها(، معارف اسالمی ها(، الهیات و معارف اسالمی و ارشاد )تمام گرایشحقوق )تمام گرایش

ها(، ادبیات و زبان فلسفه اسالمی(، علوم حدیث )تمام گرایش -های فقه و اصول)گرایش

یک، كاردانی امور بیمه، كاردانی حسابداری، كاردانی مدیریت بازرگانی، عربی، ریاضی و فیز

خلبانی  -كاربردی صنایع چوب، اطالعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی -كاردانی علمی

تربیت معلم قرآن  -هلیکوپتری، مهندسی نگهداری هواپیما، مهندسی سیستم، علوم قرآنی

و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه  مجید، كتابداری، فقه و حقوق حنفی، فقه

 انتظامی، خدمات مسافرتی و جهانگردی.

(، 2شناسی )با ضریب (، زیست4ها: ریاضی )با ضریب مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن

 (1شناسی )با ضریب ( و زمین2(، شیمی )با ضریب 3فیزیک )با ضریب 

 5زیر گروه 

  

تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی تکنولوژی تولیدات گیاهی، 

شیالت، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، تکنولوژی محیط زیست، مهندسی 

ها(، مهندسی فضای سبز، كتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت كشاورزی )تمام گرایش

ت بدنی و علوم ورزشی، خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربی

روابط سیاسی، علوم سیاسی، مددكاری اجتماعی، علوم سیاسی )گرایش امنیت ملی(، 

های ورزشی و سیاسی(، كارشناسی تربیت علوم اسالمی، كارشناسی خبرنگاری )گرایش

مربی عقیدتی سیاسی، كارشناسی تولید سیما، اطالعات و ضد اطالعات، حقوق، كاردانی 

كاربردی  -رداری، كارشناسی گیاهان دارویی و معطر، كاردانی ناپیوسته علمیبتولید و بهره

 پرورش زنبور عسل

(، 2شناسی )با ضریب (، زیست3ها: ریاضی )با ضریب مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن
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 (1شناسی )با ضریب ( و زمین2(، شیمی )با ضریب 2فیزیک )با ضریب 

 
 

 (3یشیآزمایشی گروه آزمایشی علوم انسانی )گروه آزما زیرگروه های

 

های زیرگروه

 آزمایشی
 باشندارای ضرایب یکسان میها دروس امتحانی آنهایی كه دمجموعه رشته

 1زیرگروه 

 

بیری زبان بیات عرب، دبیات فارسی، زبان و ادبیری زبان و ادبیات فارسی، دزبان و اد

بیات و زبان عربی، الهیات و معارف اسالمی، دمترجمی زبان عربی، ادبیات عرب، و اد

تی و ینی، كارشناسی تربیت مربی عقیدبیری علوم دبیری الهیات و معارف اسالمی، د

انی تربیت معلم قرآن، علوم اسالمی، علوم قرآنی، معارف اسالمی و سیاسی، كارد

ینی و معارف اسالمی، فقه و حقوق د ، علومحقوق، الهیات و معارف اسالمی و ارشاد

حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، فقه و حقوق اسالمی، علوم قرآن و 

یث، معارف اسالمی و علوم سیاسی، معارف اسالمی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، حد

انی امور حقوقی و كنسولی، پلیس قضایی، حکمت اسالمی و كارشناس فقه، كارد

 ، فلسفه. فلسفه

(، 1)با ضریب (، اقتصاد2ها: ریاضی )با ضریب امتحان اختصاصی و ضرایب آنمواد

(، تاریخ و جغرافیا )با 4(، زبان عربی )با ضریب 4بیات فارسی )با ضریب و ادزبان

(، روانشناسی )با 3(، فلسفه و منطق )با ضریب 1(، علوم اجتماعی )با ضریب 1ضریب 

 ( .1ضریب 

 2زیرگروه 

 

كاری اجتماعی، دبیری علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مدعلوم اجتماعی، د

 خبرنگاری)گرایش علوم اجتماعی، فرهنگی و هنری(.

(، 2)با ضریب (، اقتصاد4ها: ریاضی )با ضریب امتحان اختصاصی و ضرایب آنمواد

(، تاریخ و جغرافیا )با 1ضریب (، زبان عربی )با2بیات فارسی )با ضریب و ادزبان

(، روانشناسی )با 1(، فلسفه و منطق )با ضریب 3(، علوم اجتماعی )با ضریب 1ضریب 

 ( .2ضریب 

 3زیرگروه 

 

كارشناسی ی، یریت امور بانکی، علوم اقتصادیریت فرهنگی هنری، مدمد

لی و مالیاتی، امور انی امور مایریت بیمه، كارداری،امور بانکی، مدبانکدخبرنگاری،

یریت، مدانی امور بیمه،مداری، كاردانی حسابدكاردانی امور گمركی،گمركی، كارد
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یریت انی مدی، كاردیریت مسافرتی و جهانگردی، مدیریت جهانگردولتی، مدیریت د

ی صنایع كاربرد -انی علمیصنعتی، كاردحمل و نقل، اقتصادصنعتی، فلسفه، اقتصاد

اری، مات امور ادیریت بیمه اكو، خدیریت بازرگانی، مدانی مدكارداری،چاپ، حسابد

یریت سیما، مدفتری، كارشناسی تولیدانی امور دریایی، كاردیریت و كمیسر دمد

 اری.بانکد

(، 3)با ضریب (، اقتصاد 4ها: ریاضی )با ضریب امتحان اختصاصی و ضرایب آنمواد

(، تاریخ و جغرافیا )با 1(، زبان عربی )با ضریب2بیات فارسی )با ضریب و ادزبان

(، روانشناسی )با 1(، فلسفه و منطق )با ضریب 2(، علوم اجتماعی )با ضریب 1ضریب 

 ( .1ضریب 

 4زیرگروه 

 

اطالعات، روابط سیاسی، علوم سیاسی، علوم سیاسی)امنیت ملی(، اطالعات و ضد

ی، اطالعات نظامی، علوم انتظامی، جغرافیای سیاسی، نظامی، انی عملیات كشوركارد

 .بیری تاریخ، باستان شناسیبیری جغرافیا، دجغرافیا، تاریخ، د

(، 2)با ضریب (، اقتصاد3ها: ریاضی )با ضریب امتحان اختصاصی و ضرایب آنمواد

جغرافیا )با  (، تاریخ و1(، زبان عربی )با ضریب 2بیات فارسی )با ضریب و ادزبان

(، روانشناسی )با 2(، فلسفه و منطق )با ضریب 2(، علوم اجتماعی )با ضریب 3ضریب 

 ( .3ضریب 

 5زیرگروه 

 

بیری اری، ده، كتابدروانشناسی، علوم تربیتی، راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد

 نی و علوم ورزشی،انی تربیت بدكاردنی و علوم ورزشی،تربیت بد

(، 2)با ضریب (، اقتصاد 3ها: ریاضی )با ضریب امتحان اختصاصی و ضرایب آنمواد

(، تاریخ و جغرافیا )با 1(، زبان عربی )با ضریب 2بیات فارسی )با ضریب و ادزبان

(، روانشناسی )با 2(، فلسفه و منطق )با ضریب 3(، علوم اجتماعی )با ضریب 1ضریب 

 ( .3ضریب 

 

 (4یشی)گروه آزما هنریشی گروه آزمایشی آزما زیرگروه های

 

زیرگروه های آزمایشی مجموعه رشته هایی كه دروس امتحانی آنها دارا ی ضرایب یکسان 

 می باشند

زیر گروه 

های 

 آزمایشی

ارتباط تصویری، چاپ، صنایع دستی، طراحی پارچه، طراحی لباس، عکاسی، كاردانی 

كاربردی عکاسی خبری، كاردانی علمی كاربردی آموزش هنرهای تجسمی، كاردانی علمی 

فرش دستباف، كاردانی علمی كاربردی گرافیک، كاردانی هنرهای تجسمی، كاردانی 

زیر گروه 

1 
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هنرهای سنتی، كارشناسی فرش، كتابت و نگارگری، مجسمه سازی، نقاشی، هنرهای 

ا ،) مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها: درک عمومی هنر )ب   تجسمی، هنرهای صناعی

.) -    1(، ترسیم فنی )با ضریب 1فیزیک )با ضریب  -(، در ک عمومی ریاضی 4ضریب 

(، خالقیت 1(، خالقیت نمایشی )با ضریب 4خالقیت تصویری و تجسمی )با ضریب 

 1( و خوا ص مواد )با ضریب  1موسیقی )با ضریب 

ی (، علوم سیاسی )گرایش باستانشناسی، طراحی صنعتی، علوم اجتماعی )گرایش امنیت مل

های امنیت ملی و مطالعات امنیتی (، كاردانی صنایع دستی، كاردانی علمی كاربردی 

   طراحی صنعتی، مدیریت فرهنگی هنری، مرمت و احیای بناهای تاریخی، هنراسالمی

(، درک عمومی 3مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر )با ضریب 

(، خالقیت تصویری و تجسمی )با 2(، ترسیم فنی )با ضریب.) 3)با ضریب فیزیک  -ریاضی 

( و خوا ص مواد 1(، خالقیت موسیقی )با ضریب 1(، خالقیت نمایشی )با ضریب 4ضریب 

 )با ضریب

زیر گروه 

2 

كاردانی باستانشناسی، كاردانی حفا،ت و مرمت آثار تاریخی، كاردانی حفا،ت و مرمت 

نی راهنمای موز ه ها و بناهای تاریخی، كاردانی موزه داری، مردم بناهای تاریخی، كاردا

شناسی، مرمت آثار تاریخی، موزه داری. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک 

(، ترسیم فنی )با 1فیزیک )با ضریب  -(، درک عمومی ریاضی 3عمومی هنر )با ضریب 

(، 1خالقیت نمایشی )با ضریب (، 2(، خالقیت تصویری و تجسمی )با ضریب 2.)  ضریب

 1( و خوا ص مواد )با ضریب  1خالقیت موسیقی )با ضریب 

زیر گروه 

3 

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی، تولید سیما، سینما، كاردانی هنرهای نمایشی، كارگردانی 

(، 3تلویزیون، نمایش. مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر )با ضریب 

(، خالقیت 1(، ترسیم فنی )با ضریب.) 1فیزیک )با ضریب  -می ریاضی در ک عمو

(، خالقیت موسیقی )با 4(، خالقیت نمایشی )با ضریب 2تصویری و تجسمی )با ضریب 

 1( و خواص مواد )با ضریب  1ضریب 

زیر گروه 

4 

موسیقی نظامی، نوازندگی موسیقی ایرانی ، نوازندگی موسیقی جهانی . مواد آزمون 

فیزیک  -(، درک عمومی ریاضی 3اختصاصی و ضرایب آنها : درک عمومی هنر )با ضریب 

(، 1(، خالقیت تصویری و تجسمی )با ضریب 1.)  (، ترسیم فنی )با ضریب1)با ضریب 

( و خوا ص مواد )با ضریب  4(، خالقیت موسیقی )با ضریب 1خالقیت نمایشی )با ضریب 

1 

زیر گروه 

5 

 

 (5)گروه آزمایشیشی گروه آزمایشی زبان های خارجی زیرگروه های آزمای
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آزمایشی مجموعه رشته هایی كه دروس امتحانی آنها دارا ی ضرایب یکسان  زیرگروه های

 می باشند

زیرگروه 

های 

 آزمایشی

آموزش زبان انگلیسی، تربیت دبیرزبان انگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی، كاردانی آموزش 

زبان انگلیسی، مترجمی  كاردانی مترجمی زبان انگلیس ی، مترجمی خبرزبان انگلیسی، 

(، 4زبان انگلیسی. ،) مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زبان و ادبیات فارسی )با ضریب 

.) زبان خارجی )با ضریب  3(، فرهنگ و معار ف اسالمی )با ضریب 2زبان عربی )با ضریب 

 4 (، زبان تخصصی انگلیسی )با ضریب2

زیر گروه 

1 

زبان آلمانی، مترجمی زبان آلمانی. ،) مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زبان و ادبیات 

.)  3(، فرهنگ و معارف اسالمی )با ضریب 2(، زبان عربی )با ضریب 4فارسی )با ضریب 

 4(، زبان تخصصی آلمانی )با ضریب 2زبان خارجی آلمانی )با ضریب 

زیر گروه 

2 

نسه )گرایش ادبی و گرایش مترجمی(. ،) مواد آزمون اختصاصی و ضرایب آنها : زبان فرا

(، فرهنگ و معارف اسالمی )با 2(، زبان عربی )با ضریب 4زبان و ادبیات فارسی )با ضریب 

 4(، زبان تخصصی فرانسه )با ضریب 2.) زبان خارجی فرانسه )با ضریب  3ضریب 

زیر گروه 

3 

تالیایی، زبان چینی، زبان روسی، زبان و ادبیات ژاپنی، زبان و ادبیات زبان اسپانیایی، زبان ای

،) مواد آزمون اختصاصی و  اردو، زبان و ادبیات ارمنی، زبان و ادبیات تركی استانبولی.

(، فرهنگ و 2(، زبان عرب ی )با ضریب 4ضرایب آنها : زبان و ادبیات فارسی )با ضریب 

 4خارجی )با ضریب  .) زبان 3معارف اسالمی )با ضریب 

زیر گروه 

4 

 

 تاثیر سوابق تحصیلی

 

 میزان تاثیر سوابق تحصیلی در نمره كل داوطلبان به تفکیک گروه آزمایشی و نوع دیپلم

علوم و 

معارف 

 اسالمی

علوم 

 انسانی

علوم 

 تجربی

ریاضی 

 فیزیک

گروه  نوع دیپلم

 آزمایشی

7.2 7.2 17.1 25 1 

وه
گر
یر
 علوم ریاضی و فنی ز

6.7 6.7 17.7 25 2 

7.9 7.9 18.6 25 3 

6.2 6.2 25 18.2 1 

وه
گر
یر
 ز

 علوم تجربی

5.2 5.2 25 17.9 2 

5.5 5.5 25 16 3 

5.9 5.9 25 20.2 4 
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6.7 6.7 25 19.5 5 

25 25 6.8 6.8 1 

وه
گر
یر
 ز

 علوم انسانی

25 25 9.7 9.7 2 

25 25 10.3 10.3 3 

25 25 7.7 7.7 4 

25 25 8.1 8.1 5 

5.5 5.5 7 7 1 

وه
گر
یر
 ز

 هنر

4.9 4.9 8.9 8.9 2 

6.2 6.2 7.9 7.9 3 

5.5 5.5 7 7 4 

5.9 5.9 7.4 7.4 5 

11.9 11.9 11.9 11.9 1 

وه
گر
یر
 ز

 زبان های خارجی

11.9 11.9 11.9 11.9 2 

11.9 11.9 11.9 11.9 3 

25 25 25 25 4 

بومی گزینش  

 
های تحصیلی و ماهیت هر رشته و توسعه مراكز آموزش عالی در سطح كشور و توجه به گسترش رشتهبا 

های روزانه كه از آموزش رایگان برخوردارند، گزینش به منظور تحقق عدالت آموزشی بخصوص در رشته

لی ای، بومی قطبی و كشوری بر اساس مصوبات شورای عاصورت بومی استانی، بومی ناحیهبومی به

 گرددانقالب فرهنگی اعمال می

 برخی از اهداف بومی گزینی .

كاهش مشکالت اقامتی و معیشتی دانشجویان و دانشگاه )نظیر مشکل كمبود خوابگاه، تخصیص یارانه    

بـومی   های درون كشـوری كاهش مهاجرت ها، افت تحصیلی ناشی از دوری خانواده و مشکالت اقتصادی

داوطلبان هر ناحیه با امتیازات در نظر گرفته شده، بتوانند از امکان قبـولی بیشـتر در   باعث خواهد شد تا 

 .مند گردندهای بومی بهرهرشته

 های تحصیلیبندی رشتهدسته

ها گسترش داشته و از نظر كاربردی نیز هایی هستند كه در اكثر استانهای استانی: رشتهالف( رشته

  .كنندرا تأمین میالتحصیالن آن نیاز استان فارغ
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ها وجود نداشته ولی در چند استان مجاور هایی هستند كه در اكثر استانای: رشتههای ناحیهب( رشته

بندی نواحی بومی كشور بر اساس جدول زیر شوند، موجود باشند. دستهكه به عنوان یک ناحیه تلقی می

  .است

 گرددایجاد می بومی ناحیه مجاور، یک استانچند  كشور: از مجموع بومی نواحی بندیدسته *

 

 بومی نواحی
 تابعه های استان

 ـ مركزی. ـ قم ـ قزوین ـ سمنان ـ زنجان تهران (1) یک ناحیه

 . ـ اردبیل غربی ـ آذربایجان شرقی آذربایجان (2) دو ناحیه

 . یزدـ  و بختیاری ـ چهارمحال اصفهان (3) سه ناحیه

 . ـ كرمان و بلوچستان سیستان (4) چهار ناحیه

 .هرمزگان و بویراحمد ـ ـ كهکیلویه بوشهر ـ فارس (5) پنج ناحیه

 .ـ همدان ـ كرمانشاه كردستان (6) شش ناحیه

 .ـ لرستان ـ خوزستان ایالم (7) هفت ناحیه

 شمالی ـ خراسان جنوبی.خراسان رضوی ـ خراسان  (8) هشت ناحیه

 .ـ مازندران ـ گیالن گلستان (9) نه ناحیه

هایی هستند كه در اكثر نواحی وجود نداشته ولی در چند ناحیه مجاور كه به های قطبی: رشته ( رشته

 :دهدمی نشان را كشور هایقطب بندی تقسیم زیر جدولشود، موجود است. عنوان یک قطب تلقی می

 گرددبومی ایجاد می قطب ، یکچند ناحیه بومی: از مجموع های قطب ندیب *دسته

 

 بومی هایقطب
 تابعه های استان

 ـ مركزی. ـ گیالن ـ مازندران ـ قـم ـ گلسـتان ـ زنجان ـ سـمنان ـ قزوینتـهران  (1) یک قطب

 (2) دو قطب
 ـ بلوچستان و سیستان ـ شمالی رضـوی ـ خراسان خراسان جنوبی ـ خراسان

 .كرمان

 .ـ كرمانشاه ـ همدان ـ اردبــیل ـ كردستان غـربی ـ آذربایـجان شـرقیآذربایـجان  (3) سه قطب

 ـ یزد. ـ لرستان ـ خوزستان و بختیاری ـ چهارمحال ـ ایـالم اصفهان (4) چهار قطب

 .و بویراحمد ـ هرمزگان ـ كهکیلویه بوشهر ـ فارس (5) پنج قطب

 در تنها و نداشته وجود كشور هایقطب اكثر در كه است هاییرشته شاملهای كشوری د( رشته

 . باشدمی دایر هادانشگاه از معدودی
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 تعیین استان بومی

 مالک تعیین استان بومی داوطلبان به شرح ذیل است:

برای داوطلبان نظام قدیم و  دوره متوسطهمحل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر در صورتی كه  -الف

دانشگاهی و دو سال آخر دبیرستان برای داوطلبان نظام جدید در یک بخش، محل اخذ مدرک پیش

تذكر: اگر داوطلبی     .شودمیب بومی آن بخش، شهر و استان تلقیشهر و یا استان باشد، داوطل

مرفه تر مشغول تحصیل بوده باشد در سهمیه مناطق یکسال از سه سال آخر دوره متوسطه را در منطقه 

 منطقه مرفه تر برای وی در نظر گرفته می شود.،

در صورتی كه محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر داوطلبی در یک بخش، شهر و یا استان  -ب

ته نباشد، بخش، شهر و یا استان محل تولد داوطلب به عنوان بخش، شهر و استان بومی وی در نظر گرف

 شود.می

اند، استان تولد، استان بومی داوطلبانی كه سه سال آخر محل تحصیل را در خار  از كشور گذرانیده - 

 گونه داوطلبان تلقی خواهد شد. این

اند و همچنین استان تولد ایشان داوطلبانی كه سه سال آخر محل تحصیل را خار  از كشور گذرانیده -د

  استان بومی این قبیل داوطلبان تهران خواهد بود. نیز خار  از كشور بوده است،

توضیح اینکه: ناحیه بومی و قطب بومی هر داوطلب با توجه به استان بومی وی و بر اساس جداول 

 شود. های بومی تعیین مینواحی بومی و قطب

 گزینش بومی در دوره های مختلف

 دوره روزانه -1

ه شورای عالی انقالب فرهنگی، گزینش بومی برای رشته در آزمون سراسری سال جاری بر اساس مصوب

 صورت ذیل انجام خواهد شد: های دوره روزانه به

درصدی رزمندگان به  40های به شرح جدول ذیل پذیرش بومی پس از كسر سهمیه الف( برای رشته

گیرد. در صورت عدم تکمیل درصد گزینش آزاد صورت می 40و  درصد گزینش بومی 60صورت 

 50درصد گزینش بومی و 50فیت اختصاصی به سهمیه رزمندگان، باقیمانده ،رفیت به صورت ،ر

های ذیل شامل كلیه درصد آزاد به داوطلبان اختصاص خواهد یافت. البته گزینش بومی رشته

 باشد:های مربوطه میگرایش
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 های پُرمتقاضیجدول گزینش رشته

 

 گروه آزمایشی

 درصد پذیرش هاعناوین رشته

مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی كامپیوتر، مهندسی  علوم ریاضی و فنی

 بومی %60 عمران،مهندسی معماری و مهندسی صنایع

 پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی علوم تجربی آزاد 40%

 حقوق، روانشناسی و حسابداری علوم انسانی

سراسری پذیرش بومی پس از كسر سهمیه رزمندگان به های دوره روزانه آزمون ب( برای سایر رشته

پذیرفت و در صورتی كه ،رفیت اختصاصی به  درصد آزاد صورت خواهد 20درصد بومی و  80صورت 

سهمیه رزمندگان تکمیل نگردد، باقیمانده ،رفیت به صورت بومی جهت پذیرش داوطلبان اختصاص 

 خواهد یافت.

 دیگر به شرح ذیل می باشد:نحوه ی گزینش بومی در دوره های  -2

 های آموزشیهای تحصیلی سایر دورهجدول نحوة گزینش رشته

 

 نام دوره
 میزان پذیرش بومی نوع گزینش

 درصد به داوطلبان بومی استان رشته اختصاص دارد. 80حدود  بومی استانی شبانه

غیرانتفاعی و 

 غیردولتی

 ناحیه رشته اختصاص دارد.درصد به داوطلبان بومی  80حدود  ایبومی ناحیه

 درصد به داوطلبان بومی استان رشته اختصاص دارد. 80حدود  بومی استانی نیمه حضوری

 شود.گزینش به صورت كشوری است و بومی گزینی انجام نمی مجازی

 شود.گزینش به صورت كشوری است و بومی گزینی انجام نمی المللیبین

 دانشگاه پیام نور

های مراكز یا واحدهای پیام نور در هر شهرستان از ،رفیت رشتهدرصد  70حدود 

درصد ،رفیت به داوطلبان بومی  30به داوطلبان بومی آن شهرستان و حدود 

 یابد.های تحت پوشش مركز یا واحد پذیرنده تخصیص میشهرستان

 توضیحات

صورت آموزش عالی، بهها و موسسات گزینش برخی از رشته های تحصیلی تعداد معدودی از دانشگاه

باشد كه در ستون توضیحات جدول مربوطه، به آن اشاره شده است. در این گونه رشته ها و خاص می

 نیز رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص)بورسیه ها( گزینش بومی اعمال نمی شود. 
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ظور تأمین پذیرش دانشجو در مناطق محروم: بر اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی و به من

نیروی متخصص استان های ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،كردستان، 

كرمانشاه، كهکیلویه و بویر احمد، لرستان و هرمزگان در رشته های مورد نیاز برحسب نظر 

ها در نفر نسبت شانس قبولی هر یک از استان 500ها و به تعداد كالً های این استاناستانداری

 های دیگر پذیرش می شوند. دانشگاه

تبصره: تغییر رشته پذیرفته شدگان این طرح ممنوع می باشد و انتقال محل تحصیل منوط به موافقت 

كه اتباع خارجی حق های واقع در قطب دانشگاهی می باشد. ضمن آنها و در محدوده دانشگاهاستانداری

 انتخاب این قبیل رشته ها را ندارند.

 توزیع ،رفیت در رشته ها ودوره های مختلف

هر كدرشته محل در آزمون سراسری دارای ،رفیتی است. توزیع ،رفیت در آزمون سراسری متأثر از 

صورت خاص از داوطلبان برخی سهمیه ها و گزینش بومی می باشد )به غیر از رشته هایی كه به

ل ،رفیتی برای سهمیه های مختلف در نظر ها پذیرش می نمایند(. یعنی برای هر كدرشته محاستان

در واقع سه عامل تعیین كننده در گرفته می شود و داوطلبان واجد شرایط در آن جای می گیرند. 

ها، استان بومی و سهمیه پذیرش داوطلبان عبارتست از: نمره كل اكتسابی در هر یک از زیر گروه

ومی در هر یک از دوره ها متفاوت است. در این . همان گونه كه عنوان گردید میزان پذیرش بداوطلب

 قسمت برای دوره های مختلف توزیع ،رفیت ارایه می گردد. 

در دوره روزانه برای رشته های مختلف گزینش بومی متفاوت و بصورت بومی استانی، بومی ناحیه ای و 

دوره قید گردیده  بومی قطبی می باشد. نوع گزینش بومی رشته های روزانه در ردیف رشته های این

 است.

بعنوان مثال اگر ،رفیت رشته ای مانند مهندسی معماری در دانشگاه صنعتی اصفهان بصورت فرضی 

 نفر در نظر بگیریم، توزیع ،رفبت آن بدین شکل است:  100

نکته ای كه در ابتدا باید به آن توجه نمود آنست كه كه نوع گزینش رشته مذكور ناحیه ای است پس 

 .می شوند 3این رشته، داوطلبان ناحیه بومیان 

 نکات مهم

در برخی از رشته ها پذیرش برای داوطلبان خانم و آقا حداقل به یک نسبت مشخص در نظر گرفته  -1

شده است. در این رشته ها ابتدا نسبت مشخص شده برای هر جنس تفکیک شده و سپس شکست 
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جنس صورت می پذیرد. این رشته ها در  ،رفیت برای سهمیه های مختلف مانند شکل فوق در هر

 اطالع رسانی می گردد. 2دفترچه شماره 

 می در مثال فوق اگر نوع گزینش رشته ای استانی و با قطبی باشد دقیقاً مانند روش مذكور عمل -2

 .گردد می در  استان بومی یا و قطب بومی ناحیه، بومی جای به اما شود

در مثال فوق مشاهده می شود كه در صورت عدم تکمیل ،رفیت اختصاصی به رزمندگان)كه در  -3

 56برای این كدرشته تقریباً از شانس  3ها این اتفاق می افتد(، بومیان ناحیه اكثر كد رشته محل

ظه می پس مالحدرصدی برخوردار هستند.  44درصدی برخوردار بوده و سایر داوطلبان تقریباً از شانس 

شود كه در صورت انتخاب رشته هایی كه داوطلب غیر بومی آن كدرشته محسوب می شود، به معنای 

عدم قبولی درآن كدرشته نمی باشد بلکه از شانس كمتری نسبت به داوطلبان بومی برخوردار خواهد 

 بود. 

 الً به شکل فوق است.گزینش كلیه رشته هایی كه در قسمت الف دوره روزانه به آن اشاره گردید، كام -4

،رفیت خالی مانده رزمندگان برای سایر رشته ها اعم از روزانه، شبانه، نیمه حضوری و غیرانتفاعی  -5

بر حسب نوع گزینش بومی رشته، فقط به داوطلبان بومی استان یا ناحیه یا قطب اختصاص خواهد 

درصد داوطلب بومی و  80بت حدود یافت. البته پس از كسر سهمیه رزمندگان، ،رفیت باقیمانده به نس

 شانس كه شود می. بدین ترتیب مالحظه شوددرصد داوطلب غیر بومی تخصیص داده می 20

ر این كدرشته ها اندک می باشد. به شکل زیر توجه نمایید )،رفیت و نوع گزینش د داوطلبان قبولی

  فرضی در نظر گرفته شده است(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای رشته های دوره غیرانتفاعی كه نوع گزینش بومی ناحیه ای دارند، نحوة پذیرش مانند شکل  -6

 جای استان بومی، ناحیه بومی لحاظ می گردد. فوق است، اما به

است كه در این قسمت داوطلبان بدون در  منظور از كلمه آزاد كه در توزیع ،رفیت ارائه گردیده، آن -7

 نظر گرفتن سهمیه و یا نوع استان بومی و صرفاً بر اساس تقدم نمره پذیرش می شوند. 

ذیرش در برخی از رشته ها مانند تمامی رشته های هنر در دوره روزانه به علت محدودیت ،رفیت پ -8
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گزینش بومی اعمال نمی شود. در واقع نوع گزینش این قبیل رشته ها كشوری است كه نمونه ای از 

نفر در نظر گرفته شده  100نحوه ی شکست ،رفیت در ذیل ارائه گردیده است. )،رفیت رشته فرضی 

 است(

  دانشجو گزینش هایروش

به  موزش عالی از طریق آزمون سراسریها و مؤسسات آدانشگاه تحصیلی هایگزینش دانشجو در رشته

 هایدوره و گزینش هایروش مورد در بخش این در كه شودمی انجام متمركزدو روش متمركز و نیمه

  :شودمی داده توضیح تحصیلی

  متمركزروش

 گیرد و اسامیكه فقط نمرات آزمون داوطلبان واجد شرایط مالک و مبنای پذیرش قرار می روشی است

گردد. در این روش هر داوطلب با توجه به جا اعالم میشدگان در یک مرحله و به طور یکپذیرفته

شرایط وی )از نظر سهمیه، بوم و ...( و بر اساس نمره كل اكتسابی در زیرگروه مربوطه، به اولین كدرشته 

مشابه وی را دارند(، در انتخابی كه از نظر علمی برتری دارد )در مقایسه با سایر داوطلبانی كه شرایط 

ها و مؤسسات آموزش عالی به های دانشگاهشود. گزینش اغلب رشتهصورت وجود ،رفیت معرفی می

ها به صورت شرایط گیرد. ضمناً در روش متمركز، پذیرش در بعضی از رشتهروش متمركز صورت می

پذیرش آنها شرایطی از  هایی هستند كه درهای دارای شرایط خاص رشتهشود. رشتهخاص انجام می

 شدگانپذیرفته اسامی و شودقبیل مصاحبه، معاینه، آزمون عملی یا علمی جداگانه و ... ، اعمال می

شود. نتایج یت هر كدرشته مشخص می،رف مطابق فوق، مراحل نتایج اعمال با هارشته این نهایی

 شود.اعالم میهای متمركز ها به همراه سایر رشتهشدگان این رشتهپذیرفته

 روش  نیمه متمركز 

 شود. برایشدگان نهایی به صورت قطعی و در یک مرحله اعالم نمیكه اسامی پذیرفته روشی است

جداگانه دارد، بعد از  و یا علمی عملینظیر مصاحبه، معاینه، آزموندیگری اقدامات نیاز به  كههایی رشته

ها را انتخاب كه كد اینگونه رشته دسته از داوطلبانیز و از بین آنهای متمركاعالم نتایج نهایی رشته

صورت چند برابر به اند، كرده و در اولویت انتخابی قبل از این كدها در رشته متمركز پذیرفته نشده

شدگان چند برابر ،رفیت برای انجام مراحل مصاحبه، گیرد. اسامی معرفی،رفیت گزینش صورت می

 عالوه متمركزهای نیمهشود. در گزینش نهایی هر یک از رشتهن علمی و یا عملی اعالم میمعاینه، آزمو
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می اسا و شودمی داده قرار مالک نیز رشته هر به مربوط فوق مراحل نتایج آزمون، نمرات بر

 گردد. قابل توجه اینکه:شدگان نهایی اعالم میپذیرفته

شدگان معرفی اسامیمتمركز، فهرست  هایرشته نهاییشدگان پذیرفتهاسامی از انتشار فهرست پس -1

از  كلنمره به با توجه هر رشته  متمركز تا چند برابر ،رفیتنیمه هایاز كدرشتههر یک 

  خواهد شد. و اعالم اند استخرا نموده مذكور را انتخاب هاییا كدرشته كدرشتهكه داوطلبانیبین

متمركز پذیرفته نیمههای از كدرشته، قبل متمركز انتخابی در كدرشته كهاز داوطلبانی دسته آن -2

رشته شدگان معرفی  فهرست منظور استخرا متمركز به نیمههای شرایط رشتهواجدین شوند، در ردیف 

 گیرند. متمركز قرار نمی نیمههای یا رشته

، ، معاینهمصاحبهنتایج به مربوط و با توجه اكتسابی  كل نمره بر اساس هر رشتهدر نهایی گزینش -3

و ذیربط، انجام توسط ارگانداوطلبان عمومی های  صالحیت بررسی و نتیجهو یا علمی عملی  آزمون

  خواهد شد.و اعالم استخرا   نهایی شدگانقبول اسامیفهرست 

در هر  نهایی و گزینش عملی و یا آزمونو معاینه در مصاحبه  از موفقیتپس  داوطلب شدنپذیرفته -4

قبولی از حداكثر دو نوبت  نوبت یکعنوان  های روزانه، بهمتمركز دورهنیمه تحصیلیهای از رشته یک

  گردد.می محسوبوی  برای

 مراحل طی جهت متمركز،نیمه هایرشته یا رشته برای شده معرفی داوطلب كه صورتی در -5

 جزو وی قبولی و شود پذیرفته مذكور هایرشته یا رشته گزینش مختلف مراحل در و كند اقدام گزینش

م لكان »متمركز در رشته قبلی این داوطلب گردد، قبولی اعالم متمركز نیمهرشته  نهایی شدگانپذیرفته

 رفتار خواهد شد. انتقالی  همانند دانشجویانگردد و با او میتلقی « یکن

شود، بنابر ماه اعالم میماه و یا اوایل بهمن متمركز حدوداً در اواخر دیهای نیمهنتایج نهایی رشته -6

ماه( همنمتمركز از نیمسال دوم )بهای تحصیلی نیمهاین پذیرش دانشجو و آغاز تحصیل برای رشته

 خواهد بود.

گردد، لیکن داوطلبانی متمركز به عنوان قبولی نهایی محسوب نمیهای نیمهمعرفی چند برابر رشته -7

شدگان كه مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و آزمون عملی را با موفقیت طی نمایند و در ردیف پذیرفته

 باشند.متمركز میپذیرفته شده رشته نیمهنهایی به عنوان قبولی توسط این سازمان اعالم نتایج شوند 

نور، موسسات غیرانتفاعی و های روزانه، شبانه، پیاممتمركز در دورههای نیمهپذیرش در رشته -8

 گیرد. المللی، صورت میهای بینغیردولتی و نیز دوره

های كد رشتهشود كه ها توصیه میگونه رشتهمند به ادامه تحصیل در اینبه داوطلبان عالقه -9

كه -متمركزی های اولیه در  نمایند؛ زیرا در صورتی كه داوطلبی كه كد رشتهمتمركز را در اولویتنیمه

شدگان چند پذیرفته شود، در ردیف معرفی -متمركز انتخاب كرده استنیمه در اولویت قبل از كد رشته

 قرار نخواهد گرفت.های نیمه متمركز انتخابی بعد از كد قبولی برابر ،رفیت رشته
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 به مجاز كه شده نامبرده هایدوره از یک هر ازای به اولیه، كارنامه نتایج به توجه با داوطلب هر -10

متمركز را از هر دوره انتخاب و در مهنی كدرشته دو حداكثر تواندمی تمایل صورت در شده، رشته انتخاب

های روزانه، شبانه و مثال، داوطلبی كه در دورهفرم انتخاب رشته تحصیلی خود در  نماید؛ به عنوان 

تواند دو كدرشته از های دانشگاه پیام نور مجاز به انتخاب رشته شده است، میحضوری و نیز رشتهنیمه

 6های دانشگاه پیام نور )جمعاً های شبانه و دو كدرشته از رشتههای روزانه، دو كدرشته از دورهدوره

 انتخاب نماید. كدرشته نیمه متمركز( را

 های تحصیلیدوره

 شوند:های تحصیلی به هفت دوره تقسیم میرشته

 روزانه دوره

ها معموالً در طول روز است های تحصیلی این دورههای رشتهشود كه تشکیل كالسای گفته میبه دوره

لی در این دوره باشد. قبوها بدون اخذ شهریه و به صورت حضوری و تمام وقت میو تحصیل در این دوره

شدگان این دوره مجاز به شركت در آزمون شود. قبولبه عنوان یک نوبت از دو نوبت قبولی تلقی می

 باشند. )حتی با دادن انصراف(سال بعد نمی

باید به مدت دو برابر زمان تحصیل تعهد خدمت بسپارند و این  3و  2شدگان سهمیه منطقه پذیرفته

ها یک برابر زمان تحصیل متعهد خدمت شدگان سایر سهمیهبود. پذیرفته سال نخواهد 5مدت كمتر از 

زمان در دو رشته )اعم از دولتی و غیردولتی( مشغول به باشند. هیچ دانشجویی مجاز نیست هممی

 تحصیل باشد.

نند توااند، میی اولیه آزمون سراسری مجاز به انتخاب رشته روزانه شدهكه براساس كارنامهداوطلبانی

ها و موسسات آموزش عالی، با توجه به شرایط و ضوابط مربوط، انتخاب های این دوره را در دانشگاهرشته

های روزانه، دارای شرایط متفاوتی است كه در زیر به آنها اشاره نمایند. پذیرش در برخی از رشته

 شود.می

ها نیاز به مصاحبه جو در این رشتهپذیرش دانش ها(:های تحصیلی دارای شرایط خاص )بورسیهرشته 1ـ1

مند به ادامه تحصیل در و بررسی صالحیت عمومی داوطلبان متقاضی دارد. بنابراین، داوطلبان عالقه

ها كه در دفترچه راهنمای رشتهبایست با توجه به شرایط و ضوابط مربوط به این ها، میاینگونه رشته

فترچه به همراه كارت شركت در آزمون به داوطلبان شركت در آزمون سراسری در  شده است )این د

ی خود را انتخاب و از طریق سایت های مورد عالقهارائه شده است(، موارد مربوط به رشته یا رشته
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ها شدگان چند برابر ،رفیت این رشتهكردند. اسامی معرفیمندی میاینترنتی سازمان اعالم عالقه

مند، استخرا  و هرساله معموالً در نیمه اول مردادماه، به منظور براساس نمره علمی داوطلبان عالق

ها را منحصراً شود؛ ضمناً این رشتهمراجعه این افراد برای انجام مصاحبه، معاینه و ... منتشر می

شدگان تا توانند با توجه به ضوابط مربوط به آنها انتخاب نمایند كه اسامی آنها جزو معرفیداوطلبانی می

 گیرد.ها قرار رابر ،رفیت این رشتهچند ب

 

براساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی، برای تأمین بخشی  های تحصیلی مناطق محروم:رشته ـ2

های ایالم، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، از نیروی انسانی متخصص استان

های نفر دانشجو در رشته 500و هرمزگان، تعداد كردستان، كرمانشاه، كهکیلویه و بویراحمد، لرستان 

ها و موسسات آموزش های تحصیلی دانشگاهمورد نیاز هر یک از مناطق مذكور )عالوه بر ،رفیت رشته

كه استان بومی آنها یکی از استان های ذكر شده باشد، گزینش و معرفی عالی( از بین داوطلبانی

 مناطق محروم، موارد زیر قابل توجه است:های مورد نیاز شوند. در خصوص رشتهمی

های ذكر شده و بدون اعمال هرگونه ها از بین داوطلبان بومی هر یک از استانـ پذیرش در این رشته

 گیرد.سهمیه صورت می

 توانند انتخاب كنند.ـ در هر اولویتی كه تمایل داشته باشند می

 شدگان ممنوع است.ـ تغییر رشته این پذیرفته

 قال محل تحصیل به شرط موافقت استانداری ذیربط در محدوده قطب دانشگاهی بالمانع است.ـ انت

ها و های روزانه دانشگاههای تحصیلی دورهها در انتهای جداول رشتهجداول مربوط به این رشته

 شود.آزمون سراسری در  می 2موسسات آموزش عالی در دفترچه شماره 

های روزانه دار جزو رشتههای دبیری و دبیرفنی و ستارهرشته دار:ستارههای دبیری، دبیر فنی و رشته

 شود و شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی درند.ها تلقی میدانشگاه

 

ها، الزم است به شرایط و ضوابط مربوط به آنها كه در مند به ادامه تحصیل در این رشتهداوطلبان عالقه 

باشند، های راهنمای آزمون سراسری در  شده، توجه نمایند و در صورتی كه واجد شرایط میدفترچه

اعالم نیاز وزارت آموزش ها منوط به های مذكور اقدام كنند. پذیرش در این رشتهنسبت به انتخاب رشته

 و پرورش است.

های با مراجعه به ستون مالحظات مربوط به جداول رشته ها:ها و شهرستانهای خاص استانـ رشته1ـ2

ها، ذكر شده است كه شود كه در مقابل برخی از این رشتهها، مالحظه میتحصیلی دوره روزانه دانشگاه
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یا استان خاصی است؛ بدیهی است فقط داوطلبانی كه آن رشته، مخصوص داوطلبان شهرستان خاص 

 ها را دارند.بومی آن شهرستان یا آن استان باشند، حق انتخاب اینگونه رشته

وزارت آموزش و پرورش برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز  های تحصیلی مراكز تربیت معلم:ـ رشته3

مند به شغل معلمی را كه های عالقهی از دیپلمههای تحصیلی ابتدایی و راهنمایی، تعدادخود در دوره

در آزمون كند. كنند، از طریق جذب در مراكز تربیت معلم پذیرش میدر آزمون سراسری شركت می

 های تحصیلی این مراكز انجام نخواهد شد.پذیرش برای رشته 1389سراسری سال 

 های شبانه )نوبت دوم(دوره

شدگان از طریق آزمون سراسری برای نوبت دوم )شبانه( با پرداخت ای است كه در آن پذیرفتهدوره 

كنند. دانشجویان دوره شبانه تابع شهریه و به صورت حضوری در یکی از مراكز اموزش عالی تحصیل می

های است و برنامهنامه مربوط مستثنی شده های روزانه هستند؛ مگر در مواردی كه در آیینمقررات دوره

های شبانه، های روزانه است. در خصوص دورههای آموزشی دورهآموزشی این دوره عیناً همان برنامه

 موارد زیر قابل توجه است:

 های روزانه ممنوع است.الف( انتقال دانشجویان از دوره شبانه به دوره

لی دانشجویان تعیین و اعالم های محل قبوهای دوره شبانه توسط دانشگاهب( ساعت تشکیل كالس

 شود.می

 گیرد.وجه مسکن، خوابگاه، وام تحصیلی و سایر امور رفاهی به دانشجو تعلق نمیپ( به هیچ

های شبانه به عنوان یک نوبت از حداكثر دو نوبت قبولی در آزمون سراسری، شدن در دوره ( پذیرفته

 شود.محسوب نمی

توانند بدون انصراف از تحصیل كنند، میافیت تحصیلی استفاده نمید( دانشجویان دوره شبانه كه از مع

 در آزمون سراسری سال بعد شركت كنند.

 باشند.های تحصیلی دوره شبانه، دارای شرایط خاص میهـ( برخی از رشته

تواند بدون انصراف از تحصیل در آزمون كند میو( دانشجوی شبانه كه از معافیت تحصیلی استفاده نمی

نام و شركت كند و پس از قبولی انصراف دهد. بدیهی است حق بازگشت به رشته قبلی را اسری ثبتسر

 نخواهد داشت.
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 های تحصیلی دانشگاه پیام نوررشته

های آموزش از راه دور و تحقق آموزش برای همه، در های آموزشی در قالب نظامبه منظور توسعه برنامه

ام نور طبق اساسنامه مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی تأسیس همه جا و در همه وقت، دانشگاه پی

پذیرد، از های فراگیر دانشجو مینور عالوه بر اینکه از طریق دورهشده است. در حال حاضر، دانشگاه پیام

های مختلف تحصیلی در مقطع كارشناسی پذیرش دانشجو دارد. طریق آزمون سراسری نیز در رشته

های راهنمای آزمون صی پذیرش دانشجو در دانشگاه پیام نور در دفترچهشرایط و ضوابط اختصا

آزمون سراسری در   2های تحصیلی این دانشگاه در دفترچه شماره سراسری اعالم شده و جداول رشته

 شود.می

بایست در فرم تقاضانامه مند میهای تحصیلی دانشگاه پیام نور، داوطلبان عالقهبرای انتخاب رشته

ها اعالم كرده باشند و براساس كارنامه اولیه آزمون مندی خود را به انتخاب این رشتهامی، عالقهنثبت

های این دانشگاه شده باشند. با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور در نقاط سراسری، مجاز به انتخاب رشته

ای این دانشگاه، تابع همختلف كشور دارای مركز یا واحدهای دانشگاهی است، گزینش داوطلبان رشته

ضوابط خاصی است. داوطلبانی كه محل اقامت، محل اشتغال یا محل تولد آنها یکی از شهرهای تحت 

های تحصیلی مركز مربوطه پوشش هر مركز باشد. )مطابق ضوابط اعالم شده( مجاز به انتخاب رشته

 خواهند بود.

شود. های آن برای رفع اشکال تشکیل میستحصیل در دانشگاه پیام نور به صورت نیمه حضوری و كال

 درخصوص دانشگاه پیام نور، موارد زیر قابل توجه است:

 ـ پذیرفته شده برای تحصیل بایستی شهریه )ثابت و متغیر( پرداخت كند.

 تواند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثبت نام و شركت كند. ـ دانشجوی این دوره، می

 حضورینیمههای دوره

ای كه در آن دانشجوی پذیرفته شده از طریق آزمون سراسری با پرداخت شهریه و به صورت دوره 

حضوری )به این ترتیب كه دانشجو فقط برخی از دروس خود را به صورت حضوری و بقیه را بدون نیمه

كند. می ها و موسسات آموزش عالی تحصیلكند( در یکی از دانشگاه، طی میحضور در كالس

حضوری، های نیمههای تحصیلی دورهی اولیه مجاز به انتخاب رشتهداوطلبانی كه براساس كارنامه

های های دورهتوانند كد رشتهها و موسسات آموزش عالی شده باشند، میالملل دانشگاهمجازی و بین

، وام تحصیلی و سایر امور كه:ـ به هیچ وجه مسکن، خوابگاهنیمه حضوری را انتخاب نمایند؛ توضیح این

های نیمه حضوری منحصراً به گیرد. انتقال و تغییررشته دانشجویان دورهرفاهی به دانشجو تعلق نمی

ات ها همانند مقررهای نیمه حضوری و دانشگاه پیام نور امکان پذیر است. مقررات آموزشی این دورهدوره

ها به عنوان یک نوبت از حداكثر دو نوبت شدن در این دورهپذیرفته آموزشی دانشگاه پیام نور است.

شود. دانشجوی دوره نیمه حضوری كه از ها و موسسات آموزش عالی محسوب نمیقبولی در دانشگاه
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نام و تواند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثبتكند، میمعافیت تحصیلی استفاده نمی

 ی انصراف دهد.شركت كند و پس از قبول

 های تحصیلی موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتیدوره

ها و موسسات آموزش عالی است، های آموزشی دانشگاههای آموزشی این موسسات همانند برنامهبرنامه 

های تحصیلی این توانند رشتهشود. داوطلبانی میشدگان این موسسات، شهریه اخذ میاز كلیه پذیرفته

ها اعالم مندی خود را به انتخاب این رشتهنامی عالقهسات را انتخاب نمایند كه در تقاضانامه ثبتموس

 ها شده باشند.ی نتیجه اولیه آزمون سراسری خود، مجاز به انتخاب این رشتهكرده باشند و در كارنامه

یرانتفاعی )در صورت ـ انتقال و تغییر رشته دانشجویان موسسات غیرانتفاعی فقط به دیگر موسسات غ

پذیرفته شدن در این موسسات به عنوان یک نوبت از  ت موسسات مبدأ و مقصد( مجاز است.موافق

شود. دانشجوی این دوره، ها و موسسات آموزش عالی محسوب نمیحداكثر دو نوبت قبولی در دانشگاه

 نام و شركت كند.تواند بدون انصراف از تحصیل در آزمون سراسری ثبتمی

 های مجازیدوره

های الکترونیکی مثل كامپیوتر، گیری از سیستمطور كلی بهرهآموزش مجازی یا آموزش الکترونیکی به 

هاست كه با های مجازی و نظایر اینهای الکترونیکی و خبرنامهای، نشریههای چندرسانهاینترنت، دیسک

تر صورت در ضمن یادگیری بهتر و آسانجویی در وقت و هزینه و هدف كاستن از رفت و آمدها و صرفه

 گیرد.می

توانند شود به این معنا كه دانشجویان میطور غیر همزمان انجام میهای الکترونیکی بهبرگزاری كالس

راحتی با استادان خود ارتباط برقرار كرده و در كالس درس شركت كنند، بدون اینکه این كار را به 

های آموزش الکترونیکی در شرایط ر دانشجویان انجام دهند. البته سیستمزمان با استادان و یا سایهم

زمان وارد سیستم اینترنت شوند. این حالت بیشتر كنند كه استادان و دانشجویان همخاصی ایجاب می

در مواقعی كه كالس حالت تکنیکی داشته، مثالً واحدهای آزمایشگاهی و یا در صورتی كه تجربه كردن 

 شود.گرفتن بازتاب و نتیجه فوری ضرورت دارند، انجام می فرآیندها و

شود و دانشجو با های آموزشی از طریق اینترنت به دانشجو ارائه میهای مجازی دروس و برنامهدوره در

های درس سنتی ندارد. در واقع دانشگاه مجازی استفاده از تکنولوژی اینترنت، نیازی به حضور در كالس

از راه دور است كه در آن تکنولوژی وب و اینترنت برای آموزش و ارزشیابی دانشجو به نوعی از آموزش 

 رود.كار می
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برای این آموزش محدودیت مکانی و یا زمانی وجود ندارد. امتحانات یک نیمسال شامل میان ترم و پایان 

اب اینترنتی انجام در كالس آموزش مجازی حضور و غیگردد. ه به صورت كتبی برگزار میباشد كترم می

  باشد.های آموزشی مانند دانشجویان میشود و دانشجو تابع تمامی قوانین و آیین نامهمی

 استخدامی مراكز و علوم وزارت تایید مورد كه را خود رسمی مدرک التحصیلیفارغ از بعد دانشجویان

 و است قبول مورد نیز جهانی سطح در هادانشگاه این مدارک. كنندمی دریافت دانشگاه از باشدمی

ها ها بدون محدودیت شركت نماید. داوطلبانی كه در این دورههدانشگا باالی مقاطع در تواندمی دانشجو

شوند حداقل باید دارای یک دستگاه كامپیوتر بوده و امکان دسترسی به اینترنت پرسرعت را پذیرفته می

  داشته باشند.

 المللیهای بیندوره

المللی، جذب ها عبارتند از: گسترش آموزش عالی كشور در سطح بینبرگزاری این دورهاهداف  :

دانشجویان ایرانی و خارجی از سراسر جهان و فراهم كردن شرایط الزم برای ادامه تحصیل در داخل 

 كشور به جای تحصیل در خار .

 ، نمره تراز و نمره كلمحاسبه نمره خام )به درصد(

 

 آید:دست میداوطلب در هر درس ) اعم از عمومی و اختصاصی ( از طریق فرمول زیر بهنمره خام 

 شود. گیرد و به ازای هر پاسخ غلط یک امتیاز كسر میامتیاز تعلق می 3به هر پاسخ صحیح 

 سوال درس ادبیات فارسی به شرح زیر بوده است : 25پاسخ داوطلبی به  مثال :

 مورد  15پاسخ صحیح : 

 مورد  6غلط : پاسخ 

 مورد  4سفید )بدون پاسخ( : 

 پس نمره خام این داوطلب در درس ادبیات فارسی عبارت است از:
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 داوطلب اگر كه طوری به. باشدمی 100 تا - 33.3، در محدوده نکته مهم : تغییرات نمرات خام دروس

 به اگر و شود می درصد - 33.3 درس آن در او خام نمره دهد، جواب غلط را درس یک سواالت كلیه

 درصد می شود. 100یک درس پاسخ صحیح بدهد، نمره خام او در آن درس  سواالت همه

 نمره تراز  -2

توان ناهمگونی و ناهمترازی نمرات خام داوطلبان با یکدیگر متفاوتند؛ دو وجه تفاوت بین آنها را می

ها به دلیل نابرابری سطح دشواری دروس مختلف عمومی و اختصاصی است. از عنوان كرد كه این تفاوت

، نمرات خام داوطلبان شود؛ به همین دلیلاین نمره برای مقایسه نمرات داوطلبان با یکدیگر استفاده می

شوند. برای تعیین نمره تراز، الزم است تمامی نمرات خام داوطلبان در هر گروه آزمایشی و ترازبندی می

هر درس در دسترس باشد؛ بنابراین، یافتن نمره تراز دروس )اعم از عمومی و اختصاصی( توسط داوطلب 

 پذیر نیست. امکان

 كل در هر زیر گروه نمره -3

وه آزمایشی دارای زیرگروه هایی می باشد كه ضرایب دروس اختصاصی هر یک از این زیرگروهها هر گر

 . است شده مشخص سراسری آزمون 2 و1 شماره دفترچه در كه باشد میمتفاوت

 

میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و دروس اختصاصی با توجه به ضریب  گروه، زیر هر در كل نمره

شود. برای برابر می 3شود كه ضریب دروس تخصصی باشد. متذكر میهر درس در آن زیر گروه می

دیپلمه های نظام جدید ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی كه دیپلم خود 

 سازی كل نمره در تحصیلی سابقه اند،اخذ كرده 1393و  1387، 1386، 1385، 1384 هایرا در سال

 . دهد می تشکیل را داوطلبان این گروه زیر هر در نهایی كل نمرة از درصد25 و شود می اعمال

 

 معدل، درصد 25 و آزمون كل نمره درصد 75 هستند، تحصیلی سوابق مشمول كه داوطلبانی برای

 محاسبه خواهد شد. نهایی كل نمره

است، توجه كنید. این  1388به كارنامه ذیل كه مربوط به یکی از داوطلبان آزمون سراسری سال : مثال 

بوده و در رشته مهندسی كامپیوتر دانشگاه  1387داوطلب دیپلم نظام جدید علوم ریاضی فیزیک سال 
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، این رشته در ضوابط مندر  در دفترچه اساس بر. است شده پذیرفته اردستان واحد –پیام نور اصفهان 

گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی قرار دارد. ضرایب دروس اختصاصی در این زیرگروه عبارت  1زیرگروه 

 است از: 

 4، ضریب ریاضیات

 3، ضریب فیزیک

  2، ضریب شیمی

 آید:پس نمره كل زیر گروه یک این داوطلب به صورت زیر به دست می

 

ه پس نمره كل نهایی ایشان در زیرگروه د( اخذ نمو87به بعد) 84آنجا كه این داوطلب دیپلم خود را از 

خواهد شد. نمره  5291درصد معدل كتبی دیپلم داوطلب)بعنوان سابقه تحصیلی( ،  15یک با احتساب 

 اس اطالعات ذیل محاسبه شده است. كل فوق بر اس
 

 

 

  واحد اردستان )دوره پیام نور( نور پیام دانشگاه –مهندسی كامپیوتر  رشته قبولی:

  

  استان بومی  نامیسهمیه ثبت  گروه آزمایشی

  اصفهان  2منطقه   علوم ریاضی و فنی

  

 معدل كتبی دیپلم سال اخذ دیپلم نوع دیپلم

 04/14 87 ریاضی فیزیک
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  نمره تراز  نمره خام به درصد عنوان درس 

  7677  4/45  فارسیزبان و ادبیات 

  7567  0/36  زبان عربی

  7457  0/48  فرهنگ و معارف اسالمی

  5642  4/21  زبان خارجی

  2278  -4/2  ریاضیات

  5207  4/8  فیزیک

  3152  0/1  شیمی

  

  نامینمره كل و رتبه كل داوطلب در زیر گروه با توجه به سهمیه ثبت

  كلرتبه   نمره كل  زیرگروه

1  5291  60245  

2  5207  62632  

3  5296  60457  

  

  و رتبه كشوری رتبه كل در سهمیه

  سهمیه(اعمالرتبه كشوری نهایی )بدون  رتبه كل نهایی )در سهمیه(

62109  139900 

 

 مالكهای انتخاب دانشگاه

 نیز و جوان نسل تربیت و تعلیم در ویژه نقش كه است نهادی عنوان به دانشگاه. جوامع همه در امروزه

جوانان را برای تغییرات و دگرگونیهای  و نوجوانان باید آموزشی نهادهای. كند می ایفا اجتماعی تحوالت

 فرهنگی رسالت به بلکه فنی و علمی صالحیت به تنها نه و نمایند آمادهمداوم جهان سراسر متحول 

 .نمایند عمل بومی فرهنگی در اجتماعی ساخت به توجه با خود

 طور قطع یکی از مهمترین تصمیمات انتخاب رشته و دانشگاه و داشتن تحصیالت مناسب به

 شغل از رضایت آینده، درآمد بر نهایتاً كه است زندگیهر فرد برای آینده شغلی خویش 

 مانند تخصصی هایرشته به ورود برای درخواست. گذاردمی جدی اثر وی زندگی وكیفیت

 كارشناسی، كاردانی، تحصیلی مقاطع در غیره، و پزشکی، حقوق، مهندسی، ،مدیریت
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بی است كه هركس یکبار در زندگی انجام می دهد و احتمال انتخا دكتری و ارشد كارشناسی

طور صحیح انتخاب كنید و كه شما با آزمون و خطا مسیر زندگی وآینده شغلی خود را بهاین

موفق نیز باشید، بسیار كم است. لذا برنامه تحصیلی كه شما انتخاب می كنید تأثیر مهمی در 

هایی كه همواره درباره . از مهمترین دغدغههای زندگی شما در آینده خواهد داشتفرصت

هایی برای انتخاب دانشگاه وجود دارد؟ دانشگاه وجود دارد این است كه بطور كلی چه مالک

كه در كشورمان هنوز رغم اینمهمترین موضوع در انتخاب دانشگاه كیفیت آموزشی است. علی

ارت علوم، تحقیقات و های تحت پوشش وزبندی خاصی در خصوص كیفیت دانشگاهرتبه

فناوری انجام نشده است اما یک نوع قضاوت ذهنی همواره وجود دارد و در كشور ما افکار 

در  "الف"ها دارد، مثالً فارغ التحصیل دانشگاه بندی دانشگاهعمومی نقش مهمی در رتبه

لی این در اصفهان در افکار عمومی از مرتبه خوبی برخوردار است، و "ب"تهران یا دانشگاه 

شود، ای برای دانشجو در نظام استخدامی كشور محسوب نمیمسئله امتیاز رسمی ویژه

اید كسانی كه رتبه باالیی در طور كه شنیدهبیشترین توجه به رتبه ورودی دانشجو است. همان

اند، نیاز به گذراندن آزمون استخدامی ندارند ولی گفته نشده كه كسانی كه از كنکور آورده

شوند نیاز به شركت در این آزمون را ندارند. یک التحصیل میانشگاه اول كشور فارغپنج د

های متعددی عرضه شود لذا، عالوه بر نوع رشته، در رشتة مشخص ممکن است در دانشگاه

بندی عرفی دانشگاهی جا نیز یک رتبهیک رشتة معین، نوع دانشگاه نیز مهم است. در این

رو، بندی بر اساس میزان توجه داوطلبان به آنها، استوار است. از اینتوجود دارد كه این اولوی

های قدیمی بندی عرفی دانشگاهی نامید. معموالً دانشگاهتوان رتبهبندی را نیز میاین اولویت

های بیشتری قرار دارند. شهرهای بزرگ )دانشگاه ها دایرند، در اولویتكه در مراكز استان

ها، از انند تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، تبریز و ... در بین مراكز استانمستقر در آنها(، م

منظر داوطلبان در اولویت قرار دارند. در برخی از شهرها مانند تهران، اصفهان، تبریز و ...چند 

بندی عرفی، های واقع در هر شهر نیز در این جدول رتبهدانشگاه قرار دارد. هر كدام از دانشگاه

یت خاص خود جای دارند كه به آن نیز باید توجه نمود. در این جا باید متذكر شد، هم در اولو

های قبل، از ها نسبت به سالهای مستقر در شهرستاناكنون تعداد قابل توجهی از دانشگاه

اند و بعضاً از نظر امکانات آموزشی و دانشجویی رشد كمی و كیفی بسیار خوبی برخوردار شده

های مستقر در تهران از وضعیت به مراتب بهتری برخوردارند. از دانشگاهحتی از برخی 

 ها فقط بر اساس برداشت عرفی بنگرند. بنابراین، داوطلبان نباید به این دانشگاه

موقعیت جغرافیایی دانشگاه به موارد باال مستقیماً مرتبط است، ولی متأسفانه در شرایط فعلی 

ها، موجب كم توجهی داوطلبان به آنها شده است، هرچند شگاهموقعیت جغرافیایی برخی از دان

كه از نظر علمی و حتی امکانات رفاهی مانند خوابگاه در وضعیت مناسبی باشند. به هر حال، 

برخوردار و یا شهری كه هیچگاه نباید دانشگاهی را به خاطر استقرار در یک منطقه نیمه

رار دارد. موضوع مهم بعدی مسائل فرهنگی و شهرت چندانی ندارد، مورد قضاوت نادرست ق

آیا می  "اقتصادی است. سؤالی كه همواره از طرف داوطلبان مطرح می شود این است كه

پاسخ به این پرسش  "های شهرستان غیر از محل سکونت خود را انتخاب كنند؟توانند دانشگاه
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هرستان نیستند، و یا زندگی گردد. اگر خانواده موافق رفتن شما به شبه خود داوطلب باز می

های محل زندگی و یا های دیگر برای شما دشوار است سعی كنید دانشگاهدر شهرستان

نزدیک به آن را انتخاب كنید. زندگی در شهر هایی غیر از محل سکونت، شرایط خاص خود را 

شود مسأله  انتفاعی پذیرفتهدارد كه داوطلب خصوصاً اگر در دوره های شبانه و یا مراكز غیر

مسکن نیز به آنها افزوده می شود. همچنین بین شهرهای مختلف كشور از نظر فرهنگی 

تفاوت های زیادی وجود دارد و شما به عنوان دانشجو باید توان تطابق با فرهنگ آن شهر را 

داشته باشید. موضوع دیگر شهر محل دانشگاه است. تفاوت فرهنگی كه پیشتر بحث شد باید 

ه قرار گیرد؛ ضمن اینکه امکانات آن شهر از نظر راه های ارتباطی، سیستم حمل و مورد توج

نقل، بافت شهری، موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مناطق سرد و یا گرم كشور، زبان رایج 

نیز مد نظر باشد. هرچند رفتن به یک شهر جدید، تجربه بسیار خوبی به حساب می آید اما 

رو توجه به مواردی كه باید چند سال در یک شهر زندگی كنید از این شما به عنوان دانشجو

پیشتر ذكر شد بسیار مهم است. داوطلبانی كه در مناطق معتدل كشور زندگی می كنند در 

ها و یا گویش مناطق كویری ممکن است دچار مشکالت زیادی شوند. در شهرهایی كه زبان

 اصی مواجه خواهند شد.های محلی رایج است نیز افراد با مسائل خ

نفر از داوطلبان كنکور صورت گرفت، داوطلبان كنکور  487از  88براساس نظرسنجی كه در سال 

 های ذیل به ترتیب در انتخاب دانشگاه اهمیت دارند:معتقدند مالک

 امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر؛ 

 بهره گیری از اساتید با تجربه؛ 

  علمی؛اعتبار دانشگاه از نظر 

 (؛ … امکانات موجود در دانشگاه )كامپیوتر، اینترنت، آزمایشگاه و 

 خدمات رفاهی دانشگاه )وام، خوابگاه و ...(؛ 

 دوری و نزدیکی دانشگاه محل تحصیل از محل سکونت؛ 

 امکانات كتابخانه ای دانشگاه؛ 

 اقتصادی(؛ خانواده هزینه های( 

 نظر خانواده؛ 

 قدمت؛ اعتبار دانشگاه از نظر بزرگی و 

 نظر فارغ التحصیالن دانشگاه؛ 

 فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن منطقه؛ 

 هزینه های مربوط به خوابگاه؛ 

 نظر مشاوران تحصیلی؛ 

 .نظر دوستان 
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 داوطلبان عبارتند از: نظراز  نتایج این بررسی همچنین نشان داد منابع كسب آگاهی از دانشگاه

 اعضای خانواده 

  التحصیالنفارغپرس و جو از 

 مشاوره با دبیران و مشاوران تحصیلی 

 هامراجعه به دانشگاه 

 مشورت با دوستان و همکاران 

 ها و نشریاتمراجعه به كتاب 

 های جمعیرسانه 

 در زمان انتخاب دانشگاه، باید عوامل مهمی را مد نظر داشت. از جمله :

 وضعیت خانوادگی 

 شهر مورد نظر به سکونت محل شهر از تردد سهولت 

 ها )شهریه، رفت و آمد و ...(هزینه 

 )... ،محیط فیزیکی دانشگاه )از لحاظ پراكندگی، محیط دانشگاهی 

 امکان ادامه تحصیل در رشته مورد عالقه در مقاطع باالتر 

 )اعتبار علمی دانشگاه )رشته در دانشگاه 

  ،امکانات رفاهی مانند امکانات دانشگاه ها ) امکانات علمی، آزمایشگاه ها، سایت ها

 ...درمانی، سرویس، - سلف خوابگاه،ورزشی، 

 دوری یا نزدیکی دانشگاه محل تحصیل از محل سکونت 

های دولتی نکته بسیار قابل توجه در بحث انتخاب شهرستان غیر از محل سکونت اسکان است. دانشگاه

های پیام نور و دارند. اما در مورد دانشگاهدر بسیاری از موارد امکانات خوابگاهی مناسب برای دانشجویان 

 محل دانشگاه غیرانتفاعی چنین نیست و شما باید به فکر محل اسکان نیز باشید. دوری و نزدیکی

 ارومیه داوطلب یک عنوان به شما مثال عنوان به. است مهم بسیار نیز داوطلب سکونت محل به تحصیل

ممکن است در طول یک ترم نتوانید به دیدار خانواده بروید.  كنید انتخاب را هرمزگان دانشگاه اگر ای

 های نزدیک را انتخاب كنید.اگر این موضوع برایتان مهم است دانشگاه

محل در آزمون سراسری، انتخاب رشته و دانشگاه  -انتخاب رشته 150به هر حال به دلیل وجود امکان 

ست؛ اما شناخت دانشگاه تا چه حد در انتخاب مستلزم شناخت، آگاهی و كسب اطالعات موثق و كافی ا

توان استفاده كرد تا بتوان اطالعات قابل اعتماد را كسب نمود؟ با رشته تأثیر دارد و از كدام منابع می

روز، منابعی وجود دارد كه داوطلبان های اطالعاتی بهوجود ضعف مستند سازی و عدم وجود پایگاه

ها كسب كنند. برخی از منابع كسب اطالعات خوبی را در باره دانشگاه توانند از طریق آنها اطالعاتمی

 ها عبارتند از:مفید از دانشگاه
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o های اطالعاتی و ارتباطی توسعه زیادی پیدا كرده و امروزه در دو دهه گذشته فناوری

شما می توانید با مراجعه به شبکه اینترنت در چند ثانیه حجم زیادی از اطالعات را 

های دولتی كشور )اعم از پزشکی در مورد یک موضوع به دست آورید. اكثر دانشگاه

هستند و شما می توانید برای كسب اطالع در  تیسایت اینترنو غیرپزشکی( دارای 

خصوص هر دانشگاه به سایت مراجعه و اطالعات الزم را كسب كنید. وقتی به سایت 

یک دانشگاه مراجعه می كنید برحسب شیوه طراحی می توانید از طریق منو های 

در نظر گرفته شده اطالعاتی را در خصوص رشته ها، دانشکده ها، تجهیزات 

ها، امکانات فوق برنامه، محل فیزیکی دانشگاه، اعضای هیأت گاهی، كالسآزمایش

 علمی و... به دست آورید.

o عمومی و تخصصی/دانشگاهی و مطالعه گزارش ها، بولتن،  مراجعه به كتابخانه های

ها بروشور و یا مجالتی است كه یک دانشگاه را معرفی كرده اند. بسیاری از دانشگاه

به منظور آشنایی مخاطبان اقدام به چاپ و انتشار گزارش های به صورت ساالنه و 

 عملکرد، بولتن، بروشور و.. می كنند كه بسیار مفید و آگاهی دهنده است.

o و یا اساتید رشته های مختلف تحصیلی است. فارغ  دانش آموختگان با مشاوره

یل می التحصیالن یکی از معتبرترین منابع اطالعاتی در مورد دانشگاه محل تحص

باشند. شما برای كسب اطالع می توانید به ایشان مراجعه كرده و پرسش های خود 

های مختلف آموختگان رشتهرا با آنها در میان بگذارید. برای دسترسی به دانش

ها مراجعه ها و یا دانشگاهآموختگان، وبالگهای دانشتوانید به وب سایت انجمنمی

 مورد نظر بحث كنید. كرده و با ایشان در مورد رشته

o كه برای شما امکان پذیر باشد می توانید به دانشگاهی كه می خواهید در صورتی

انتخاب كنید مراجعه كرده و ضمن بازدید، اطالعات الزم را از طریق گفتگوی رو در 

 رو با اساتید، مدیران، دانشجویان و سایر افراد داخل دانشگاه به دست آورید.

o ها و نیز سازمان سنجش آموزش كشور شریاتی كه توسط دانشگاهمراجعه به كتب و ن

ها است. از جمله منتشر شده و حاوی مطالب و اطالعات مفیدی در مورد دانشگاه

ماره نامه پیک سنجش اشاره كرد كه به طور مداوم در هر شتوان به هفتهنشریات می

 نمایددانشگاهی را معرفی می

هكاردانی و كارشناسی پیوسته و كارشناسی ناپیوستهای نامه آموزشی دورهآیین  

14/2/1376مورخ  339مصوبه جلسه   
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 نام در دانشگاهمدارک الزم جهت ثبت

 :نام مدارک زیر را ارائه نمایندها و مراكز آموزش عالی برای ثبتداوطلبان تحصیل در دانشگاه

 

قدیم آموزش متوسطه و یک برگ تصویر اصل دیپلم كامل متوسطه یا گواهی آن برای داوطلبان نظام -1

 .آن

اصل مدرک و یا گواهی تحصیلی متوسطه سال ماقبل دیپلم و دو سال ماقبل دیـپلم بـرای داوطلبـان    -2

 .نظام قدیم آموزش متوسطه و یک برگ تصویر 

نامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا گواهی آن برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسـطه  اصل گواهی-3

 .یک برگ تصویر آنو 

اصل مدرک و یا گواهی دیپلم متوسطه نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه و سـال ماقبـل دیـپلم بـرای         -4

 آن     داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه و یک برگ تصویر

ها و مؤسسات آموزش عالی و یا مدرک اصل و یا گواهی مدرک دوره كاردانی)فوق دیپلم( دانشگاه-5

ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای های فنی و حرفهپیوسته آموزشکدهدوره كاردانی 

شدگان دارای مدرک مذكور با قید تاریخ اخذ مدرک كاردانی و همچنین اصل و یا گواهی دیپلم پذیرفته

 .متوسطه و سال ماقبل دیپلم متوسطه و یک برگ تصویر آن

 اصل شناسنامه و سه نسخه فتوكپی از آن -6.

 تهیه شده در سال جاری 3×4قطعه عکس تمام رخ شش -7

 ینـویسشرایـط ورود و نـام

 شرایط ورود  

های كاردانی، كارشناسی )پیوسته و ناپیوسته(، كارشناسی ارشد پیوسته و : شرایط ورود در دوره1ماده 

روزانه و شبانه های پزشکی، داروسازی، داندانپزشکی و دامپزشکی، اعم از دورههای دكترای عمومیدوره

مجاز بودن به تحصیل از نظر قوانین و مقررات جاری كشور و داشتن شرایط :به شرح زیر است

داشتن گواهینامه پایان دوره . ورود به آموزش عالی، برابر مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگیعمومی

به نظام آموزش متوسطه( متوسطه از داخل یا خار  كشور، مورد تائید وزارت آموزش و پرورش)با توجه 

های حوزوی )مطابق مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی( و یا داشتن یا برابر آن برای آموزش

گواهینامه دوره كاردانی برای ورود به دوره كارشناسی ناپیوسته كه حسب مورد به تائید وزارت علوم 

 باشد تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده
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 پذیرفته شدن در آزمون ورودی

سپردن تعهد خدمت بر اساس ضوابط و قانون آموزش رایگان یا پرداخت شهریه مطابق تعرفه و مقرراتی 

 شودكه از طریق مراجع ذیربط صادر می

 نـویسینـام

ای شود، برهایی كه توسط دانشگاه اعالم میشدگان آزمون ورودی، مو،فند در مهلتپذیرفته :2ماده 

نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس عدم مراجعه برای نام .نویسی وانتخاب واحد مراجعه نمایندنام

 .از اعالم نتایج آزمون، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد

: دانشجو مو،ف است در هر نیمسال، در زمانی كه دانشگاه اعالم میکند، برای ادامه تحصیل و 3ماده 

 ه آموزش مراجعه كندانتخاب واحد به ادار

نویسی بدون اطالع و عذر موجه در یک نیمسال، به منزله انصراف از عدم مراجعه دانشجو برای نام

تحصیل است. در صورت تاخیر و با عذر موجه، حق انتخاب واحد و ادامه تحصیل را در آن نیمسال 

 .شودندارد، ولی آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب می

نویسی، با دالیل مستند بطور مکتوب دانشجو مو،ف است عذر موجه خود را در خودداری از نامتبصره: 

 .در اولین ماه بعد از آغاز هر نمیسال تحصیلی، به اداره آموزش دانشگاه اطالع دهد

 منع تحصیل همزمان

رشته بیش از نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر : دانشجو در یک زمان حق نام4ماده

یک گرایش در یک یا چند دانشگاه را نخواهد داشت. در صورت تخلف، از ادامه تحصیل در یکی از 

های انتخابی به تشخیص كمیسیون بررسی موارد خاص وزارت، محروم و سوابق تحصیلی وی باطل رشته

ف شده را مطابق های مربوط به رشته حذشود و دانشجو در این حال مو،ف است كلیه هزینهاعالم می

 .های تعیین شده دانشگاه ذیربط بپردازدتعرفه

تبصره: دانشجویان ممتاز)استعدادهای درخشان( از شمول این ماده مستثنی هستند. تعریف دانشجوی 

ممتاز و ضوابط اجرایی این تبصره، توسط شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی تعیین و 

 .شودابالغ می

 مـوزشـینـظـام آ
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 تعریف واحد درسی

 .های كشور مبتنی بر نظام واحدی است: آموزش در تمام دانشگاه5ماده 

شود و قبولی یا عدم قبولی در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می

 .دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است

ساعت، عملی)یا  16فاد آن به صورت نظری هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است كه م

ساعت، كارآموزی و كارورزی)یا كار در عرصه(  48ساعت، كارگاهی)یا عملیات میدانی(  32آزمایشگاهی( 

ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی)یا دوره تابستانی( و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه  64

ارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه متناسب با واحد هایی كه دشود. در مورد رشتهریزی تدریس می

 .شودآن، توسط استاد مربوط تعیین می

 سال تحصیلی

: هر سال تحصیلی مركب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر 6ماده 

امتحانات مدت   .هفته آموزش است 6هفته و هر دوره تابستانی شامل  16نیمسال تحصیلی شمامل 

 .شودپایانی دوره تابستانی جزو مدت آموزشی محسوب نمی

   حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه درسی

های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند. ها مو،فند برنامه: تمام دانشگاه7ماده  

مواد و طرح مطالب جدید در یک ترتیب دروس یا رعایت پیش نیازها، روش تدریس، و جابجا كردن ریز 

  .ها استدرس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه

 دروس انتخابی

توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته را ها می: دانشگاه8ماده 

ها از سقف مجاز تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد واحد

 .در هر رشته تجاوز نکند

های توانند در صورت لزوم به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دورهها می: دانشگاه9ماده 

ساعت به عنوان حل تمرین  10های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته تا ساعت، در دوره 20كارشناسی، تا 

 .دبه ساعات تدریس رشته در طول دوره بیافزاین

  واحدهای درسـی

 تعداد واحدها
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 :های تحصیلی به شرح زیر است: تعداد واحدهای درسی الزم برای گذراندن هر یک از دوره10ماده 

 واحد 72 تا  68های كاردانی دوره

 .واحد 135تا  130های فنی و مهندسی: های كارشناسی پیوسته غیر از رشتهدوره 

 .واحد 140تا  130مهندسی: های كارشناسی پیوسته فنی و دوره

 .واحد 70تا  67های كارشناسی نا پیوسته: دوره

 .واحد 182تا  172های كارشناسی ارشد پیوسته: دوره

واحد درسی را انتخاب  20و حداكثر  12تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل : هر دانشجو می11ماده 

 .كند

 واحد معاف است 12ایت شرط انتخاب حداقل : در آخرین نیمسال تحصیلی، دانشجو از رع1تبصره 

: در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشـته باشـد، بـا نظـر     2تبصره  .

تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریـق معرفـی بـه اسـتاد     دانشگاه و تایید استاد مربوط، می

 .بگذراند

 24حداكثر تا  باشد می تواند17حداقل  نمراتش كل میانگین نیمسال یک در دانشجویی اگر3:تبصره 

  واحد درسی را انتخاب كند

واحد باقی داشته باشد، حتی اگر  24: در مواردی كه دانشجو برای فراغت از تحصیل حداكثر 4تبصره 

 .اب كندواحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتختواند تمامیمشروط باشد، با نظر دانشگاه، می

 .واحد درسی است 6: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداكثر 5تبصره 

 نیازدروس پیش

های كاردانی، كارشناسی ها در دورهشدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاه: آن دسته از پذیرفته12ماده 

های تحصیلی كه نمره خام امتحان آنها در آزمون ورودی، در ارشد پیوسته در همه رشتهو كارشناسی

باشد، مو،فند  یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده از حدنصاب معینی كمتر

نیاز( عالوه كند به عنوان دروس جبرانی )یا پیشحسب نیاز رشته دروسی را كه آن دانشگاه تعیین می

 .بر دروس مندر  در برنامه مصوب بگذرانند

نیاز بر عهده : تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه و زمان تدریس دروس پیش1تبصره 

 .پذیرنده است شورای آموزشی دانشگاه
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: سازمان سنجش آموزش كشور مو،ف است پس از اعالم نتایج آزمون ورودی، كارنامه  2تبصره 

های ذیربط قرار شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاهپذیرفته

  .دهد

 

ها، از هر حیث مانند دروس دانشگاهی گاهنیاز و چگونگی اجرای آنها در دانش: ارائه دروس پیش3تبصره 

 .و تابع مقررات آموزش عالی است

نمره این دروس در كارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین كل 

 .شود و در مشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تأثیر داردنمرات دانشجو محاسبه می

نیاز دانشگاهی را واحد از دروس پیش 8ل دوره تحصیل دانشجویانی كه حداقل : به حداكثر طو4تبصره 

 .شودگذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می

 طول دوره 

های سال و در دوره 3های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته : حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره13ماده 

دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداكثر مدت مجاز سال است. در صورتی كه  6كارشناسی پیوسته 

 .شودتحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخرا  می

 حـضـور و غـیاب 

 حضور در جلسات درس

است و ساعات غیبت دانشجو در هر : حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی14ماده 

س تجاوز كند، در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر درس نباید از مجموع ساعات آن در

  .شودمحسوب می

شود، : در صورتیکه غیبت دانشجو در هر درس بیش از باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده1تبصره 

نیست  واحد در طول نیمسال برای وی الزامی 12شود. در این حال رعایت حدنصاب آن درس حذف می

 .شودكور به عنوان یک نیمسال كامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میولی نیمسال مذ

: غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس، به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز 2تبصره 

 .شودنیست و در صورت پیشامد جزو غیبت مجاز دانشجو محسوب می

 غیبت در امتحان 
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امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و : غیبت غیرموجه در 15ماده 

  .گرددغیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می

: شخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا 16ماده 

 .كمیته منتخب آن شورا است

 حـذف و اضـافـه

تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی كمتر از دو هفته پس از شروع ی: دانشجو م17ماده 

نیمسال تحصیلی حداكثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی 

خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید، مشروط بر آنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز 

  .نکند

هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از  5تواند تا : در صورت اضطرار، دانشجو می18ماده 

درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف كند، مشروط بر آنکه اوالً غیبت دانشجو در 

واحد كمتر  12ی از آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً، تعداد واحدهای باقیمانده و

  .نشود

: حذف كلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است كه بنا به تشخیص 19ماده 

شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت نیمسال 

 .مزبور جزو حداكثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد

 پیشرفت تحصیلی دانشجو ارزیابی

 معیارهای ارزیابی 

: ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در كالس، انجام تکالیف 20ماده 

گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می

  .دانشجو در آن درس است

 .استامتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی برگزاری :تبصره

: معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس به 21ماده 

 .شودصورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می
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 مردوداست. دانشجویی كه در هر یک از دروس الزامی  10: حداقل نمره قبولی در هر درس 22ماده 

شود در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات كلیه دروس اعم از قبولی ردی در 

 .شودكارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می

تواند از جدول دروس اگر دانشجوئی در یک درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس میتبصره:

 .دیگری را انتخاب كندانتخابی در برنامه مصوب، درس 

 درس نـاتمام

: در موارد استثنایی، نمره تمرین دبیری، كارآموزی و كارورزی، عملیات صحرایی، كار در عرصه 23ماده 

شود، در صورتی كه به تشخیص استاد و و دروسی كه در برنامه آموزشی مصوب، توأم با پروژه ارائه می

ول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی تأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در ط

 .گردد. نمره ناتمام باید حداكثر تا پایان نمیسال بعد به نمره قطعی تبدیل گرددمی

 :اعالم نمرات

روز پس از برگزاری  10: استاد مو،ف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداكثر ،رف 24ماده 

 .ا واحد مربوط تسلیم نمایدامتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده ی

 

: اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه مو،ف است نمرات دانشجویان را 25ماده 

حداكثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات 

 .یم نمایددانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش كل دانشگاه تسل

 .تبصره: نمره پس از اعالم به آموزش كل دانشگاه غیرقابل تغییر است

 میانگین نمرات 

: در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین كل نمرات او 26ماده 

در كارنامه وی ثبت تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین كل نمرات دانشجو محاسبه و 

 .شودمی

شود و : برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد واحدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می1تبصره 

ها در تمام دروسی كه دانشجو برای آنها نمره گرفته است )اعم از ردی یا قبولی( بر مجموع حاصل ضرب

  .شودتعداد كل واحدهای اخذ شده تقسیم می

شود. نمرات دروسی كه دانشجو در تابستانی، به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی : دوره2تبصره 

شود. به همین نحو نمرات گذراند، تنها در محاسبه میانگین كل دانشجو محسوب میدوره تابستانی می
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او كند، و كسر بودن واحدها خار  از اراده واحد انتخاب می 12دانشجو، در نیمسالی كه الزماً كمتر از 

شود، ولی آن نیمسال جزو حداكثر مدت است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین كل او محاسبه می

 .مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد

 نام نویسی مشروط

باشد، در غیر این صورت،  12: میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید كمتر از 27ماده 

 .سال بعد به صورت مشروط خواهد بودنام نویسی دانشجو در نیم

تبصره: هر دانشگاه مو،ف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی كتباً اطالع و یک نسخه از 

آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا ا،هار 

  .رای مقررات نخواهد بوداطالعی دانشجو از این امر، مانعی در اجبی

كند، جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق : دانشجویی كه به صورت مشروط نام نویسی می28ماده 

 .واحد درسی در آن نیمسال را ندارد 14انتخاب بیش از 

 اخرا  دانشجوی مشروط  

پیوسته در  های كارشناسی و كارشناسی ارشد: در صورتی كه میانگین نمرات دانشجو در دوره29ماده 

های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال نیمسال متناوب و در دوره 4سه نیمسال متوالی یا 

ای كه باشد از ادامه تحصیل محروم باشد در هر مرحله 12تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، كمتر از 

 .شودمی

: دانشجویی كه به لحاظ مشروط شدن بیش از حد از ادامه تحصیل در دوره كارشناسی محروم 30ماده

تر رشته مربوط را تا سقف مجاز با موفقیت گذرانده باشد و شود، درصورتی كه واحدهای مقطع پایینمی

ط، مدرک مرسوم نباشد، میتواند با رعایت سایر ضوابط مربو 12میانگین كل او در این واحدها كمتر از 

  .تر را در آن رشته دریافت كندمقطع پایین

تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد تبصره: در صورتی كه رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین

های موجود نزدیک به تواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشتهبرنامه مصوب باشد، دانشجو می

تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر تغییر رشته پس از تطبیق واحدها قطع پایینرشته تحصیلی خود در م

بدیهی است كه دهد.        شودالتحصیل با رشته جدید و گذران واحدهای كمبود، در آن مقطع فارغ

 .تطبیق واحدها و تعیین دروس كمبود بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است
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های كاردانی، كارشناسی پیوسته و ناپیوسته مصوب جلسه نامه آموزشی دورهآئین  30اصالحی ماده 

 شورای عالی برنامه ریزی 14/2/76مورخ  399

آئین نامه آموزشی مصوب جلسه  30ها مبنی بر اصالح ماده با توجه به درخواست تعدادی از دانشگاه

حی مربوط كه به تائید وزیر علوم، و تبصره آن، متن اصال 14/2/76ریزی مورخ شورای عالی برنامه 399

 :گرددتحقیقات و فناوری رسیده است، جهت اجرا ابالغ می

دانشجویی كه به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره  :()اصالحی 30ماده 

انده واحد درسی را با نمره قبولی گذر 70شود، در صورتی كه حداقل كارشناسی محروم یا منصرف می

 .تواند مدرک كاردانی در همان رشته دریافت كندباشد، می

تبصره)اصالحی(: صدور مدرک كاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرفظر از وجود دوره كاردانی مصوب 

 .گیرددر آن رشته، یا مجری بودن دانشگاه صادر كننده مدرک كاردانی صورت می

 

شود، در صورت ش از حد از ادامه تحصیل محروم می: دانشجویی كه به دلیل مشروط شدن بی31ماده 

تواند برای تحصیل مجدد در آزمون سراسری است، میانجام یا لغو تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده

  .شركت و در صورت قبولی در رشته مورد عالقه خود ادامه تحصیل دهد

ی گذرانده است، با برنامه رشته جدید تواند واحدهائی را كه دانشجو در رشته قبلدانشگاه پذیرنده می

 .نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیردتطبیق داده و طبق ضوابط این آیین

 نامه به دوره كارشناسی ارشد پیوستهشمول آئین

: دانشجوی دروه كارشناسی ارشد پیوسته در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول در دوره 32ماده

نامه كه در مقررات این آئین نامه است و در دروس تخصصی پروژه و پایان( تابع 140-135كارشناسی)

 .نامه كارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بوداند، تابع آئینبرنامه مصوب با عالمت ستاره مشخص شده

 مرخصی تحصیلی 

های كاردانی و كارشناسی ناپیوسته حداكثر برای یک تواند در هر یک از دوره: دانشجو می33ماده  

نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده  2نیمسال و در دوره كارشناسی پیوسته برای 

 .كند

 .شودمی تبصره: مدت مرخصی تحصیلی جزو حداكثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب
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ریزی در خصوص مرخصی زایمان برای مادران شورای عالی برنامه 19/4/79مورخ  397مصوبه جلسه 

 های دانشگاهی و در كلیه مقاطع تحصیلیشاغل به تحصیل در تمام دوره

براساس پیشنهاد معاون محترم بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی و تائید كمیسیون 

ها و با توجه به ضرورت فراهم نمودن امکانات الزم برای مادران شیرده و اهمیت تغذیه نامهتدوین آئین

های دانشگاهی و در كلیه انحصاری شیرخواران با شیر مادر، مادران شاغل به تحصیل در تمام رشته

توانند از یک نیمسال تحصیلی مرخصی زایمان )عالوه بر مرخصی مجاز دوره( بدون مقاطع تحصیلی می

 .احتساب در سنوات تحصیلی استفاده كنند

نویسی هر نیمسال تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت كتبی و حداقل دو هفته قبل از شروع نام

  .توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد

ام مهلت نام ربط قبل از اتمتبصره: اداره آموزش مو،ف است پس از كسب نظر از گروه آموزشی ذی

 .نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را كتباً به وی ابالغ نماید

 انصراف از تحصیل 

: ترک تحصیل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب و 35ماده 

 .دانشجوی منصرف از تحصیل حق ادامه تحصیل را ندارد

داند، باید دالیل آن را حداقل یک كه دانشجو ترک تحصیل خود را موجه میتبصره: در موارد استثنایی 

ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تأیید موجه بودن ترک تحصیل توسط 

  .شوددانشگاه آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می

شود، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره : دانشجویی كه بخواهد از تحصیل منصرف36ماده 

آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ 

درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت، حکم انصراف از تحصیل وی 

 .حصیل در آن دوره را نداردصادر و پس از آن، دانشجو حق ادامه ت

: دانشجوی منصرف از تحصیل مو،ف است به كلیه تعهداتی كه در دوران تحصیل سپرده است، 1تبصره 

 .عمل كند

: تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موكول به شركت و قبولی در آزمون سراسری بر 2تبصره 

 .اساس ضوابط مربوط است
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 رسیه و همسر كاركنان دولتمرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بو 

: دانشجویی كه به عنوان همسر یکی از كاركنان دولت، با همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به 37ماده 

تواند با ارائه حکم مأموریت همسر و به تشخیص و تأیید عنوان همراه به خار  از كشور اعزام میشود، می

سال  4میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا شورای آموزشی دانشگاه، عالوه بر استفاده از 

 .مند گردددیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره

 انـتقـال

 تعریف انتقال 

: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و 38ماده 

  .همان مقطع تحصیلی است

 :های تهران ممنوع است جز در موارد زیرانتقال دانشجو به هریک از دانشگاه :39ماده 

شهادت، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به طوریکه وی به تشخیص مراجع قانونی، به 

  .شودعنوان كفیل خانواده شناخته

مستقل قادر به ادامه معلولیت مؤثر دانشجو به نحوی كه به تشخیص شورای عالی پزشکی به طور 

دانشجوی دختر، كه محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد. و دائمیازدوا  رسمی .زندگی نباشد

 .به تأیید مراجع ذی ربط

  .: هر یک از موارد مذكور در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد1تبصره 

یا پیمانی دولت، ارائه حکم اشتغال ضروری است و اگر شغل همسر آزاد  : برای كارمندان رسمی2تبصره 

 .رسیده باشداست، گواهی اشتغال و سکونت او در تهران باید به تأیید مراجع قانونی یا نیروی انتظامی

دهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در : در موارد استثنایی كه دانشگاه تشخیص می3تبصره 

شوهر او نیز در شهرستان دانشجو باشد، اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان )محل  تهران باشد و

  .شود تواند به تهران منتقلتحصیل شوهر( موجود نباشد، شوهر او می

: به منظور توزیع دانشجویان انتقالی به تهران و جلوگیری از سرگردانی آنان در تعیین محل 4تبصره 

انشجویی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و ای در معاونت دتحصیل، كمیته

تواند برای پذیرش دانشجوی انتقالی شود. این كمیته میآموزشی پزشکی به نام كمیته انتقال تشکیل می

 .های تهران، سهمیه تعیین كرده و دانشجویان انتقالی را مطابق سهمیه جایابی كنددر هر یک از دانشگاه

ها و مؤسسات آموزش آئین نامه اجرایی كمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه 2لحاقی به ماده بند ا

 عالی

 1376نامه آموزشی مصوب اردیبهشت ماده سال آئین 39ماده  4( اختیارات مندر  در تبصره -الف 

گذار های واقع در شهر تهران واشورای عالی برنامه ریزی به كمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
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 .شودمی

،رفیت پذیرش خود را از میان دانشجویان  %3ها باید یاالنه حداقل به میزان كمیسیون این دانشگاه

 .نامه آموزشی پذیرش نمایندآئین 39واجد شرایط انتقال به شهر تهران مندر  در ماده 

سایر دانشجویان  توانند دوباره تقاضای انتقالها می: كمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه1تبصره 

آئین نامه اجرایی كمیسیون بررسی موارد خاص  2ماده  2 -دارای شرایط خاص براساس مفاد بند الف

 .ها و مؤسسات آموزش عالی تصمیم گیری نماینددانشگاه

،رفیت پذیرش به هر  %1تواند ساالنه به میزان : كمیسیون بررسی موارد خاص وزارت می2تبصره 

 .انتقالی معرفی كنددانشگاه دانشجوی 

ها به ها و از شهرستانها و مؤسسات آموزش عالی تهران به شهرستان: انتقال دانشجو از دانشگاه40ماده 

  .های مبدأ و مقصد بالمانع استیکدیگر، در یک رشته و در یک مقطع، به شرط موافقت دانشگاه

های حضوری )اعم از روزانه و نور به دانشگاهپیامهای شبانه به روزانه، از دانشگاه : انتقال از دوره41ماده 

های دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن، با موافقت های غیردولتی به دانشگاهشبانه( و از دانشگاه

 .مبدأ و مقصد بالمانع است

 انتقال فرزندان اعضای هیات علمی 

تغال آنها طبق ضوابط ویژه صورت به محل اش: انتقال همسر و فرزندان اعضای هیئت علمی42ماده 

بهداشت، درمان و آموزش "و  "علوم، تحقیقات و فناوری"گیرد و این ضوابط توسط وزارتین می

 .شودتهیه تدوین و ابالغ می "پزشکی

 انتقال دانشجویان خار  از كشور 

مؤسسات آموزش  ها و: انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خار  از كشور به دانشگاه43ماده 

شورای عالی  28/3/1374مورخ  229گیرد كه در جلسه ای صورت میعالی داخل مطابق آئین نامه

 .ریزی تصویب و ابالغ شده استبرنامه

هفته قبل از  6: دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خود را با ذكر مورد، حداقل 44ماده 

 .دانشگاه مبدأ تسلیم نماید شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش

: دانشگاه مبدأ در صورت موافقت با انتقال، مو،ف است حداكثر ،رف یک هفته، موافقت خود را 45ماده 

همراه درخواست دانشجو و ریزنمرات او به دانشگاه مقصد ارسال و دانشگاه مقصد مکلف است حداقل دو 

  .ه مبدأ اعالم نمایدهفته قبل از شروع نام نویسی، نظر خود را به دانشگا
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تبصره: در صورت موافقت با انتقال، كلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبدأ به دانشگاه مقصد ارسال و 

 .شودارتباط دانشجو با دانشگاه مبدأ قطع می

 انتقال دانشجویان دوره روزانه به شبانه و بالعکس

ه متقاضی انتقال یا مهمانی، خاطر نشان های روزانه و شبانبا توجه به سواالت مکرر دانشجویان دوره

 :سازدمی

ها و هایی كه مجری دوره شبانه نیستند، مجاز به پذیرش دانشجوی شبانه دیگر دانشگاهدانشگاه

 .باشندمؤسسات آموزش عالی به عنوان دانشجوی انتقالی یا مهمان نمی

برای ادامه تحصیل در دوره  ها و مؤسسات آموزش عالی مبدأپذیرش دانشجوی دوره روزانه دانشگاه

شبانه دانشگاه مقصد صرفاً در صورتی مجاز است كه دانشگاه مقصد امکانی برای پذیرش دانشجو در 

دوره روزانه نداشته باشد و دانشجوی متقاضی یا مهمان كتباً برای ادامه تحصیل در دوره شبانه متقاضی 

 .شده باشد

 دانشجـوی مهمـان

دانشجو به طور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، میتواند با : در مواردی كه 49ماده 

های مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی مهمان، به طور موقت، برای مدت معین، محل موافقت دانشگاه

  .تحصیل خود را تغییر دهد

نیمسال : مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است كه دانشجو حداقل یک 50ماده 

  .تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد

: مهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به صورت تک درس با 51ماده 

 .نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بالمانع است

دانی، یا دو نیمسال در دوره تواند حداكثر یک نیمسال در دوره كار: هر دانشجو در هر رشته می52ماده 

كارشناسی، در یک دانشگاه به طور تمام وقت، به صورت مهمان تحصیل كند. در هر حال نباید تعداد 

دروسی را كه دانشجو به صورت مهمان )چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس( در یک یا 

  .دكل واحدهای دوره تجاوز كن % 40چند دانشگاه گذرانده است، از 

تبصره: انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به صورت تمام وقت، باید با اطالع گروه 

  .آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد
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گذراند عیناً در كارنامه او در دانشگاه : واحدهایی را كه دانشجوی مهمان در یک دانشگاه می53ماده 

  .آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین كل او منظور خواهد شدمبدأ ثبت و نمرات 

 .شود: مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی مهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می54ماده 

 تـغییر رشتـه

ط زیر و تواند با داشتن شرای: دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع كاردانی و كارشناسی می55ماده 

اه تغییر ربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی و همان دانشگافقت گروه آموزشی ذیمو

 1:رشته دهد

 2.ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بالمانع باشد

  3.حداقل و حداكثر واحدهای دوره را گذرانده باشد

ورد پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته منمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون -4

دتقاضا در همان سال كمتر نباش  

د را با توجه به حداكثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدی-5 

  داشته باشد

یت كلیه شرایط های اجرایی خاص تعهد دارند، با رعا: تغییر رشته دانشجویانی كه به دستگاه1تبصره 

 این ماده و اعالم موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است

 .تواند تغییر رشته دهد: دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی، تنها یک بار می2تبصره 

در غیر این صورت فقط از مقطع   گیرد: تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح صورت می56ماده 

 .ین تر. باالتر به مقطع پای

: در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو مو،ف است در اولین فرصت در رشته جدید 57ماده 

 .نویسی، دانشجو حق بازگشت به رشته قبلی را نداردنام نویسی كند و پس از نام

ییر رشته نویسی در رشته جدید در وقت معین به منزله انصراف از تغتبصره: اقدام نکردن دانشجو به نام

 .شودتلقی و حق تغییر رشته تا پایان دوره از وی سلب می

: دروسی كه دانشجو در رشته قبلی گذارنده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و 58ماده 

شود كه به تشخیص گروه آموزشی، با دروس شود و فقط دروسی از وی پذیرفته میسازی میمعادل

  .كمتر نباشد 12شته و نمره هر یک از آن دروس نیز از رشته جدید اشتراک محتوایی دا

: دروس پذیرفته شده در كارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین كل منظور 1تبصره 

ماند. شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده، بدون احتساب در میانگین، در كارنامه دانشجو باقی میمی
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باشد، جمعاً به عنوان یک  12ین كل واحدهای پذیرفته نشده او كمتر از در این حال، چنانچه میانگ

  .شودنیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می

: در صورتی كه تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد كه امکان گذراندن 2تبصره 

حصیل از وی سلب كند، با تقاضای تغییر رشته واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز ت

 .شوداو موافقت نمی

 تغییر رشته اضطراری

: چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه در دوران تحصیل، دچار بیماری یا 59ماده 

گیری از كارآیی حاصل از آن را ای گردد كه توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا امکان بهرهسانحه

تواند با رعایت سایر مقررات به رشته دیگری متناسب با رشته طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می

خود در همان گروه آموزشی كه از لحاظ نمره آزمون ورودی نزدیکترین نمره را دارد تغییر رشته دهد. 

 .معاف خواهد بود 75( و ماده 1) به استثنای بند  55دراین حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع ماده 

تبصره: در مواردی كه دانشجو به دالیل نقص عضو و بیماری، توانایی ادامه تحصیل در هیچ یک از 

های گروه آزمایشی مربوط را نداشته باشد، كمیسیون آموزشی دانشگاه پس از بررسی كامل مساله، رشته

 .گیردم مینسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته ای در گروه آموزشی دیگر تصمی

شورایعالی  27/7/1376مورخ  347مصوب جلسه  ماده واحده در مورد دانشجویان دوره شبانه

شورایعالی  339های كاردانی وكارشناسی مصوب جلسه پیوست آیین نامه آموزشی دوره) ریزیبرنامه

 (ریزیبرنامه

 1376اردیبهشت ماه  339های كاردانی و كارشناسی مصوب جلسه نامه آموزشی دورهتمام مواد آیین

مورد زیر كه به صورت  4االجرا است. جز در ریزی برای دانشجویان دوره شبانه نیز الزمعالی برنامهشورای

 .شودتبصره الحاقی به مواد مربوط در آئین نامه فوق اضافه می

ه دو صورت نویسی در هر نیمسال تحصیلی، پرداخت شهریه ب: به هنگام نام1تبصره الحاقی به ماده  

های مصوب هیأت امنای دانشگاه یا مراجع قانونی، برای دانشجویان شبانه و ثابت و متغیر، برابر تعرفه

 .استنور، عالوه بر سایر شرایط الزامیپیام

 10: حداقل واحد انتخابی برای دانشجویان شبانه در هر نیمسال تحصیلی، 11تبصره الحاقی به ماده 

 .یمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل واحد معاف استواحد است و در آخرین ن

های كاردانی و های شبانه، برای دوره: حداكثر مدت مجاز تحصیل در دوره13تبصره الحاقی به ماده 

 .سال است 7های كارشناسی پیوسته، سال و برای دوره 5/3كارشناسی ناپیوسته، 

های كاردانی و كارشناسی توانند در هریک از دورهدوره شبانه می : دانشجویان33تبصره الحاقی به ماده 

نیمسال، متوالی یا  4های كارشناسی پیوسته حداكثر برای نیمسال و در دوره 2ناپیوسته حداكثر برای 

 .متناوب، از مرخصی تحصیلی استفاده كنند



 نکات فنی                             57

 

 
 

ریزی شورایعالی برنامه 339نامه مصوب جلسه تاریخ اجرای این ماده واحده همان تاریخ اجرای آیین

های متفاوت، شورای آموزشی دانشگاه نامهاست. اما برای جلوگیری از بروز مشکالت ناشی از اجرای آیین

نامه تطبیق داده آنها را طبق مقررات جدید تواند وضعیت دانشجویان خود را با مواد این آیینمی

 .التحصیل نمایدفارغ

 مقاطع تحصیلی

 ،"(دیپلم فوق) كاردانی"ل مقاطع شام عالی آموزش موسسات و هادانشگاه در تحصیلی هایرشته

 و "(ایحرفه دكترای) عمومی دكترای" ،"(لیسانسفوق) ارشد كارشناسی ،"(لیسانس) كارشناسی"

 .باشدمی "( phd) تخصصی دكترای"

 مدرک یا متوسطه دیپلم آن، نیازپیش كه شودمی گفته عالیآموزش از ای* كاردانی: به دوره

 72و حداكثر  67احدهای درسی دوره كاردانی برحسب رشته، حداقل و تعداد. است دانشگاهیپیش

واحد تعیین و طول دوره معموالً دو سال است. بر اساس مقررات آموزشی، سقف مجاز تحصیل دوره سه 

 سال تعیین شده است.

 انجام چهارسال مدت در معمول طوربه آن تحصیل كه است عالی آموزش از ای* كارشناسی: دوره

 .است پذیر. نیل به مدرک كارشناسی بر حسب رشته به دو صورت پیوسته و ناپیوسته امکانشودمی

 هایرشته یا رشته در كاردانی مدرک آن، نیازپیش كه است ایكارشناسی ناپیوسته: دوره .1

 درسی واحد 70 تا 65 بین رشته، برحسب ناپیوسته كارشناسی دوره واحد تعداد. است مرتبط

 طور معمول دوسال است.ین دوره بها تحصیل مدت و است

 یا(قدیم نظام)  دیپلم مدرک آن، نیازپیش كه است ایكارشناسی پیوسته: دوره .2

 و 130 حداقل گذراندن با رشته حسب بر دوره این شدگانپذیرفته و است دانشگاهیپیش

 4 متوسط بطور دوره این تحصیل مدت طول. شوندمی نائل مدرک اخذ به واحد 140 حداكثر

 سال تعیین شده است. 6سال و سقف مجاز آن 

 كارشناسی مدرک داشتن آن، به ورود نیازپیش كه است عالی آموزش از ایدوره: ارشد* كارشناسی

 .است پذیرامکان پیوسته و ناپیوسته طریق دو از رشته حسب بر ارشد،كارشناسی دوره گذراندن. است

عد از دوره كارشناسی است و پذیرش دانشجو برای ب ساله دو دوره: ناپیوسته ارشدكارشناسی .1

 حسب بر شدگانپذیرفته. شوداین دوره از طریق آزمون ورودی تحصیالت تکمیلی انجام می

 به دارد، اختصاص نامهپایان به آن واحد 10 تا 4 كه درسی واحد 32 تا 28 گذراندن با رشته
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تحصیل این دوره كه دوره تکمیلی  مدت. شوندمی نائل ناپیوسته ارشدكارشناسی مدرک اخذ

 تحصیل مدت سقف و سال دو معمول طوربه شود،می محسوب عالیآموزش هایغالب رشته

 .است شده تعیین سال 3 دوره این

 گذاشته اجرا به خاص هایرشته در كه است عالی آموزش از ایكارشناسی ارشد پیوسته: دوره .2

 و است دانشگاهییپلم) نظام قدیم( یا مدرک پیشد داشتن دوره، به ورود نیازپیش. شودمی

 اخذ به درسی واحد 182 حداكثر و 172 حداقل گذراندن با رشته، حسب بر شدگانپذیرفته

. باشدمی سال 7 دوره مجاز طول و سال 5 معمول طور به تحصیل مدت. شوندمی نائل مدرک

از طریق آزمون سراسری  پیوسته، ارشد كارشناسی مقطع با تحصیلی هایرشته در پذیرش

 .شودانجام می

 آموزش موسسات و هادانشگاه تحصیلی هایرشته از برخی در(: عمومی دكترای یا) ای* دكترای حرفه

 دكترای مقطع در دانشجو پذیرش( دامپزشکی و داروسازی دندانپزشکی، پزشکی، هایرشته شامل) عالی

 كمی شود،می نامیده نیز ایحرفه ارشدوره كارشناسید كه مقطع این واحدهای تعداد. باشدمی ایحرفه

 این بیشتر شدگانپذیرفته. است سال 7 آن، معمول تحصیل مدت و ارشد كارشناسی دوره از بیشتر

 .باشندمی دارا را خاصی زمینه در تخصصیفوق حتی و تخصصی دوره تا تحصیل ادامه امکان ها،رشته

 و انجامد: باالترین مقطع تحصیلی آموزش عالی است كه به اعطای مدرک می PHD*دوره دكترای 

 افرادی تربیت دكتری، دوره ایجاد از هدف. است آموزشی و پژوهشی هایفعالیت از هماهنگ ایمجموعه

 و تحقیق پیشرفته هایروش شدن با آشنا و خاص زمینه یک در علمی آثار به یافتناحاطه با كه است

 نیازهای رفع در علمی، هایآموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در زمینه مبانی جدیدترین به دستیابی

 و دانش درجهان هاییتازه به و بوده موثر خود تخصصی رشته در دانش، مرزهای گسترش و كشور

 خاص رشته یک در تبحر كسب و پژوهش دكتری، دوره هایفعالیت اصلی محور. یابند دست فناوری

 دوره این دانشجویان تخصصی – علمی هایوزش وسیله برطرف كردن كاستیآم اینرو، از. است علمی

 پژوهشی و آموزشی مرحله دو به دكتری دوره. سازد هموار دوره اهداف به وصول برای را راه تا است

 :شودمی تقسیم

 و جامع امتحان و دروس كلیه گذراندن زمان تا و آغاز دانشجو شدنپذیرفته زمان از آموزشی مرحله

 پیشنهاد تصویب و آموزشی مرحله از پس پژوهشی مرحله. یابدتدوین پیشنهاد پژوهشی ادامه می

 .پذیردمی پایان آن از دفاع و رساله تدوین با و آغاز پژوهشی

 مرحله در را خود پژوهشی مرحله اولیه تحقیقات توانندمی دكتری دوره دانشجویان كه است ذكر به الزم

 امتحان در موفقیت به منوط رساله، تدوین و پژوهشی مرحله برای آنها نامی ثبتول نمایند آغاز آموزشی

به  و استثنایی موارد در تواندمی دانشگاه. است سال 4 دكتری دوره در تحصیل مجاز مدت. است جامع

حداكثر تا سه نیمسال تحصیلی به مدت مجاز تحصیل دانشجو  پیشنهاد استاد راهنما و تایید دانشکده،

سال تکمیل و از آن دفاع نماید،  5/5اضافه نماید. چنانچه دانشجو نتواند رساله خود را حداكثر در مدت 
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از  (PHD) تخصصی دكتری مقطع در تحصیلی هایرشته در پذیرش. شوداز ادامه تحصیل محروم می

اما در  شود،می انجام كنند،می برگزار پذیرنده هایدانشگاه از یک هر كه خاصی هایطریق آزمون

 آزمون طریق از خاص شرایط با و محدود خیلی صورتبه ریاضی و بیوتکنولوژی تحصیلی هایرشته

 برای مندانعالقه. شودمی انجام دانشجو پذیرش تخصصی دكتری مقطع در پیوسته صورتبه و سراسری

نتخاب رشته ا راهنمای دفترچه به توانندمی هارشته این در پذیرش نحوه و شرایط از اطالع كسب

 مراجعه نمایند. 1389( آزمون سراسری سال 2)دفترچه شماره 

خواهد كنکور بدهد، نباید سرش را پایین بیندازد و مثل فرفره درس بخواند.كنکور فقط آدم كه می 

ریزی نقش دارد یکی از مسائلی كه در برنامه  .استریزی هم الزم درس خواندن نیست.تاكتیک و برنامه 

 .هاستتوجه به زیرگروه 
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 گروه تحصیلی

1 
فیزیک ریاضی  
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 آماد )سیستم تامین و توزیع كاال(

های ستاد نیروهای مسلح، برآورد، تأمین و توزیع اقالم ترین مأموریتشک یکی از اصلیدیباچه: بی

ها )در زمان جنگ و صلح( است. این كار نیاز به متخصصان و مختلف مورد نیاز برای پشتیبانی یگان

هدف اصلی  كارشناسانی دارد كه با مبانی علمی و فنون و فرآیندهای عملی این تخصص آشنا باشند.

رشته آماد تربیت همین دسته از متخصصان است. افرادی كه اصول علمی و عملی رسته آماد و 

كنند. در واقع های لجستیکی، تأمین اقالم و توزیع آنها را مطالعه میموضوعات مرتبط با برآورد، بودجه

حلیل شرایط موجود، آوری اطالعات، تجزیه و تهای علمی و عملی جمعدانشجویان این رشته با روش

شوند و قابلیت انجام كار كارشناسی و ا،هار نظر ریزی، نظارت و كنترل در موضوعات آماد آشنا میبرنامه

های لجستیکی و تأمین و توزیع اقالم و ارائه آن به مدیران سطوح پیرامون موضوعات برآورد، بودجه

توانند آورند و میعملیات آمادی را به دست میتر سازمانی در اجرای مؤثر تر و هدایت سطوح پایینعالی

 و برآورد و توزیع فعالیت نمایند.در چهار رسته فرعی امور تخصصی آماد، تأمین، خرید و فروش 

 های الزم:توانایی

های متنوع و ای است، دانشجویان آن باید از توانمندیهای میان رشتهبا توجه به این كه آماد جزو رشته

های ریاضی و آمـار توانمنـد   دار باشند؛ یعنی از یک سو دانشجوی این رشته باید در درسمتعددی برخور

باشد و قدرت نگارش نسبتاً خوبی داشته باشد و از سوی دیگر باید از روابط ـ اجتماعی خـوبی برخـوردار   

بوده و فردی منظم و منضبط باشد. گفتنی است كه ایـن رشـته فقـط از بـین داوطلبـان مـرد دانشـجو        

 پذیرد.می

 موقعیت شغلی در ایران :

هـای نظـامی و انتظـامی كشـور     التحصیالن آماد سپاه پاسداران، ارتش و سایر سازمانحیطه فعالیت فارغ

 است.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه :

نظـامی،  ریاضیات پایه، آمار، اقتصاد عمومی، مبانی علم حقوق، اصول بیمه، گـزارش نویسـی و مکاتبـات    

 .اصول حسابداری، حسابداری دولتی، اصول تنظیم و كنترل بودجه

 دروس اصلی :

ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت، آمـار تخصصـی، روش تحقیـق، مبـانی سـازمان و مـدیریت، تجزیـه و        

ها، تحقیق در عملیات، حقوق بازرگانی، جغرافیای اقتصادی ایران، مالیه عمومی تحلیل و طراحی سیستم

های اداری جمهوری اسالمی ایران، سازمان و تشکیالت نیروهای مسـلح  خط مشی مالی دولت، سازمانو 

ریـزی حمـل و نقـل،      . ا . ا، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت لجستیک، قوانین و مقررات مالی، برنامه

 سازی كاال، كنترل پروژهانبارداری و ذخیره

 دروس تخصصی :
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هـای نظـامی،   بندی در سازمانكامپیوتر در آماد، حسابداری صنعتی، اصول بودجه زبان تخصصی، كاربرد

هـای اطالعـاتی   بنـدی و شـماره گـذاری كـاال، سیسـتم     كنترل موجودی كاال، كنترل كیفیت كاال، طبقه

ریـزی توزیـع، مـدیریت    های برآورد، برنامـه مدیریت آماد، عملیات بانکی داخلی و خارجی، اصول و روش

هـای آمـادی،   هـا و دسـتورالعمل  نامـه خارجی، فنون مذاكره در امور بازرگانی، آشنایی با آئـین سفارشات 

ها و استانداردها، پشتیبانی آمـادی در عملیـات   آشنایی با استانداردهای ملی، دولتی و نظامی، تعیین فرم

 نظامی، پروژه، كارآموزی.

 مهندسی عمران

ه بیانگر كاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران كشور است این رشته از جمله رشتههایی است كدیباچه: 

یعنی هر چیزی كه به آبادی یک كشور باز میگردد. مانند سد، فرودگاه، جاده، بر ، تونل، دكلهای 

مخابراتی، ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله، سیل و آتش، نیروگاههای برق، ساختمانهای خاص مانن 

تی و... حتی مصالح سبک، ارزان و با كیفیت عالی برای ساخت و ساز در نیروگاههای هستهای و حرار

 كار این رشته مهندسی قرار میگیرد.     حیطه

معروف بود ولی بعد « مهندسی راه و ساختمان»در كشور ما نام این رشته قبل از انقالب فرهنگی به نام 

 تغییر نام داد.« مهندسی عمران»از انقالب فرهنگی 

 ته:ـ اهداف رش

 طراحی، اجرا و نگهداری بناها -1

 كاربرد علم در ایجاد و سازندگی و عمران -2

 ـ گرایشهای رشته: 

 سازه –مهندسی عمران  -1

 راه )حمل و نقل( -مهندسی عمران  -2

 آب )هیدرولیک( -مهندسی عمران  -3

 خاک )ژئوتکنیک( -مهندسی عمران  -4

 ساخت –مهندسی عمران  -5

 نقشه برداری –مهندسی عمران  -6
 

 :سازه - عمران مهندسی ـ

ن بکار ساختما آن در كه قطعاتی وزن كه است استخوانبندی و اسکلت یک دارای ساختمان هر: معرفی ـ

برده میشود و وزن انسانهایی كه در آن رفت و آمد دارند را تحمل مینماید. این اسکلت معموالً در زیر 

 ا نماسازی فضای خارجی پوشانده میشود و دیده نمیشود.قطعات مربوط به زیباسازی فضای داخلی ی

نامگذاری شدهاند. این سازهها اسکلتهای باربر ساختمانها، « سازه»این اسکلتها در ادبیات این رشته 

 برجها، سدها، سیلوها و بناهایی از این قبیل میباشد.

 ـ اهداف رشته:

 زیر اثر بار قرار دارند. ی اسکلتهایی كه به نحوی نحوهی طراحی و اجرای كلیه -1
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 طراحی و نحوه ساخت اسکلت ساختمانها و زیربناهای فنی مثل پل، فرودگاه و تونل. -2

 

 ( نقل و حمل) راه –ـ مهندسی عمران 

 راهها، احداث به نیاز صورت این در. باشد هوایی یا و دریایی زمینی، است ممکن ارتباطات: معرفی ـ

 ?كلی ساخت و طراحی. میگیرد قرار توجه مورد فرودگاهها و دریاها سواحل در بنادر راهآهن، خطوط

 . است نقل و حمل یا راه مهندسین عهده بر موارد این

 رشته:  اهداف ـ

 برقراری ارتباط بین دو منطقه -1

 ایجاد تسهیالت الزم برای حمل و انتقال انسانها و مواد مختلف بین آن دو منطقه. -2

 انها و موادمدیریت حمل و نقل انس -3

سازماندهی حمل و نقل مواد و كاالهای وارداتی از بنادر و فرودگاهها و نیز مواد و كاالهای صادراتی  -4

 ها؛ از این پایانه

 ساماندهی ترافیک شهری و بین شهری -5

 

 آب )هیدرولیک(  -ـ مهندسی عمران 

برای كشورهای منطقـه خاورمیانـه   ـ معرفی: در آیندهای نه چندان دور، دستیابی به منابع آبی جدید   1

خشک جهان است، نیازی ضروری میشود. كشور ما نیز كـه در همـین    كه یکی از مناطق خشک یا نیمه

خشک است. چرا كه میـانگین بارنـدگی در ایـران حـدود      منطقه واقع شده است، كشوری خشک و نیمه

از هـر قطـره آب موجـود در    یک سوم میانگین بارندگی در جهـان اسـت و ایـن یعنـی آن كـه مـا بایـد        

 -كشورمان، حداكثر استفاده را كرده و از هدر رفتن آن جلوگیری كنیم. در این میان مهندسین عمـران  

آب با ساخت سدها، تصـفیهخانهها، تونلهـای انتقـال آب و شـبکههای توزیـع آب در همـین راسـتا گـام         

    برمیدارند.  

 ـ اهداف رشته: 

 وجود در یک منطقهمطالعه و تعیین میزان آب م -1

 جمعآوری و نگهداری آب -2

 انتقال آبها به مراكز توزیع آبها در شهرها و روستاها -3

 جمعآوری آبهای زاید و فاضالبها -4

 تصفیه و پاكسازی آبهای آلوده و بازگرداندن آب سالم به چرخهی طبیعی -5

 هیدرولوژی مناطق -6

 تنظیم رودخانهها و مسیلها -7

 بندها ساخت سدها و -8

 ساخت كانالهای انتقال آب -9
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 كشی آبها و دفع فاضالبها سیستم لوله -10

 سیستم توزیع آب كشاورزی در روستاها -11

 سیستم زهکشی زمینهای كشاورزی -12

 

 ساخت:  -ـ مهندسی عمران 

 ـ معرفی: تعداد قابل مالحظهای از بناهای مربوط به مهندسی عمران، هم به لحاظ حجم عملیات و هم

به لحاظ میزان سرمایهگذاری سنگین به حساب میآیند، اجرای این بناها یا پروژهها بدون توجه به 

مسائل مدیریتی هم در بعد فنی و هم در بعد مالی،ممکن است مشکالتی ایجاد نماید كه طرح، كالً با 

 شکست مواجه شود.

 ـ اهداف رشته: 

ونگی مدیریت آنها بطوریکه بنا در كمترین زمان مطالعه و بررسی، نحوه ساخت بناهای مختلف و چگ -1

 ممکن و با بهترین شرایط اقتصادی ساخته شود و بیشترین بازدهی را برای سرمایهگذار داشته باشد.

 بررسی روشهای مختلف اجرای طرحها -2

 بررسی امکانات بهرهبرداری برای هر طرح -3

 بررسی نحوهی مدیریت انجام كار -4

 یریت سرمایه و بهرهبرداری بهینهبررسی نحوهی مد -5

 

 خاک )ژئوتکنیک(؛  -ـ مهندسی عمران 

ـ معرفی: كلیه بناهایی كه موضوع مهندسی عمران میباشند؛ بر روی زمین ساخته میشوند، لذا قشر 

خاک باید قادر باشد وزن و سایر آثار ناشی از آنها را تحمل نماید. قشر خاک همواره این توانایی را ندارد، 

براین ممکن است به تمهیدات خاصی نیاز باشد. در یک زمین باتالقی نمیتوان راه ساخت، یا بر روی بنا

یک الیهی سست خاک نمیتوان یک ساختمان بلند و یا یک پل احداث نمود. امروزه با كمک اطالعات و 

ر گونه توان بر روی هر قشری از زمین ه-آوری شده است، عمالً می دانشی كه در مهندسی خاک جمع

 بنایی را احداث نمود.

 ـ اهداف رشته: 

 مطالعه و بررسی خاكها به لحاظ باربری و پایداری آنها -1

 مطالعات و امکانپذیری مربوط به شالوده ساختمانها و پلها، حفر تونلها -2

 تثبیت زمینها در مقابل لغزش به علت نفوذ آب و یا هنگام زلزله -3

 

 بردارینقشه  –ـ مهندسی عمران 

 پستیبلندیها تا. است نقشهبرداری كار اولین میشود، تعیین سازه یک ساخت مکان كه هنگامه: معرفی ـ

شده و بر اساس آن، مکان خاكبرداری، میزان خاكبرداری و نحوه  مشخص منطقه آن به مربوط ونقشه

 ه شود.خاكبرداری تعیین گردد و در نهایت سطح مناسب برای پیسازی سازه مورد نظر آماد
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 ـ اهداف رشته:

 علم و فن پردازش، تجزیه و تحلیل -1

ــی        -2 ــای عمرانـ ــه پروژههـ ــرای بهینـ ــور اجـ ــه منظـ ــانی بـ ــات مکـ ــایش اطالعـ ــیر و نمـ  تفسـ

بـرداری بیشـتر بـرای     برداری با جغرافیا و سنجش از راه دور، ارتباط نزدیکـی دارد. نقشـه   گرایش نقشه

 پلها، تونلها و سدها كاربرد دارد.سازههای بزرگ خار  از شهر مثل سیلوها، 

 ـ تواناییهای الزم داوطلبان: 

 برخورداری از توان و دانش برتر در دروس ریاضی و فیزیک -1

 برخورداری از توان جسمی -2

 برخورداری از قدرت تجزیه و تحلیل و تجسم و دقت باال در تحلیل مسائل -3

 برخورداری از قدرت خالقیت به اندازهی كافی -4

 توانایی برقراری روابط مفید و سازنده با افراد مختلف -5

 برخورداری از قدرت نظارت و كنترل در محیطهای كارگری -6

 ـ فعالیتهای مهندسان عمران را عمدتاً میتوان به سه موضوع تقسیم كرد كه عبارتند از:

مشورت در طراحی  طراحی و مشاوره: در این زمینه كاری، یک مهندس عمران در زمینه طرح و یا -1

ر و های مختلف س یک پروژه دخالت میکند، و چنین مهندسانی عمدتاً با كارهای دفتری و كار با نقشه

 كار خواهند داشت.

برای یک پروژه را  پیمانکاری و اجرا: یک پیمانکار و یا مجری، طرح و نقشه در نظر گرفته شده -2

ازندگی در همین میباشد. البته اكثر مشکالت س اش اجرای خوب آن طرح دریافت نموده و فقط و،یفه

 بخش بوجود میآید.

های بسیار خوبی باشد و سازهها از نظر طراحی بدون عیب و نقص  ممکن است طرحی دارای نقشه

 در اجرا كار بدرستی انجام نگیرد.باشند، اما 

نظارت: مهندس نا،ر و،یفه دارد از طرف كارفرما، نظارت بر حسن اجرای كارها را بر عهده بگیرد و  -3

 افراد مختلف را به انجام برساند.همچنین و،یفه هماهنگی بین كارها و 

برای اخذ دروس اصلی و تخصصی و همینطور دروس اختیاری به دو صورت زیر میتوان بر اساس نظر 

وه یا دانشکده عمران عمل نمود. توجه شود كه گروه عمران یا مهندسی عمران فقط شورای آموزشی گر

 مجاز به انتخاب یکی از دو حالت زیر برای دانشجویان خواهد بود:

 حالت بدون گرایش: -1

 واحد از جدول دروس اصلی به صورت الزامی 67اخذ 

 دلخواهگرایش به  4واحد از جدول دروس تخصصی از میان دروس هر  14اخذ 

واحد از جدول دروس اختیاری بدون توجه به گرایش و همینطور از دروس اخذ شده جدول  15اخذ 

 دروس تخصصی

 .شد خواهد نایل عمران –در این حالت دانشجو به اخذ مدرک كارشناسی مهندسی عمران 
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 :گرایشی حالت -2

 حد از جدول دروس اصلی به صورت الزامیوا 67 اخذ

 جدول دروس تخصصی در گرایش انتخابیاخذ كلیه واحدهای 

 واحد. 29اخذ واحدهای جدول دروس اختیاری در گرایش انتخابی مورد نظر تا سقف 

 . شد خواهد نایل نظر مورد گرایش –در این حالت دانشجو به اخذ مدرک كارشناسی مهندسی عمران 

 مه تحصیل در مقاطع باالتر:ادا وضعیت ـ

هـای كارشناسـی ارشـد تحصـیالت      هندسی عمران میتوانـد در رشـته  فارغ التحصیل رشته كارشناسی م

 ی تحصیل دهد: تکمیلی زیر ادامه

 دور، راه از سـنجش  ژئـودزی، - نقشهبرداری فتوگرامتری، –برداری  مجموعه مهندسی عمران )نقشه -1

 آهن، سازه، مهندسی زلزله، مکانیک خاک (، مهندسی خطوط راهGIS) جغرافیایی اطالعات سیستمهای

و پی، راه و ترابری، مهندسی آب، سازههای هیدرولیکی، سـازههای دریـایی، برنـامهریزی حمـل و نقـل،      

 مهندسی مدیریت و ساخت، مهندسی رودخانه، مهندسی آب و فاضالب(؛

 مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی )گرایش ساخت(؛ -2

  ؛(عمران مهندسی سازه گرایش) یپرواز صالحیتهای و هوایی سوانح گرایش فضا –مهندسی هوا  -3

 ؛(گرایشها كلیه با عمران مهندس كارشناس) سنگ مکانیک گرایش معدن مهندسی ?مجموع از -4

 (.انرژی تبدیل كاربردی، طراحی تولید، و ساخت) مکانیک مهندسی مجموعه -5

 ی؛طبیع سوانح مدیریت مهندسی -6

 ی علم؛ فلسفه -7

 ، آمار اقتصادی و اجتماعی(.«آكچواری»آمار بیمه مجموعه آمار )آمار ریاضی،  -8

( در داخل ph.Dامکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی )

 باشد.-كشور فراهم می

 

  "مهندسی عمران"های شغلیزمینه

یک به تناسب هرهای عمرانی نقش دارند كه مراكز مختلفی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت

كنند. وقتـی كسـی صـحبت از سـازگاری     التحصیالن این رشته مینوع فعالیت خود، اقدام به جذب فارغ

رسد پل، سد، كارخانه و كارگاه اسـت همـه اینهـا بـه عهـده      كس میكند اولین چیزی كه به ذهن هرمی

دنیا بسیار زیاد اسـت   های شغلی این رشته در همه جایمهندسین عمران است و به همین دلیل فرصت

های شهری در ایران و احتیا  به مسکن و ساختمان بـه نظـر   ساز بناورشد ساخت و با توجه به روند روبه

التحصیالن این رشته عـالوه بـر   تحرک باشد. از آنجا كه فارغرسد بازاركار این رشته همچنان پویا و پرمی

نظـری و پژوهشـی در یـک زمینـه خـاص، معلومـات       های یک كارشناس عمران، از نظر علمـی و  توانایی

هـای  توانند در زمینـه گرفته شده میبیشتری دارند، بدین جهت كارایی بیشتری نیز دارند و از مطالب فرا

التحصـیالن  تر و همچنین پژوهشی، استفاده نمایند. اینگونـه فـارغ  طراحی و محاسباتی دقیق و تخصصی

التحصـیالن كارشناسـی مشـغول بـه كـار گردنـد،       ای جـذب فـارغ  هتوانند در تمام محیطضمن آنکه می

گیرند. اصـوالً مهنـدس عمـران    تر علمی، پژوهشی و اجرایی را بر عهده میتر و سنگینهای باالمسئولیت
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هـا،  ها، سدها، پلهای عمرانی مانند راهشانس كاری زیادی دارد چون در طراحی و ساخت بسیاری از كار

های مسـکونی مقـاوم در مقابـل زلزلـه،     های هواپیما و خانهرای سکوهای نفتی، آشیانههای دریایی بهساز

مهندسین عمران حضوری فعال دارند. متخصصانی كه یا در دفترهای مشاوره به طراحی پروژههای فـوق  

 های عمرانی مذكور بوده و به كیفیت اجرای آنها نظارت دارند. مراكز مختلفـی -میپردازند و یا مجری كار

یک به تناسـب نـوع فعالیـت    های عمرانی نقش دارند كه هربه صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت

سـازی،  هـای مسـکن و شـهر   كنند از جمله: وزارتخانـه التحصیالن این رشته میخود، اقدام به جذب فارغ

هـا،  هـا، اداره نـه تـر و سـایر وزارتخا  سـازندگی و نیـرو بـه صـورت گسـترده     ها،جهادترابری، شهرداریوراه

پرورش، كشـاورزی، فرهنـگ و آمـوزش    وهای آموزشها، مراكز دولتی و خصوصی نظیر: وزارتخانهسازمان

های عمرانی خود مثل طرح و محاسبه، اجرا و نظـارت بـر   ها و..... به صورت مستقیم برای كارعالی، بانک

های مختلف مهندسـان مشـاور كـه در    ركتاجرا، نیاز به استخدام مهندسان عمران دارند. عالوه بر آن ش

هـای سـاختمانی را بـر عهـده     كشور به صورت گسترده و،یفه طراحی، محاسبه و نظارت بر اجرای پروژه

هـا فعالیـت   سازی دولتی و خصوصی كه در اجرای این طـرح های ساختمانی و راهدارند؛ همچنین شركت

 كنند.را استخدام میالتحصیالن رشته عمران دارند، تعداد كثیری از فارغ

 مهندسی صنایع

 

دیباچه: مهندسی صنایع عبارت از كاربرد اصول و تکنیکهایی به منظور بهیود، طراحی و نصب 

سیستمهایی شامل انسان، مواد، اطالعات، انرژی و تجهیزات برای فراهم آوردن امکان تولید كاالها و 

 كارا و مطلوب میباشد.ارائهی خدمات به شکل 

برای بررسی، ارزیابی و كاربرد این سیستمها، دانش و مهارتهای علووم ریاضی، علوم فیزیکی و علوم 

اجتماعی به همراه فنون و تکنیکهای طراحی مهندسی مورد نیاز است. فعالیتهای مهندسی صنایع 

 ن را ایجاد مینماید.همانند پلی است ارتباط بین اهداف مدیریت و عملکرد عملیاتی سازما

مهندسان صنایع بیشتر درگیر افزایش بهرهوری در مدیریت منابع انسانی، روشها و تکنولوژی هستند و 

حال آنکه سایر رشتههای مهندسی بیشتر درگیر ماهیت فنی فرایندها و فرآوردهها میباشند. در واقع 

لفههای اصلی سیستمهای مورد مهندسی صنایع تنها رشته مهندسی است كه عامل انسان یکی از مؤ

-مطالعهی آن را تشکیل میدهد. در نتیجه مهندسان صنایع در تیمهای میان رشتهای برای امور برنامه

 ریزی، نصب و كنترل و بهبود فعالیتهای مؤسسات به خدمت گرفته میشوند.

 اهداف رشته: -

 . بازسازی اقتصادی و اجتماعی با توجه به مهارتها و فنون.1

-ود در بهرهگیری از منابع مالی، زمانی و معنوی در دسترس با استفاده از ابزارهای علمی مدل. بهب2

 سازی. سازی و شبیه

 . ارتقاء سطح رضایت از خدمات برای مشتریان در فرمهای گوناگون.3
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 . تغییر در میزان راندمان فعالیتهای در حال انجام در سطح كارگاههای اجرایی گوناگون.4

در شرایط عرضه خدمات و ایجاد رفاه بیشتر با ایجاد ارزش افزوده در فعالیتها و رفع تنگناها و . بهبود 5

 نارسایی.

 . اخذ تدابیر متنوع برای ایجاد رضایت، خشنودی و وفاداری در مشتریان گوناگون.6

. كاهش دادن قیمتها، ضمن حفظ كیفیت و نیز ترجمه كیفیتهای جدید)آوردن كیفیتی به جای 7

 یت دیگر( مورد انتظار.كیف

 . كوتاهتر كردن زمانهای تحویل كاال و خدمات به اشکال مختلف8

. به خدمت گرفتن فناوریهای جدید روباتیک، طراحی و تولید توسط كامپیوتر، شناسایی خودكار، 9

 انبارداری و هدایت خودكار امکانات و تجهیزات.

 اصول فکری مهندسی صنایع عبارتند از: -

: فعالیت اصلی هر مهندس صنایع ارائه طرح برای بهبود سیستمهای جاری و یا ارائهی طرح خالقیت -1

 جدید میباشد كه به همین منظور نیاز به خالقیت و نوآوری جهت ارائه طرحهای نو و بدیع میباشد.

 تفکر فراگیر: نگرش فراگیر موجب میشود مسائل از كل به جزء و تعامل اجزاء با هم مورد بررسی -2

دقیق قرار گرفته و مدل كاملی از سیستمهای مورد نظر تهیه و مسائل مورد نظر آن به بهترین شکل 

 طرح و بررسی میگردد.

رهبری گروه: آشنایی با كلیت سیستم مورد نظر و نقش اجزا در كاركرد صحیح آن این امکان را  -3

بیشتری دنبال گردد و در واقع  فراهم میآورد كه هدایت و رهبری گروه كاری مجری سیستم با انگیزه

ریزی نموده -سازی و اجرا را نیز پی عالوه بر طراحی سیتم مورد نظر، مهندسی صنایع سیستمهای پیاده

 و نقش رهبری گروههای كاری را مؤثرتر دنبال مینماید.

برای مدیریت زمان: امروزه اهمیت زمان و فرصتهای آن با توجه به عرصهی تنگاتنگ رقابت اقتصادی  -4

همگان واضح و بدیهی است. در این خصوص مهندسی صنایع با درک موضوع تکنیکهایی را به كار 

 میگیرد كه عامل زمان اجرای اجزای كاری را در تمامی فرایندها مورد توجه و مدیریت قرار میدهد.

 وری و بهبود مستمر: ارتباط بهره -5

مهندسی با ارزش در مهندسی صنایع است. اكتفا به  وری و بهبود مستمر یک فصل اعتقاد به ارتقاء بهره

وضعیت فعلی جز در جا زدن نتیجهی دیگری نخواهد داشت. لذا مهندسی صنایع با پذیرش این مطلب 

كه سطح دانش و مهارتها یک مقوله نسبی است، همواره سعی او افزایش بهرهوری و بهبود وضعیت 

ر و كاراتر میشود. نگرش بهبود مستمر این امکان را كاری نموده وسعی میشود همواره امور اثربخشت

 میدهد كه هر روز به فکر ارتقا هر چند به اندازه كوچک باشیم.

 ذهن كنجکاو و یادگیری: -6

مهندسی صنایع به منظور مطالعه و پیگیری مسائل همواره به این نکته توجه دارد كه هر مورد را، 

آن فرض بر این است كه از تصورات ذهنی دوری نموده و منحصر به فرد بررسی نماید و جهت شناخت 

سعی برتعیین كشف واقعیتهای حاكم بر اجزاء و كل سیستم میباشد. لذا عدم وجود تعصب خاص به 

ماهیت فنی امور موجب میشود ذهنیت كنجکاو برای كشف حقایق نهفته در پدیدهها تقویت شود 
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گشا برای مسائل موردنظر ارائه -هحلهای ابتکاری و راهومهندسی صنایع با ذهن متعصب كمتر میتواند را

 نماید.

 گرایشهای رشته: 

 ریزی و تحلیل سیستم گرایش برنامه -1

 گرایش تولید صنعتی -2

 گرایش تکنولوژی صنعتی -3

 گرایش ایمنی صنعتی -4

 

 ریزی تحلیل سیستمها: گرایش برنامه -

افزاری دارد و بیشتر به ارائه  حدودی جنبه نرمریزی و تحلیل سیستمها تا  معرفی: گرایش برنامه -

پردازد.و ابزارهای طراحی و تحلیل برای ایجاد نظامهای گوناگون بهینه در  راهکار سیستماتیک می

 ماشین بهره میبرد. -فعالیتهای متنوع انسان

 اهداف رشته: -

روشهای نظاممند و  گیری در سطح واحدهای اجرایی با استفاده از تجزیه و تحلیل مسائل تصمیم -1

 مدلهای ریاضی.

ارائه بهترین راهکار در استفاده مؤثر از منابع موجود و عملکرد معقول اجزاء متشکله نظامها به مدد  -2

 ابزارهای تحلیلی.

 طرحریزی اطالعاتی و كنترل مدیریت -3

 ربزی حمل و نقل برنامه -4

 تجزیه و تحلیل نظامها و اصول مدیریت -5

 

 د صنعتی:گرایش تولی -

معرفی: این گرایش به مدد فنون برنامهریزی كنترل، امکان استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات  -

 تولیدی، خدماتی و پشتیبانی را برای 

 نهادهای تولیدی و خدماتی پدید میآورد.

 اهداف رشته: -

ی كـه مهندسـان   های گوناگون مهندسی در واحدهای اجرایی براساس تجزیه و تحلیلهـای  طرحریزی -1

 ریزی تولید، كنترل و مدیریت پروژه، كنترل كیفیت و بهبود كارایی تولید میکنند پیرامون برنامه

 به تولید رسیدن فراوردهها یا عرضه مطلوبتر خدمات -2

 ریز و موجودیها ریزی تولید، برنامه طراحی ایجاد واحدهای كاری، برنامه -3

 طراحی نظام تعمیر و نگهداری -4
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 راحی اصول مدیریت و الگوگیریط -5

 وت و گاه متضاد را در قالبی بهینه ایجاد میکنند.اریزی نظامهای اجرایی كه چند هدف متف برنامه -6

 

 گرایش تکنولوژی صنعتی: -

تر بوده و به مهندسی ی تولید صنعتی و تحلیل سیستمها فن معرفی: این گرایش نسبت به گرایشهای -

-سازی بوده و به مسائل بهینه ولی در كنار این، آنها مجهز به توانایی بهینهمکانیک نزدیکتر میباشد. 

سازی ساخت و ساز فراوردههای صنعتی و نیز نگهداشت و راه اندازی فنی واحدهای اجرایی آگاه 

 هستند.

 اهداف رشته: -

تری و عینیت بخشیدن به طیف وسیعی از خواستهای اجرایی بشر با استفاده از تجهیزات كامپیو -1

 مدارهای منطقی كه به دلیل محدودیتهای انسانی به سهولت قابل تحقق نیستند.

 مباحث اجرایی و ساخت و تولید فراوردههای صنعتی -2

 طراحی قالب و قید و بستهای صنعتی -3

 عملیات طراحی و مبلحث انتقال تکنولوژی -4

 تولید و مدیریت مراحل اجرایی.سازی آن تا ساخت و تدارک امکانات  طراحی یک ایده و نمونه -5

 شناسایی ضایعات و عوامل و منابع بروز آنها -6

 

 گرایش ایمنی صنعتی: -

معرفی: گرایش ایمنی صنعتی به مسائل مشکلساز در صنعت از لحاظ ایمنی میپردازد، یعنی تالش  -

مشکل یا خطری، میکند تا با اجرای دستورالعملها از خطرات احتمالی جلوگیری كند و در صورت بروز 

 راهی برای رفع آن پیدا نماید از جمله این مسائل میتوان كورهها یا آلودگی هوا اشاره نمود.

-گیری از تدابیر ویژه مهندسی، مبادرت به ایمنسازی نظامهای گوناگون كاری می این گرایش با بهره

 های مختلف تهدید و ریسک روبهرو هستند. كند كه با گونه

ین رشته با رویکردی بهساز و پیشگیرانه)و در عین حال مهندسی(، در كنار متخصصان فارغالتحصیالن ا

 بهداشت حرفهای قرار میگیرند كه با دید پزشکی بیشتری به دنیای كار مینگرند

 اهداف رشته: -

 تالش در ایجاد نظامهای شناخت خطرات و محدودسازی عملکردهای غیر ایمن در محیطاهی كاری. -1

 دن روشها، برنامهها و فرایندهایی برای كنترل و ارزیابی خطراتدنبال كر -2

 مهندسی انسانی، شناسایی عوامل فیزیک و شیمیایی زیانآور محیط كار -3

 حفا،ت صنعتی و اصول مدیریت ایمنی -4

 پیشگیری از صدمات به انسانها، امکانت و تجهیزات -5

 تواناییهای الزم داوطلبان)كلیه گرایشها(: -

 یانی در رشته مهندسی صنایع موفقند كه:دانشجو

تمایل دارند با تواناییهای ریاضی گونهی خویش، ارتباط بهینهای بین اجزاء نهادها، نظامها و امکانات  -1
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 پدید آورند.

 ریزی و هدایت مؤثر امکانات اندیشیده و نظاممند هستند. به برنامه -2

از وقت و انر/زی انسانها به شکل مؤثرتری بهره گرفته تمایل دارند با ایجاد فضایی بشاش و دلنشین،  -3

 شود.

 ذوق هنری داشته و نیز به طراحی و ساخت و ساز امکانات، تجهیزات و نظامها عالقمندند. -4

 های كاربردی دارند. عالیقی در خلق و بروز ابتکار در حوزه -5

 ی گوناگون را دوست دارند.اندیشند و ارائهی راهکار برای مقابله با ریسکها به امنیت می -6

انـد، كـامپیوتر را بخشـی از زنـدگی روزمـره خـود        ریاصی را دوست دارند، با فن و حرفه عجین شده -7

دوستانه برقرار كنند، ابعاد مدیریتی را دوست دارتد و اهل نوآوری  ای میدانند و میتوانند با انسانها رابطه

 و ارائه مؤثر اندیشههای جدید هستند.

 ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: وضعیت -

های زیـر   ارشد رشته التحصیالن مقطع كارشناسی مهندسی صنایع میتوانند در مقطع كارشناسی فارغ -

 را به تحصیالت تکمیلی ادامه دهند.

 مهندسی صنایع)صنایع، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتمـاعی و سـایر گرایشـهای ذكـر شـده(      -1

-)تجارت الکترونیکی، سیستمهای چنـد رسـانهای، مـدیریت سیسـتم     ITت مهندسی فناوری اطالعا -2

 های اطالعاتی(.

مجموعهی مهندسی عمران)سازه، مهندسی زلزله، مکانیک خاک وپـی، راه و ترابـری، مهندسـی آب،     -3

سازههای هیدرولیکی، سازههای دریایی، برنامهریزی حمل و نقل، مهندسی مدیریت و ساخت، مهندسـی  

 مهندسی رودخانه، مهندسی آب و فاضالب(.محیط زیست، 

 مجموعه مهندسی مکانیک)ساخت و تولید، طراحی كاربردی، تبدیل انرژی(. -4

 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی. -5

 جوشکاری)فقط گرایش تکنولوژی صنعتی(. -6

 مجموعه آمار)آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی(. -7

 فهای)آزمون تحصیالت تکمیلی گروه علوم پزشکی(.بهداشت حر -8

 بهداشت حرفهای)دانشگاه تربیت مدرس(. -9

 مهندسی پزشکی)آزمون تحصیالت تکمیلی گروه علوم پزشکی(. -10

 ی علم)گروه علوم پایه(. فلسفه

 

 "مهندسی صنایع"های شغلیزمینه

های تولیدی و ن، بالطبع نظامافزون آهای روزبا پیشرفت و تحول سریع علوم و فنون و پیچیدگی

گیری ها مستلزم بکاراند. كه در میان اداره صحیح و مناسب اینگونه واحدخدماتی نیز گسترش یافته

ریزی، تأمین و تدارک، اجرا و نظارت و بینی، مدلسازی، برنامههای علمی و پیشرفته جهت پیشتکنیک
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ت. نتایج حاصله در راستای و،ایف مدیریتی است. ارزیابی نتایج حاصله در راستای و،ایف مدیریتی اس

دانیم فعالیت هر نظام اعم از تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن تداوم و همانطور كه می

باشد یعنی استمرار دارد و صرفنظر از ماهیت فنی و صنعتی، امر فناوری دارای چهار جزء اصلی زیر می

ی و خدماتی، مدیریت و سازمان، نیروی انسانی و دانش فنی. از آنجا كه شامل: تجهیزات، امکانات تولید

های مهندسی مرسوم نظیر مهندسی مکانیک، برق، ساختمان و .... بیشتر به ابعاد فنی صنعت رشته

كار رقابتی به تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و وتوجه دارند، در فرآیند كسب

های كه به صورت سیستماتیک تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باورمدیریتی مدرن امروزی 

نمایند، نیستند. لذا برای رفع چنین های مورد توجه خود لحاظ نمیانسانی را در چرخه حیات سیستم

ها گیری از علوم ریاضی، فیزیک، اجتماعی، اقتصادی و تکنیکهایی رشته مهندسی صنایع با بهرهكمبود

 سی بوجود آمده است.و فنون مهند

كاربردهای این رشته محدود به صنعت نیست و هر مؤسسه انتفاعی و غیر انتفاعی با جنبه صنعتی یا 

های مهندسی صنایع بهره گیرد. با توجه به اینکه اصول فکری رشته تواند از فنون و تکنیکخدماتی می

 رشته این التحصیلفارغ باشد،می زمان مدیریت و گروه رهبری توانایی و فراگیر تفکر –صنایع، خالقیت 

 . باشد داشته كارایی بسیار كوچک و بزرگ صنایع و هاارگان و هاسازمان در تواندمی

 

 بانکداری، همچون مشاغلی در صنایع مهندس

ها، كارخانجات، كشت و هواپیمایی، كشتیرانی، بیمارستان در شركت بیمه، صنعت ای،مشاوره خدمات

ریزی، های ورزشی و یا هر مکان دیگری كه نیاز به برنامهها، استادیومداریصنعت، خدمات شهری و شهر

 باشد، كاربرد دارد.وری میهدایت و مدیریت و ارتقاء و بهره

 

 "مهندسی صنایع"های شغلیزمینه

هـای تولیـدی و   افـزون آن، بـالطبع نظـام   هـای روز علوم و فنـون و پیچیـدگی  با پیشرفت و تحول سریع 

گیـری  هـا مسـتلزم بکـار   اند. كه در میان اداره صحیح و مناسب اینگونه واحـد خدماتی نیز گسترش یافته

ریزی، تأمین و تدارک، اجـرا و نظـارت و   بینی، مدلسازی، برنامههای علمی و پیشرفته جهت پیشتکنیک

دانـیم فعالیـت هـر نظـام اعـم از      تایج حاصله در راستای و،ایف مدیریتی است. همانطور كه میارزیابی ن

تولیدی یا خدماتی با اتکا بر فناوری خاص آن تداوم و استمرار دارد و صرفنظر از ماهیت فنی و صـنعتی،  

خـدماتی،  باشد یعنـی شـامل: تجهیـزات، امکانـات تولیـدی و      امر فناوری دارای چهار جزء اصلی زیر می

های مهندسـی مرسـوم نظیـر مهندسـی     مدیریت و سازمان، نیروی انسانی و دانش فنی. از آنجا كه رشته

كـار رقـابتی بـه    ومکانیک، برق، ساختمان و .... بیشتر به ابعاد فنی صنعت توجه دارند، در فرآینـد كسـب  

ه صورت سیستماتیک تنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده خدمات مهندسی و مدیریتی مدرن امروزی كه ب

های مورد توجه خـود  های انسانی را در چرخه حیات سیستمتحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و باور

گیـری از علـوم   هایی رشته مهندسی صنایع با بهرهنمایند، نیستند. لذا برای رفع چنین كمبودلحاظ نمی

 ایـن  هـای ¬وجود آمـده اسـت.كاربرد  ها و فنون مهندسی بریاضی، فیزیک، اجتماعی، اقتصادی و تکنیک

 توانـد مـی  خدماتی یا صنعتی جنبه با انتفاعی غیر و انتفاعی مؤسسه هر و نیست صنعت به محدود رشته
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 خالقیـت  صـنایع،  رشته فکری اصول اینکه به توجه با. گیرد بهره صنایع مهندسی هایتکنیک و فنون از

توانـد در  التحصـیل ایـن رشـته مـی    باشد، فارغزمان میکر فراگیر و توانایی رهبری گروه و مدیریت تف –

ها و صنایع بزرگ و كوچک بسیار كارایی داشـته باشـد. مهنـدس صـنایع در مشـاغلی      ها و ارگانسازمان

هـا،  ای، صنعت بیمه، شـركت در هواپیمـایی، كشـتیرانی، بیمارسـتان    همچون بانکداری، خدمات مشاوره

های ورزشی و یا هر مکـان دیگـری   ها، استادیومداریو شهر كارخانجات، كشت و صنعت، خدمات شهری

 باشد، كاربرد دارد.وری میریزی، هدایت و مدیریت و ارتقاء و بهرهكه نیاز به برنامه

 مهندسیشیمی

اقتصادی  : مهندسی شیمی عبارت است از كاربرد اصول علوم فیزیکی و شیمیایی همراه با مبانیهدیباچ

هایی كه مستقیماً به فرآیندها و دستگاههای الزم مربوط میباشند و در آنها  و روابط انسانی در زمینه

 ماده به منظور تغییر در حالت، تركیب یا مقدار انرژی تحت عمل قرار داده میشود.

 ـ اهداف رشته:

روابط ریاضی و اصول فیزیکی  طراحی فرآیندهای تولیدی شیمیایی در مقیاسهای بزرگ با استفاده از -1

 و شیمیایی

 استفاده از نتایج آزمایشگاهی برای ساخت تولیداتی نظیر پالستیک، دارو و مواد شوینده و سوختها؛ -2

 ریزی جهت باال بردن تولید، كم كردن هزینه و ارتقای كیفیت محصوالت برنامه -3

 نایع غذایی و دارویی.توسعه منابع جدید انرژی، انرژی هستهای، علم مواد و ص -4

 ها و بازار فروش فعالیتهایی در زمینه محیط زیست، تحقیقات و مدیریت پردازش داده -5

 ـ گرایشهای رشته: 

 صنایع غذایی -1

 صنایع شیمیایی معدنی -2

 صنایع گاز -3

 صنایع پتروشیمی -4

 صنایع پلیمر -5

 صنایع پاالیش -6

 طراحی فرآیندهای صنایع نفت -7

 داری از منابع نفتبهرهبر -8

 شیمیایی سلولزی -9

واحد تخصصی دارند و بیشتر واحدهایشان  13یا  12در دوره كارشناسی هر یک از گرایشهای فوق، تنها 

 مشترک است.

 ی كارشناسی شیمی )محض و كاربردی( ـ تفاوت عمدهی مهندسی شیمی با رشته

است در حالیکه شیمیستها با  تفاوت این دو رشته در این است كه مهندس شیمی كارش طراحی



74                                                                                   بسوی دانشگاه  

 

كارهای آزمایشگاهی روبهرو هستند. البته در این رشته دروس شیمی نیز وجود دارد، ولی شباهت این 

های مهندسی، بخصوص منهدس مکانیک، گرایش حرارت و سیاالت است، تا  دو رشته بیشتر به رشته

 ی شیمی. به رشته

اه و تولید است؛ به این معنا كه برای تولید صنعتی در حقیقت مهندسی شیمی، حد واسط بین آزمایشگ

 مواد شیمیایی از دانش و اطالعات شیمیدان ها استفاده میکند.

 ـ گرایشهای رشته در مقطع كارشناسی ارشد: 

 صنایع شیمیایی معدنی -1

 صنایع غذایی -2

 صنایع چرم -3

    ترمودینامیک، سینتیک، كاتالیزور و طراحی رآكتور -4

 سازی و كنترل فرآیند طراحی، شبیه -11                            سلولزی )چوب و كاغذ( صنایع -5

 طراحی به كمک كامپیوتر -12                      دستی نفت )پتروشیمی( صنایع پایین -6

 بیوتکنولوژی -13    صنایع باالدستی نفت )حفاری، استخرا  و پاالیش( -7

 سازی و كنترل فرآیند تولید و بهینه -14       صنایع نساجی                                           -8

 محیط زیست و رفع آلودگی -15                                                 پدیدهی انتقال -9

 ی آب و فاضالب تصفیه -16                                                     جداسازی -10

 

 ـ گرایش صنایع پلیمر:

ـ معرفی: در حال حاضر خود به یک رشتهی مجزا و مستقل تبدیل شده است، ولی هنوز در بعضی 

دانشگاهها تحت عنوان مهندسی شیمی ارائه میگردد و دانشجویان این گرایش در نهایت در یکی از 

 یا طراحی واحدهای صنعتی تولید پلیمر تبحر مییابند. زمینههای پلیمر، مانند فرایندهای شکلدهد پلیمر

 ـ اهداف رشته: 

 شناخت مواد اولیه و محصوالت -1

 برآورد اقتصادی تولید 2

 طراحی و انتخاب دستگاههای الزم برای تولید -3

 راهاندازی و بهرهبرداری از صنایع مذكور -4

 مهندسی فروش و بازاریابی برای محصوالت -5

 كیفیت محصوالت سازی بهینه -6

 مدیریت این صنایع -7

 

  ـ گرایش صنایع پاالیش:

ـ معرفی: گرایش پاالیش به طراحی پاالیشگاهها باز میگردد. یعنی دانشجوی این گرایش، شیوه طراحـی  

دستگاههایی مثـل برجهـای تقطیـر، دسـتگاههای جداكننـده مایعـات از مایعـات و گازهـا از مایعـات را          
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ه مشتقات ئیـدروكربنی مثـل بنـزین و گازوئیـل و مـواد سـنگینتر مثـل قیـر و         میآموزد؛ دستگاههایی ك

 ها را از نفت خام جدا ساخته و بدست میآورد. شوینده

 ـ اهداف رشته: 

 آموزش و تربیت متخصصان در زمینه صنایع پاالیش نفت -1

سـوخت موتورهـای   تولید فرآوردههای نفتی از قبیل؛ گازهای نفتی مایع، سوخت اتومبیل و هواپیما،  -2

 دیزلی و كشتی، نفت سفید، قیر، واكس، پارافین و...

 

 ـ گرایش صنایع شیمیایی معدنی:

نسوز و دیرگداز دارای یک فرایند  ـ معرفی: هر كارخانه تولید مواد غیرآلی مثل سیمان، گچ، شیشه

میگردد، فرآیندی  شود تا زمانی كه محصول خار -است؛ یعنی از زمانی كه مواد اولیه وارد كارخانه می

روی آن انجام میگیرد كه طراحی این فرایند بر عهده مهندس شیمی صنایع شیمیایی معدنی است؛ 

چند درس تخصصی به همراه اصول مهندسی شیمی، توان مهندسان شیمی را در طراحی فرآیندها 

ولیدی طی تقویت میکند. اصول تعیین مشخصات و دستگاهها و گزینش آنها و انتخاب فذآیندهای ت

 چند درس تخصصی فرا گرفته میشوند.

 ـ اهداف رشته: 

 تبدیل مواد معدنی به محصوالت باارزش؛ همچون سیمان، شیشه، گچ، آهک -1

 صنایع تولید مواد شیمیایی معدنی نظیر اسیدها، بازها و فلزات -2

معـدنی و حتـی    نگهـای كشها، نمکهـا، ر  تولید هر ماده معدنی مثل كودهای شیمیایی معدنی، حشره -3

 لعاب روی كاشی

 ـ گرایش صنایع پتروشیمی:

 ـ اهداف رشته: 

 طراحی دستگاهها -1

فرآیند تولید مواد مختلف از جمله كودهای شیمیایی، شویندهها، فرآوردههای پلیمـری )مـواد اولیـه     -2

 های نفتی.پالستیکها، الستیکها و الیاف مصنوعی( و مواد شیمیایی )اسیدها و حاللها( از نفت و برش

دروس تخصصی دانشجویان این رشته بیشتر در مورد كاتالیزورهای صنعتی است كه در رآكتورها به كـار  

 میرود.

 

 ـ گرایش صنایع گاز: 

ـ معرفی: در این گرایش، تمام محاسباتی كه سبب میشود تا گاز استخرا  شود و به صورت قابل مصرف 

د. برای مثال، عمق چاهی كه برای استخرا  گاز زده درآید، توسط متخصص این گرایش انجام میپذیر

میشود، قطر لولهای كه گاز را از چاه به سطح زمین و از آنجا به پاالیشگاه منتقل میکند، نحوهی انتقال 

از گاز استخراجی، نحوهی شیرین كردن گاز ترش  Co2گاز از چاه به پاالیشگاه، نحوهی گرفتن گاز 
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شود و قابل مصرف و... نیست(، همگی جزء تخصص مهندسان شیمی )گازی كه از چاه استخرا  می

 گرایش صنایع گاز میباشد.

 ـ اهداف رشته:

 استخرا  گاز با توجه به محاسبات صورت گرفته شده؛ -1

 بررسی عمق گازی كه برای استخرا  گاز زده میشود؛ -2

 الیشگاه میفرستد؛بررسی قطر لولهای كه گاز را از چاه به سطح زمین و از آنجا به پا -3

 نحوه انتقال گاز به پاالیشگاه -4

 از گاز استخراجی Co2نحوهی گرفتن گاز  -5

 نحوهی شیرین كردن گاز ترش -6

 

 ـ گرایش صنایع غذایی؛

ـ معرفی: یکی از كاربردهای مهندسی شیمی در تولید مواد غذایی و بخشهای صنایع غذایی مانند 

كنترل كیفی صنایع غذایی است. برای مثال، در سوپرماركتها و میکروبیولوژی غذا، شیمی غذا و 

فروشگاهها، مواد غذایی بیشتر به حالت كنسروها با حفظ اصول ایمنی و بهداشتی نیاز به یکسری 

 محاسبات دارد كه این محاسبات توسط یک مهندس شیمی صنایع غذایی انجام میگیرد.

 ـ اهداف رشته: 

كنترل كیفیت مواد غذایی در صنایعی مانند صنایع قند، روغنهای خوراكی،  تولید، تبدیل، نگهداری و -1

 لبنیات، كنسروسازی، گوشت، نوشابه و چای.

 ها )كودكان( كه به صورت پودر تهیه میگردد؛ تهیه مواد غذایی بچه -2

 طراحی دستگاههای استریلیزه، پاستوریزه و منجمدكننده و سایر مواد غذایی. -3

 

 شیمیایی سلولزی:ـ گرایش 

ـ معرفی: قسمت عمده چوب از سلولز تشکیل شده است. همچنین ضایعات كشاورزی مثل پوست برنج، 

سبوس برنج و ضایعات برگ درختان دارای مقادیر قابل توجهی سلولز است كه این ضایعات در بسیاری 

یشود. امروزه در از نقاط به عنوان یک عنصر مزاحم سوزانده شده و باعث آلودگی محیط زیست م

كشورهای دیگر از همین ضایعات برای تولید یک نوع سوخت به نام اتانول كه در تركیب با بنزین، 

 شود.-سوخت بسیار خوبی است، استفاده می

 ـ اهداف رشته:

 تبدیل چوب به كاغذ -1

زی بـه  ی چوب از قبیل برگ درختان، پوست برنج و دیگر ضـایعات كشـاور   تبدیل ضایعات باقیمانده -2

 الکل اتانول

. 

 ـ گرایش طراحی فرایندهای صنایع نفت
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ـ معرفی: فرآیند یعنی عملکرد یا روش و طریقی كه بتوان به یاری آن مادهای را از حالتی به حالت 

دیگر تغییر شکل داد و منظور از مهندس طراحی فرآیندهای صنعت نفت یعنی فردی كه روش تغییر و 

 تحول را طراحی كند.

دیل یک ماده از حالت اولیه به حالتی خاص الزم است كه دستگاههایی طراحی شده و برای تب

 محاسباتی انجام بگیرد تا بتوان به نتیجه مطلوب دست یافت.

 ـ اهداف رشته: 

 بررسی روشها و راههایی كه به یاری آنها میتوان مواد نفتی را از حالتی به حالت دیگر درآورد. -1

 و تحول تبدیل مواد نفتی بررسی روشهای تغییر -2

طراحی صنایعی كه بطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به صنایع نفت خام یا فراوردههای پاالیشگاه  -3

 یا صنایع پتروشیمی باشند.

یک مهندس شیمی گرایش طراحی فرایندهای صنایع نفت، واكنشهای خاصی را از شیمیستها 

با توجه به شرایط محیطی، اقتصادی و... بهترین روش )متخصصان شیمی محض یا كاربردی( میگیرد و 

تولید مواد شیمیایی و خالصسازی آنها را پیدا كرده، عوامل مهمی مثل انتقال جرم، انتقال حرارت و 

 روابط ترمودینامیکی را محاسبه نموده و به طراحی رآكتورها و مبدلهای حرارتی بپردازد.

 

 برداری از منابع نفت: ـ گرایش بهره

برداری از نفت با توجه به نوع مخزن نفت تعیین میکند كه به یاری كدام  معرفی: یک مهندس بهره ـ

یک از روشهای موجود؛ تزریق گاز، تزریق آب، تزریق مواد پلیمری یا ازدیاد حرارت میتوان نفت را 

ت فشار شدهاند، برداری كرد. امروزه اكثر مخازن نفت كشور ما دچار اف راحتتر و مقرون به صرفهتر بهره

برداری  به همین دلیل نفت به صورت طبیعی به سطح زمین نمیرسد و در نتیجه حضور مهندسین بهره

 ناپذیر است.-از منابع نفت، یک ضرورت اجتناب

 ـ اهداف رشته: 

 برداری بهینه از مخازن نفت ارائه راهها و روشهای بهره -1

 ـ تواناییهای الزم داوطلبان )كلیه گرایشها(: 

 عالقمندی به ریاضیات، فیزیک و شیمی -1

 برخورداری از تفکر خالق، تحلیلگرانه و سیستماتیک -2

 برخورداری از توانایی در جهت حل مسئله -3

 :ـ وضعیت ادامهی تحصیل در مقاطع باالتر

ی تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در  فارغ التحصیالن رشته مهندسی شیمی میتوانند برای ادامه

 های زیر شركت نموده و پس از قبولی در آن ادامهی تحصیل دهند: رشته آزمون

مهندسـی شــیمی )ترموســینتیک، طراحــی فراینــدهای جداســازی، كاتالیســت، پدیــدههای انتقــال،   -1

ترمودینامیک، انرژی و محیط زیست، فرایندهای كاغذسازی،مهندسی گاز، مهندسـی شـیمی پیشـرفته،    
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انـرژی، صـنایع شـیمیایی معـدنی، طراحـی، شبیهسـازی و كنتـرل        پلیمر، محیط زیسـت، سیسـتمهای   

 ای( فرایندها، صنایع غذایی، مهندسی پزشکی، مهندسی هسته

 مهندسی شیمی، بیو تکنولوژی؛ -2

 مهندسی شیمی، مخازن هیدروكربوری؛ -3

برداری نفت، مهندسی اكتشاف با كلیه گرایشهای  مجموعه مهندسی نفت )مهندسی حفاری، بهره -4

ندسی شیمی غیر از گرایش صنایع غذایی و گرایش تکنولوژی علوم رنگ میتوانند در این مجموعه مه

 شركت كنند(؛

 مهندسی پلیمر، صنایع پلیمر؛ -5

 مهندسی معدن، فرآوری مواد معدنی )فقط گرایش شیمی معدن مجاز میباشد(؛ -6

 مهندسی پزشکی )بیومکانیک، بیومتریال )مواد((؛ -7

 )استخرا  فلزات، سرامیک، خوردگی و حفا،ت از مواد(؛ مهندسی مواد -8

 مهندسی مکانیک )ساخت و تولید، طراحی كاربردی، تبدیل انرژی(؛ -9

 مجموعهی مهندسی هستهای )مهندسی رآكتور، مهندسی پرتوپزشکی(؛ -10

 مهندسی پلیمر، صنایع رنگ؛ -11

 بهداشت حرفهای )گروه علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس(؛ -12

 مهندسی پزشکی )تحصیالت تکمیلی گروه علوم پزشکی(؛ -13

 مهندسی بهداشت )تحصیالت تکمیلی گروه علوم پزشکی(؛ -14

 ای )تحصیالت تکمیلی گروه علوم پزشکی(؛ بهداشت حرفه -15

 برنامهریزی شهری و منطقهای )گروه آزمایشی هنر(؛ -16

 سیستمهای اقتصادی و اجتماعی(؛ وری، مهندسی مهندسی صنایع )مدیریت سیستم و بهره -17

 مجموعهی ژئوفیزیک و هواشناسی؛ -18

 مجموعه آمار )آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی(؛ -19

 ی علم. فلسفه -20

 

 ها() كلیه گرایش "مهندسی شیمی"های شغلیزمینه

گرفته و به بری وسیعی را درتوان گفت كه محدودههای كاری مهندسان شیمی میدر خصوص زمینه

توانند در مراكز توان آن را به چند گروه تقسیم كرد:گروهی از مهندسان شیمی میطور خالصه می

ی تولید و ی نحوههای صنعت نفت مشغول به تحقیق و پژوهش در زمینهتحقیقاتی از جمله پژوهشگاه

میایی به عنوان مسئول تعمیر و نگهداری كار های شیی توسعه در كارخانهساخت مواد شوند یا در زمینه

ی های بازرگانی در زمینهكنند، برخی دیگر نیز با توجه به آشنایی آنها با مواد شیمیایی به فعالیتمی

كنند.نکته قابل ذكر اینکه هر كارخانه تولیدی اعم از كوچک و بزرگ نیاز به یک مواد شیمیایی اقدام می

كنند. كشور ما نیز های نوین از مواد شیمیایی استفاده مییباً تمام فرآیندمهندس شیمی دارد. چون تقر

خیز برای استخرا ، پاالیش، انتقال نفت و همچنین برای تبدیل نفت به به عنوان یک كشور نفت

های شیمیایی كه دارای ارزش افزوده بسیار زیادی هستند، نیاز به مهندسین شیمی دارد. فعالیت فرآیند
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پردازند هایی كه به جداسازی مواد میها و طراحی دستگاهخش مهم صنعت یعنی طراحی رآكتوردر دو ب

های شود. عالوه بر صنایع نفت و كاز و پتروشیمی، همه كارخانهنیز تنها منحصر به مهندسین شیمی می

هندسی شیمی التحصیل مها به مهندسی شیمی نیاز دارند. فارغغذایی و نیروگاهسیمان، سرامیک، صنایع

سازی غذایی یا داروهای تولید موادتواند در كارخانهگرایش صنایع غذایی نیز به طور اختصاصی می

 فعالیت كند.

مهندسیشهرسازی

 80میلیون نفر خواهد رسید كه  120هجری شمسی، جمعیت كشور ما به  1400دیباچه: در سال 

سال دیگر كشور ایران حدود  20یعنی كمتر از شوند. میلیون نفر در شهرها ساكن می 120درصد این 

میلیون شهرنشین خواهد داشت. حال سؤال اینجاست كه آیا برای اسکان و فراهم نمودن امکانات  96

ایم؟ در حال حاضر چطور؟ آیا ریزی كردهمیلیون نفر برنامه 96اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این 

توانند طرحی جامع وردارند؟ به راستی چه افرادی میشهرهای ما از حداقل استانداردهای جهان برخ

ها ارائه دهند و در آرامش روحی و جسمی شهرنشینان نقش مؤثری داشته باشند؟ برای شهرها و شهرک

آید، بلکه برای ساماندهی یک شهر نیاز به بدون شک چنین كاری از عهده متخصصان یک رشته برنمی

دانان و كارشناسان شناسان، معماران، مهندسین عمران، جغرافیههمکاری و همفکری اقتصاددانان، جامع

های متعدد دیگر است.در این میان متخصص شهرسازی به عنوان سیاستگذار و مدیر متخصص ، رشته

تواند در زمنیه طراحی نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد. متخصص شهرسازی فردی است كه می

 كلیه بررسی به كرده و عامل توسعه شهری شود. دانش شهرسازی ریزی شهری فعالیتشهری یا برنامه

موجود در  روابط كند كهمی پردازد و تالششهر می یک و فیزیکی ، سیاسی، اقتصادیاجتماعی تحوالت

 نیز كسی شهرسازی كند و متخصص و سازماندهی ، مدیریتهماهنگ نظام یک شهر را در قالب یک

 ایدر شهر، برنامه حاكم و فرهنگی ، سیاسی، اقتصادیاجتماعی روابط و بررسی با مطالعه كه است

 .است شهر در آینده تصویرگر سیمای كه ایدهد. برنامهمی شهر ارائه یک برای و مطبوع بسامان

 . اینساز است شهر سرنوشت حیو طرا ریزیدر برنامه وجود دارد كه محور اصلی 6 حداقل رشته در این

 :محور عبارتند از 6

 ما چگونه كند كهمی ؛ یعنی بررسیمتمركز است اراضی كاربری عمدتاً بر روی كه شهری ریزیـ برنامه

. ـ دهیم اختصاص و مسکونی ، تجاریاز صنعتی اعم مختلف هایفعالیت شهر را به فضا و پهنه

 مورد بررسی در شهر تنها موضوع ؛ چونو اجتماعی اقتصادی ریزیـ برنامه و نقل حمل ریزیبرنامه

 زندگی محیط در این هستند كه هاییو انسان شهری ، جامعهمهم مسأله بلکه شهر نیست فیزیک

 دارند یا برای فرهنگیو  ، اقتصادیاجتماعی امکانات كه اقشار مختلف دیگر برای عبارت كنند. بهمی

 ریزیشود. ـ برنامه ریزیكنند، باید برنامهمی شهر زندگی یک مختلف هایدر مکان كه مختلفی اقوام

 محیط خطرات بررسی به كه زیست محیط ریزیـ برنامه و تلفن ، برقآب مثل زیرساختی هایشبکه

 را كه سوئی كند و تأثیراتمی ریزیبرنامه سوانح با این مقابله و برای پردازدمی و زلزله سیل مثل زیست

 شهر پرداخته بعدیسه طراحی به كه شهری كند. ـ طراحیمی گذارد مطالعهمی زیست بر محیط انسان
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 با تمام انسان ریشه در طراحی . در واقعخود است فیزیکی با محیط انسان مناسبات آن و محور توجه

 باشد.شهر می كیفیت نیز ارتقای آن و هدف است مطرح و معنویش ، روحیجسمی خصوصیات

 الزم : هایتوانایی

 به حال ها آشنا باشد و در عینرنگ روانشناسی مثل هنری و مفاهیم باید با طراحی رشته این دانشجوی

، ، مدلسازیفضایی ، پرسپکتیو، هندسهفنی ، رسمبردارینقشه كار مثل فنی و اصول تکنیکی مفاهیم

 تحصیل در طی مندباشد. و بداند كهعالقه شناسیجامعه مبانی مثل و اجتماعی انسانی و مسائل ریاضی

زیاد،  طالعهم نیاز به شهرسازی رشته دهد. در ضمن انجام بسیاری و عملی تحقیقاتی باید كارهای

را  زیادی دانشجو باید وقت دلیل همین دارد به بسیاری میدانی هایو برداشت گسترده فیزیکی كارهای

 باشد. زبردست و در طراحی داشته باالیی تحلیل باید قدرت دهد. همچنین اختصاص آن به

 : در ایران شغلی موقعیت

دارد؛ یعنی اگر ما  ایو منطقه ریز شهریهزار برنامه 50 نیاز به ایو منطقه شهری توسعه كشور ما برای

 زمینه و در این را باور داشته ریزیبرنامه باید بحث شویم نزدیک جهانی توسعه قافله به بخواهیم

خود را  ماندگی، عقبریزیبرنامه از منابع با استفاده كشور كره مثل تا بتوانیم نماییم گذاریسرمایه

 جامعه عمومی در فرهنگ رشته این متخصصان هایحاضر توانایی در حال . اما متأسفانهكنیم جبران

 دانش كه شوند. در حالینمی قائل تمایزی و شهرسازی معماری بین و مسؤوالن نیست شده شناخته

را با  منطقه شهر یا یک یک كنند؛ یعنینمی مداخله كالن قیاسو آنها در م در حد بنا است معماران

 كنند و بهنمی مطالعه آن و فیزیکی ، فرهنگی، اقتصادی، انسانیاجتماعی ها و خصوصیاتویژگی تمامی

 باشند. موفق شهری یا طراحی یریزتوانند در برنامهنمی دلیل همین

 تحصیل : طولدر  رشته این هایدرس

 :پایه دروس

اقتصاد،  جغرافیا، مبانی ، مبانیشهری محیط و بیان ، درکشناسیجامعه ، مبانیبر شهرشناسی درآمدی

در  ، كاربرد هندسهتصویری بیان ، كارگاهدر شهرسازی ، كاربرد ریاضیاتو انسانی طبیعی شناسیبوم

 . تخصصی ، زبان شهرسازی

 : اصلی دروس

 و فرهنگ ، تاریخجهان شهرنشینی و فرهنگ ، تاریخدر شهرسازی ، كاربرد رایانهبرداریكاربرد نقشه

 ، كارگاهو نقل حمل شبکه مهندسی ، مبانیوساختمان معماری با مبانی ، آشناییایران شهرنشینی

، شهری تأسیسات مهندسی ، كارگاههریش تأسیسات مهندسی ، مبانیو نقل حمل شبکه مهندسی

،  و ساخت با مصالح ، آشنایی در شهرسازی كمی های، آمار و روش اطالعات و كاربرد نظام طراحی

 و قوانین ، حقوقشهری مطالعات ، كارگاه ، اقتصاد شهری شهری شناسی، جامعه شهری جغرافیای

 .شهری

 :تخصصی دروس

 شهری ریزیبرنامه ، كارگاه شهری طراحی هایو روش ، مبانی شهری ریزیبرنامه هایو روش مبانی

 ریزیبرنامه ، كارگاه مسکن ریزیبرنامه هایو روش ، مبانیشهری طراحی (، كارگاهزمین )كاربری
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،  ایران شهری فضاهای ، شناخت اجرایی هایطرح ، كارگاه شهری اجرایی و سازمان ، مدیریتمسکن

 .نهایی ، طرح كاربری برداشت ، كارگاهزمین سازی آماده ، كارگاه در شهرسازی تحقیق روش

مهندسیسیستم

دیباچه: رشته مهندسی سیستم كه در دانشگاه افسری امام علی)ع( وابسته به نیروی زمینی ارتش 

باشد. شود برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در همین زمینه میجمهوری اسالمی ایران ارائه می

ها را در عالیتف و هماهنگی ، كنترل، سازماندهیریزیبرنامه از قبیل مسائلی این رشتهمتخصصان 

 عنوان به گیرند و در نهایتفرا می و تکنولوژی ، تجهیزاتانسانی و مؤثر از منابع بهینه استفاده راستای

 شوند؛ می كار گمارده به مختلف هایرسته فرمانده

 تجهیزات و وسایل ، بخشموشکی ، بخشالکترونیک كامپیوتر، بخش بخش یا رئیس فرمانده یعنی

، ، الکترونیکو مخابرات است كرده تفاوت با قدیم مبارزه نحوه امروزه شوند. چرا كهمی پرنده پیشرفته

 و فرماندهان رهبران كه است زنند و طبیعیمی را در مبارزه اول ها حرفسیستم و كنترل لیزر، ماهواره

 طراحی هدف همین در راستای سیستم مهندسی مجهز شوند. رشتهروز  تکنولوژی ما نیز باید به ارتش

 ، رستهپیاده رسته شامل رزمی هایرسته در در نهایت رشته این التحصیالنفارغ ؛ یعنیاست شده

 شوند.فرمانده می رزمی مهندسی و رسته زرهی ها، رستهو موشک توپخانه

 الزم: هایتوانایی

 باشد تا بتواند فرماندهی قوی و فیزیک ریاضی باید در دروس سیستم مهندسی رشته ویدانشج

باید  توپخانه فرمانده مثال كند. برای و،یفه انجام و به خوبی گرفته را بر عهده نظامی مختلف هایرسته

 را انجام بالستیکی و معادالت ریاضی پیچیده مند باشد تا بتواند محاسباتبهره خوبی ریاضی از دانش

یا  )شیعه مرد مسلمان داوطلبان تنها از میان سیستم مهندسی رشته دانشجویان كه است دهد. گفتنی

 مهندسی افراد باید رشته شوند. اینمی انتخاب تجربی و علوم و فنی ریاضی علوم آموزشی ( گروهسنی

كنند. در غیر  خود انتخاب تحصیلی رشته انتخاب فرم 30تا  1 هایاز اولویت را در یکی سیستم

 این خواهد شد. همچنین باشد، حذف شده انتخاب امسی بعد از اولویت مذكور كه كد رشته صورتاین

قد  شوند؛ یعنی یرفتهپذ دانشگاه این پزشکی باید در معاینات سراسری در آزمون بر موفقیت افراد عالوه

، كور عضوی ، ضایعة، مغزیقلبی باشد و ناراحتی 10از  8متر و دید آنها سانتی 170 آنها باید حداقل

و  عقیدتی باید در مصاحبه باشند. و در نهایت نداشته و روحی جسمی هایآزردگی و در كل رنگی

، اسالمی عمومی از اطالعات شود و در آنبرگزار می و حضوری كتبی صورت به كه دانشگاه این حفا،تی

شود، می سؤال گرینظامی شغل به مندیو عالقه اسالم به ، میزان پایبندیو اجتماعی سیاسی مسائل

 .شوند پذیرفته

 در ایران : شغلی موقعیت

یکی از مهمترین دغدغه های هر جوانی، پیدا كردن موقعیت شغلی مناسب است این مسأله حتی برای  

ای كه آینده شغلی آن تضمین ه قشر تحصیل كرده جامعه نیز مطرح میباشد از همین رو ورود به رشته
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زیرا  شده باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. رشته مهندسی سیستم یکی از همین رشتهها است.

التحصیل میشوند و به استخدام ارتش جمهوری اسالمی ایران  دانشجویان آن با درجه ستوان دومی فارغ

 درمیآیند و با گذراندن دورههای حین خدمت به ترتیب سلسله مراتب فرماندهی را طی می كنند.

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس

،  عامل با سیستم و آشنایی رایانه ، مبانی ، فیزیکدیفرانسیل ، معادالتدسیمهن ، ریاضی عمومی ریاضی

 .، اقتصاد عمومیشناسیجامعه ، مبانیعمومی ، روانشناسیعمومی شیمی

 اصلی : دروس

، همواد منفجر و شیمی ، مهمات در عملیات ، تحقیق مصالح و مقاومت ، استاتیکبرق مهندسی مبانی 

،  اساسی ، حقوقنویسیو برنامه ، رایانهیابیو هزینه حسابداری ، اصول، آمار و احتماالتماشین مهندسی

و آنالیز  ، تئوریتحقیق ، روش، رفتار سازمانیو سازمان مدیریت ، اصولانسانی منابع مدیریت

 .گیریتصمیم

 :  تخصصی دروس

و  هـا، اسـتحکامات  سیسـتم  و تحلیـل  و ستاد، تجزیـه  صف های، سیستمبالستیکو  سالح مهندسی

 ، نقشـه  مـدیریت  و كنترل اطالعاتی هایسیستم ، طرح و تعمیرات نگهداری ، اصولرزمی مهندسی

 ر، زبـان همجـوا  و كشـورهای  ایـران  نظـامی  ، جغرافیـای رزم و قواعد اساسی ، اصولبرداری، نقشه خوانی

 .، كارآموزی، پروژه تخصصی

 مهندسیرباتیک

ها به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه دیباچه: امروزه كاربرد رباتیک و اتوماسیون دركارخانه

های زمین، ته دریا، محیط های خطرناک نظیر فضا، عمقها به ویژه در محیطصنعتی است. ربات

رو رشته مهندسی شیمیایی و دارای رادیواكتیو، نقش مؤثری در پیشبرد علم وتکنولوژی دارند. از همین

 ها تأسیس شده است.های برق و مکانیک دانشگاههای مجموعهگیری از امکانات و تواناییرباتیک با بهره

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی:

كاری، كارگاه بان تخصصی، الکترومغناطیس، ریاضی مهندسی، كارگاه برق، كارگاه جوشکاری و ورقز

كشی صنعتی، استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء، دینامیک، ابزار و ابزارسازی، نقشهماشین

مدارها  های الکتریکی مستقیم و متناوب،، مکانیک سیاالت، مدارهای الکتریکی، ماشیندینامیک ماشین

های كنترل خطی، پروژه كارشناسی، كارآموزی، ریاضی، ها، سیستمسیستم منطقی، تجزیه و تحلیل

 سازی كامپیوتر، محاسبات عددی، فیزیک.معادالت دیفرانسیل، برنامه

 دروس تخصصی:

اصول میکروكامپیوترها، ارتعاشات مکانیکی،  ها، رباتیک،قدرت و محركه ها، الکترونیکطراحی مکانیزم

های محركه، مدارهای وابسته، كنترل فازی، آزمایشگاه ربات، سنسورهای ربات، كنترل ربات، سیستم

كاری، و روغن گیری الکتریکی، یاتاقانهای عصبی، طراحی ماشین به كمک كامپیوتر، اندازهشبکه
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های این رشته همراه آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین، علم مواد، كنترل مدرن. )بسیاری از درس

 با آزمایشگاه است(

 مهندسیدریا

وقتی نخستین كشتی بخار آمریکا بدون بادبان و پارو در جهت مخالف باد و جریان  1807دیباچه: سال 

از رودخانه هودسون باال رفت. كلیه ملوانان و دریانوردان كه برای تماشای این چیز عجیب به ساحل  آب

بزودی جهان آنها را  رودخانه آمده بودند، دانستند كه آنچه در برابر دیدگانشان در حال حركت است،

لکه یک علم دگرگون خواهد كرد. آنها دانستند كه دیگر ساخت و تعمیر یک كشتی، یک فن نیست ب

باشد و اكنون كه ای نیازمند اطالعات علمی دقیق و بسیاری میاست و هدایت و حفظ چنین كشتی

 80متر طول و  340گذرد ما با ناوهایی روبرو هستیم كه گاه نزدیک به نزدیک به دو قرن از آن زمان می

دانش بسیاری را متر عرض دارند. شهرهای شناوری كه بدون شک ساخت، هدایت و مدیریت آنها 

توان به تجربه و با گذر ایام فرا گرفت بلکه نیاز به تحصیالت كالسیک و طلبد. دانشی كه نمیمی

دانشگاهی دارد. نیازی كه منجر به تولد رشته مهندسی دریا شده است.رشته مهندسی دریا در كشور ما 

متر مرز  2600ه كشور ما در حدود ای است چرا كنیز با این كه نو پا است دارای اهمیت و جایگاه ویژه

های آزاد دنیا متصل است. اهمیت این مرز آبی كیلومتر آن در جنوب كشور و به آب 2000آبی دارد كه 

های حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، حمل و نقل شود كه بدانیم از بین راهزمانی مشخص می

ادرات غیرنفتی و تقریباً تمامی صادرات نفتی ص %90تر است و به همین دلیل دریایی مقرون به صرفه

گیرد. همچنین توسعه ناوگان دریایی عالوه بر حمل و نقل كاالهای ها صورت میكشور به وسیله كشتی

المللی و كسب درآمدهای ارزی بیشتری مورد نیاز كشور، عامل حضور كشور ما در بازار حمل و نقل بین

 .است و دریانوردی سازی، كشتیكشتی مهندسی یشگرا سه دارای گردد. این رشتهمی

 

 :كشتی مهندسی گرایش

هستند و  موتور كشتی اندازیو راه تعمیر، نگهداری مسؤول كشتی؛ مدیر فنی عنوان به كشتی مهندسین

 ا بر رویر كارآموزی دوره یک تئوری هایاز آموزش پس رشته این دانشجویان دلیل همین به

 گذرانند.از كشور می پیما در خار اقیانوس هایكشتی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 دریا: مهندسی مختلف هایگرایش در مشترک دروس

 مواد، مبانی و خواص ، شیمی، فیزیکمکانیک ، فیزیکعددی ، محاسباتدیفرانسیل ، معادالتریاضی

 ، طراحیسیاالت ، مکانیک، ترمودینامیکمصالح ، مقاومت، دینامیک، استاتیکفنی رسمی ،برق مهندسی

 .اتوماتیک ، كنترلحرارت ، انتقالاجزاء و ماشین

 :كشتی مهندسی گرایش تخصصی دروس

 ، ماشینوانیو مل ، دریانوردیاولیه های، كمکكشتی ، آرشیتکتارتباطات ، الکترونیکكشتی شناخت

 .قدرت های انتقال، سیستمفرعی های، صافیدریایی
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 سازی:كشتی مهندسی گرایش

های متعددی مانند ای است زیرا در ساخت یک كشتی، تخصصرشتهسازی یک رشته بینكشتی 

، طراحی لیتساز، مسؤوكشتی مهندس مکانیک، عمران، برق، متالورژی و ... مورد نیاز است. در این میان

دارد. در  را برعهده آن و تعمیرات كشتی بر ساخت و نظارت محاسبات مربوط به بدنه كشتی، ساخت

ها به نحوی است كه توانایی حمل مقدار معینی بار و سازی، طراحی كشتیواقع هدف مهندسی كشتی

كند. گفتنی است كه با به  مقاومت و حركت در دریای متالطم را داشته باشد و با سرعت معینی حركت

های جذب انرژی حاصل از جزر و مد اموا  آب، های جدید و روشهای تندرو با بدنهمیدان آمدن كشتی

 های جدیدی را در این زمینه گشوده است.افق

 :سازیكشتی مهندسی تخصصی دروس

 های(، ماشین)مکانیک كشتی (، آرشیتکت)استاتیک كشتی ها، آرشیتکتسازه ، تحلیلكشتی تکنولوژی

از  . )بسیاریمهندسی ، ریاضیاتفلزات مواد و شناخت ، علممو  دریا، فیزیک ، مهندسیمحركه

 .(است یا كارگاه با آزمایشگاه همراه این گرایش هایدرس

 

 :دریانوردی گرایش

. است دریانوردی مهندس یک و،یفه كشتی بر شاغل انسانی نیروی و مدیریت كشتی و رهبری هدایت

 مهندسی هایاز گرایش را نباید یکی رشته این دریا معتقدند كه مهندسی استادان رشته دلیل همین به

 و مدیریت راهبری مسؤولیت كشتی كاپیتان عنوان دریا به مهندس یک شمار آورد چرا كه دریا به

 كه با این دریانوردی . دانشجویاننیست یا مهندسی كار فنی یک اشدارد و حرفه را برعهده كشتی

ندارد.  فنی با مسایل ارتباطی هایشاناز درس توجهی مقدار قابل خوانند ولیرا می فنی مسایل تاحدودی

 كه است گرایش این هایدرس مسیرها از جمله یافتن و هوا، جغرافیا و چگونگی آب مطالعه مثال برای

 ندارد. مهندسی هایرشته با دروس ارتباطی

 : الزم هایتوانایی

. نیست اشها در كنار خانوادهماه گاه دریایی سفرهای دلیل به یا دریانوردی كشتی مهندس یک

 همین بدهد. به تطبیق ساحلی هایمحیط نیز باید خود را برای سازیكشتی مهندس یک همچنین

 عمل به كامل پزشکی آزمایشات گرایش این از دانشجویان فوق هایدر رشته نهایی از پذیرش قبل دلیل

از  دسته این شود چونمی سنجیده بطور دقیق دریانوردی دانشجویان سالمت میان در این آید كهمی

دریا در  مهندسی نیز دانشجویان باشند. از نظر علمی داشته نظیر كوررنگی هاییینباید ناتوان دانشجویان

 است باشند. گفتنی مسلط انگلیسی زبان و به بوده قوی و فیزیک ریاضی باید در دروس گرایش هر سه

 را انتخاب سازیكشتی مهندس توانند گرایشدریا تنها می مهندسی هایگرایش دختر از میان داوطلبان

 نمایند.

 

 در ایران : شغلی موقعیت

 جمهـوری  كشـتیرانی  شـركت  همچـون  خاصـی  هـای ارگـان  بنا بر سفارش كشتی مهندسی دانشجویان

 آینـده  باشـند و در نتیجـه  مـی  دریـایی  نهادهـای  ابتدا بورسیه شوند و از همانمی پذیرفته ایران اسالمی
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 نیـز بایـد گفـت    سازیكشتی مهندسی التحصیالنفارغ شغلی . در مورد موقعیتاست آنها تضمین شغلی

 400 الـی  300 شود، نیاز به اندازیخود راه ،رفیت صدرا در بوشهر با تمام سازیكشتی تنها اگر كارخانه

نیـز از دیگـر    فـارس در خلـیج  وندانو ار نکا در شمال دارد. كارخانه سازیكشتی مهندسی التحصیلفارغ

توانـد در  سـاز مـی  كشتی مهندس فوق هایبر كارخانه هستند. عالوه ایران سازیكشتی مهم هایكارخانه

نا،ر بـر   مهندس عنوان یا به گرفته شناور را برعهده سکوهای ساخت ، و،یفهرانیبنادر و كشتی سازمان

بپـردازد.   تحقیقـاتی  كارهـای  به دریایی در صنایع كند و باالخره نظارت اجرایی هایطرح اجرای حـُسن

 بـر روی  از آنکـه  كشور هسـتند و پـس   دریایی هایارگان نیز بورسیه دریانوردی گرایش التحصیالنفارغ

 كشـتیرانی  مثـل  دهنـده بورس ارگان خود را گذراندند، در ناوگان كارآموزی از كشور دوره خار  هایآب

 شوند.كار می به مشغول كشنفت ملی و شركت ایران اسالمی جمهوری

 مهندسیخطوسازههایریلی
 

 آهنراه و روسازی مسیر و زیرسازی هندسی طراحی دیباچه: مهندسی خط و سازه های ریلی در زمینه

 نقاط دارای كه كند.این رشته با اینمی مطالعه یوار و ترانشه، د، تونلمانند پل گوناگون فنی هایو سازه

 در رشته مثال دارد. برای عمران نیز با رشته بسیاری افتراق اما وجوه است عمران با مهندسی مشتركی

 كه ر حالیشود دمی داده آبی هایو سازه ، هیدرولیکهیدرولوژی در زمینه اطالعاتی عمران مهندسی

و مسیر  ناوگان باید در زمینه ندارد و در عوض اطالعات این به های ریلی نیازیو سازه خط مهندس یک

 مسیر الزم این فنی و ابنیه آهنراه و روسازی زیرسازی در زمینه را بگذراند همچنین دروسی حركت

تأثیر  رود، تحتكار می به آهنراه در خطوط كه فنی ابنیه باشد چون داشته تخصصی اطالعات كه است

 دارند. غیر از این ، رفتاریمتداول هایسازه كه گیرند در حالیقرار می دینامیکی نیروهای

 های الزم :توانایی 

 را داشته طیكار در هر شرای و آمادگی بوده و مقاوم ، جدیكوشباید سخت های ریلیسازه دانشجوی

وارد  كه و فردی است ، كویر و كوهستان، دشتدر بیابان و ابنیه خط مهندس یک كار اصلی باشد چون

 مند باشد.عالقه اجرایی كارهای شود باید بهمی رشته این

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس

، مهندسی ، ریاضیعددی ، محاسباتدیفرانسیل ، معادالتعمومی ، شیمی، استاتیک ، فیزیکریاضی

 كامپیوتر. سازیبرنامه

 و تخصصی: اصلیدروس

 ارتباطات ، مبانیمصالح ، مقاومتو عملیات برداری، نقشهحركت عمومی ، مقرراتكشیو نقشه فنی رسم

، خاک ها ، مکانیکسازه قطار، تحلیل و حركتسیر  ، مبانی، دینامیک ساختمانی ، مصالحو عالئم

 بتن های، سازهفوالدی ، سازهمهندسی مسیر، هیدرولوژی ، طراحیبرق مهندسی ، مبانی بتن تکنولوژی

 ، ابنیهسازی، تونل آهنراه های، پلمسیر و عملیات برداری، نقشه آهنراه مسیر، روسازی ، زیرسازیآرمه
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 ، پروژهخطوط ، دستگاهریلی های، ماشینو برآورد پروژه ، مترهخطوط ، نگهداریآهنراه یر، ایستگاهمس

 .آهنراه هایپل و لکوموتیو، پروژه مسیر، بوژی طراحی

 موقعیت شغلی در ایران :

تفـاوت كـه   هـای ریلـی اسـت بـا ایـن      های ریلی مانند مهندسـی ماشـین  بازار كار مهندسی خط و سازه

آهن، موقعیت شـغلی یـک مهنـدس عمـران را نیـز      تواند عالوه بر صنعت راهالتحصیل این رشته میفارغ

 داشته باشد.

 
 مهندسیحملونقلریلی 

بر  ریلی متحرک و تجهیزات آهنراه شبکه و تأسیسات ، امکاناتاز منابع بهینه استفاده دیباچه: مدیریت

 دو بخش به حمل و نقل ریلی مهندس یک فعالیت حمل و نقل ریلی است. در حقیقت مهندس عهده

 مهندس نخست در مرحله شود. كهمی تقسیم خط و بعد از طراحی آهنراه خط از طراحی قبل عمده

و  كرده بینیجا خواهد شد، پیش همورد نظر جا ب در خط كه مسافر و كاالیی حجم حمل و نقل ریلی

و  طراحی بعد نیز به باشد یا خیر. و در مرحلهمی صرفه به خط این آیا تأسیس كند كهمی بررسی

 هایبرسد و هزینه حد امکان ترینپایین قطارها به پردازد تا تأخیر زمانیقطارها می حركت ریزیبرنامه

. این رشته است آهنراه افزارینرم ، بخشحمل و نقل ریلی دیگر بخش عبارت كمتر شود. به آهنراه

واحد آن با رشته  120ها است. چون حدود ریزی وتحلیل سیستمشبیه به مهندس صنایع گرایش برنامه

گیری از مهندسی صنایع مشترک است و هدف آن نیز تربیت متخصصانی است كه بتوانند با بهره

 آهن را بر عهده بگیرند.های ریاضی، مدیریت صنعت راهستماتیک و مدلهای سیروش

 الزم : هایتوانایی 

مند باشند عالقه شناسیجامعه به شوند كهمی موفق حمل و نقل ریلی مهندسی در رشته دانشجویانی

 .تکنولوژیکی ایپردازد تا فاكتورهمی در صنایع انسانی فاكتورهای بیشتر به رشته این چون

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس

، مهندسی ، ریاضیعددی ، محاسباتدیفرانسیل ، معادالتعمومی ، شیمی، استاتیک ، فیزیکریاضی

 كامپیوتر. سازیبرنامه

 :و تخصصی اصلی دروس

و  مدیریت ، اصولمصالح و مقاومت ، استاتیکتریکیالک و عالئم ارتباطات ، مبانیبرق مهندسی مبانی

، یابیو هزینه حسابداری ، اصول خط هندسی ، طرحآهنراه و روسازی زیرسازی ، مبانی سازمان تئوری

،  ها، آمار مهندسیسیستم ، تحلیلو كاربرد آن احتماالت ، تئوری صنعتی كشی، نقشهسازیشبیه اصول

 ، طرححركت عمومی ، مقرراتانسانی فاكتورهای ، مهندسیكار و زمان ، ارزیابیدر عملیات یقتحق

، و نقل حمل ریزی، برنامه، اقتصاد مهندسی، اقتصاد عمومیمدیریت و كنترل اطالعاتی هایسیستم

و  تخلیه های، سیستمآهنراه گانیو بازر قطارها، تعرفه حركت ، تئوریلکوموتیو و واگن رفتاری تئوری

و  فنی ، بررسیصنعتی ها و خطوطایستگاه قطارها، طراحی حركت ریزیبرنامه های، روش بارگیری

 مسیر. انتخاب اقتصادی
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 موقعیت شغلی در ایران :

 های ریلی است با این تفاوت كهبازار كار مهندسی حمل و نقل ریلی مانند مهندسی ماشین

آهن، موقعیت شغلی یک مهندس صنایع را نیز تواند عالوه بر صنعت راهالتحصیل این رشته میفارغ

 داشته باشد.

 مهندسی خودرو

امروزه در اكثر جوامع پیشرفته و توسعه یافته نمیتـوان نیـاز بـه خـودرو بـه معنـی عـام آن را در        دیباچه:

هـا، اتوبوسـها و   زندگی شخصی و اجتماعی انسان ها نادیده گرفت . انواع خودروی سواری، موتور سیکلت

واع ادوات كشاورزی در ها در شهرها و اتوبوسها، كامیونها و تانکرها در بین شهرها، تراكتورها، انبوسمینی

روستاها، و كامیونها، لودرها و انواع تجهیزات راهسـازی متحـرک، از جملـه كاربردهـای اولیـه و بـدیهی       

اسـت كـه قطارهـا،     Vehicleشوند. البتـه كلمـه خـودرو معـادل فارسـی كلمـه       خودروها محسوب می

طور خاص با مـواردی  شود. اما مهندسی خودرو، بهها، هواپیماها و حتی فضاپیماها را نیز شامل میكشتی

اكنون اكثـر آنهـا دارای موتورهـای احتـراق داخلـی      كنند و همسروكار دارد كه بر روی زمین حركت می

قیمـت سـوختهای فسـیلی و همچنـین     های جدید و افزایش روزافـزون  هستند. البته با پیشرفت فناوری

كارگرفته شده است و امروزه خودروهـا  های نوینی در این زمینه بهافزایش مسئله آلودگی در دنیا فناوری

توان به خودروهـای  های برتر میكنند. در میان این فناوریفقط از موتورهای احتراق داخلی استفاده نمی

 استفاده از توربینها در خودروها اشاره نمود. سلولهای سوختی و همچنین برقی، هیبریدی،

اند: قوای محركه و سیستم انتقال قدرت، خودروهای مورد بحث از قسمتهای مختلفی تشکیل شده 

شاسی و چرخها، سیستم تعلیق و ترمز، سازه و بدنه، تزیینات داخلی، سیستمهای برقی، سیستمهای 

سازی و ای است كه طراحی، ساخت، بهینه، رشتهتهویه و دیگر سیستمهای جانبی. مهندسی خودرو

های گیرد. اما از آنجا كه خودرو، ابزاری است كه از مجموعهتعمیر انواع مختلف خودرو را در برمی

است و دارای كاربردهای متفاوتی است، این رشته، تركیبی از علوم مختلف كالسیک مختلف تشکیل شده

نند مکانیک، الکترونیک، مواد و حتی علوم مدیریتی است و از مهندسی ما tو مدرن شامل علوم مختلف

ای و رشتهخودرو یک رشته میانعبارت دیگر، مهندسیای كاربردی و كامال جذاب است. بهاینرو رشته

 ای نتیجه پیشرفتهای بشر در اواخر قرن بیستم است. فراگیر است. چنین رشته

های ه آرامی در كنار هم حركت را شروع نمودند رشتهدر ابتدای قرن بیستم كه علم و فناوری ب 

شناسی عموما با مبنای علمی آغاز شدند. بعضا برخی از علوم دانشگاهی همچون فیزیک، ریاضی و زیست

شده بود، نیز سربرآوردند. اما در نیمه مهندسی مانند مکانیک، برق، عمران كه از دل علوم پایه منفک

ع فناوری، مخصوصا فناوری اطالعات و ارتباطات، علوم و فنون مختلف و در دوم قرن بیستم با رشد انوا

ای كه تقریبا های دانشگاهی نیز رشد فزاینده و انفجاری را شاهد بودند، به گونهها و دورهكنار آنها، رشته

به  های منتهیشد. لذا در دهههر پنج سال یکبار حجم دانش تولیدشده در دنیا دو برابر كل گذشته می

تر های جدید تخصصیها بوجود آمد و سپس رشتهویکم، ابتدا گرایشهای مختلف در رشتهقرن بیست
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ایجاد شد. در قرن اخیر این گرایشها متناسب با كاربرد گسترده و نیاز به استفاده از علوم مختلف از دل 

 های مستقلی را بوجود آوردند. های سنتی جدا شده و دانشکدهدانشکده

رقابت شدید در بازار جهانی خودرو شركتهای سازنده خودرو ناگزیر به باال بردن سرعت تولید و  بدلیل

بایست به نیازهای فرهنگی و اجتماعی و مسائل مربوط كیفیت محصوالت خود بوده و عالوه بر این می

ربیت به آلودگی محیط زیست نیزتوجه نمایند . مهمترین شرط برای تحقق چنین اهدافی توجه به ت

در  عنوان اولین دانشکدهو صنعت ایران به مهندسین مجرب و آشنا به تکنولوژی روز است. دانشگاه علم

ارشد آغاز نمود. این كار خود را با جذب دانشجو در مقطع كارشناسی 1379ایران و خاورمیانه در سال 

ایع وابسته به آن دانشکده به منظور تربیت نیروی متخصص برای صنایع خودروسازی كشور و صن

درو و سایپا همکاری خواكنون با شركتهای بزرگ كشور همچون ایرانطراحی و تاسیس شده است و هم

اند و نزدیک دارد. بسیاری از دانشجویان دانشکده بورسیه مستقیم خود این گروههای صنعتی بوده

 كار هستند.اكنون مستقیما در آنجا مشغول بههم

زشی در مهندسی خودرو به گونه ای صورت گرفته تا دانشجویان با مراحل سرفصلهای آمو طراحی

مختلف طراحی، ساخت و آزمایشهای استاندارد مهندسی خودروها و در نهایت تبدیل ایده به محصول 

واقعی آشنا شوند. دانشجویان این رشته با كسب آمادگی حین مطالعه دروس در راستای تحقیقات ابتدا 

نمایند. در سمینار دانشجویان با نامه خود را اخذ میگذرانند و متعاقبا پایانار را میدرسی به نام سمین

توانند به بررسی انواع تکنولوژیهای روز دنیا بپردازند. در راهنمایی استاد راهنما و با مجوز دانشکده می

ی كه با بخشهای مختلف نامه، عموما دانشجویان با كمک استاد راهنمای خود با ارتباطمرحله انجام پایان

كنند و اگر كار های كاربردی تعریف میپروژهكنند، شركتهای خودروسازی بزرگ كشور برقرار می

دهند و اگر كار در دانشکده به كار تحقیق ادامه می تحقیقاتی آن در حیطه كامپیوتری باشد،

های شركتهای یرمجموعهآزمایشگاهی مورد نیاز باشد در آزمایشگاههای دانشکده و یا یکی از ز

یابد. دانشجویان عمال تحت این فرآیند، هرچه تحقیقات زیر نظر استاد راهنما ادامه می خودروسازی

  .شوندبیشتر با صنعت خودرو از نزدیک آشنا می

رشته مهندسی خودرو دارای سه گرایش مختلف قوای محركه، سیستم تعلیق و سازه و بدنه خودرو 

 ها به صورت جداگانه پرداخته شده است. مه به معرفی هریک از این رشتهباشد كه در ادامی

 
 گرایش قوای محركه 

امروزه قوای محركه خودرو به لحاظ نحوه تامین انرژی و طراحی بهینه توجه طراحان زیادی را به خود 

ای و ال جرقهسوز از نوع اشتعاكنون قوای محركه خودروها، غالبا موتورهای درونجلب نموده است. هم

توان از دیدگاههای متفاوتی آنها یا اشتعال فشاری هستند. این موتورها دارای انواع مختلفی است كه می

بندی نمود. موتورهای دوزمانه و چهار زمانه، موتورهای كاربراتوری و انژكتوری، پاشش مستقیم را دسته

سوز، الکلی، تنفس سوز، دوگانهازوییلی، گاز)درون سیلندر( و یا غیرمستقیم )درون منیفولد(، بنزینی، گ

طبیعی، سوپرشارژ )پرخورانی( و توربوشارژ، از انواع موتورها هستند كه برمبنای احتراق داخلی عمل 

نماید. البته مبحث انواع سوخت های جایگزین، همچون سوخت های زیستی، هیدروژن و دیگر مواد می
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الب خودروهای برقی یا هیبریدی و یا انرژی خورشیدی از های الکتریکی در قپاک و همچنین انرژی

 دیگر موضوعات در مبحث قوای محركه است. 

در گرایش قوای محركه مهندسین در جهت طراحی بهینه موتور برای كاهش مصرف سوخت و بهبود 

پارامترهای عملکردی موتور نظیر توان و گشتاور تالش می كنند. همچنین سیستمهای جانبی همچون 

های تهویه مطبوع خودرو از جمله مواردی است كه در فضای كاری موتور و سیستمسیستم های خنک

رقابتی طراحی باعث چشمگیر شدن ویژگی های یک سیستم طراحی شده می گردد. مهندسین خودرو 

انتقال حرارت ناشی از آن دارند. از نرم در این گرایش نیاز به تسلط بر مکانیک جریان سیاالت و

اشاره نمود. در AVL FIREو GT Power ،Kivaتوان بهفزارهای تحقیقاتی در این زمینه میا

 انجام شده است. AVL FIREشکل زیر شبیه سازی ورود سوخت و احتراق در پیستون با استفاده از 

 گرایش سازه و بدنه 

م خواهد بود. امروزه ویکتر، عامل موفقیت خودروسازها در قرن بیستتر، زیباتر و سبکبدنه ایمن

اند با استفاده از مواد پیشرفته مهندسی طرحهایی را در بدنه خودرو طراحان كارخانجات بزرگ توانسته

شد. برای طراحی و ارائه نمایند كه تا كنون نظیرش دیده نشده بود و بعضا در رویاها و تخیل یافت می

اد، مقاومت آنها، مکانیزم ها، طراحی و ساخت چنین خودروهایی، نیاز به دانش كامل در زمینه مو

باشد. ایمنی بدنه تنها با محاسبات دقیق مهندسی محاسبات مهندسی و همچنین فرآیندهای تولید می

دست یافتنی خواهد بود. در این راستا طراحی سازه خودرو بر اساس جذب انرژی بهینه در برخورد و 

، Ansys ،LS-Dynaو  Abaqusسازی نظیر ای دارد. نرم افزارهای شبیهتصادف اهمیت ویژه

MADYMO افزارهای مورد استفاده در این زمینه هستند. در شکل زیر آنالیز مودال بدنه از جمله نرم

 یک خودرو نشان داده شده است.

 گرایش سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان 

نشینان یکی از مهمترین راحتی سفر به معنای كاهش ضربات ناشی از ناهمواریهای سطح جاده به سر

رود. همچنین فرمان پذیری خودرو در جاده، پارامترها در طراحی خودروی مناسب به شمار می

الخصوص در پیچهای تند موضوع مهم دیگری است كه باید به آن توجه داشت. از طرف دیگر یکی علی

عات سرفصل مباحثی از ملزومات خودروی ایمن، داشتن سیستم ترمز كامال مطمئن است. این موضو

گیرند. برای این هستند كه به تفصیل درگرایش سیستم های تعلیق، ترمز و فرمان مورد بررسی قرار می

منظور، دانشجویان با تکنولوژیهای مختلف روز دنیا در زمینه تعلیق، ترمز و فرمان آشنا شده سپس 

لیق و فرمان، با روشهای تر سیستمهای تعمبانی طراحی آن را آموزش دیده، ضمن شناخت دقیق

شوند. در شکل زیر دو نوع سیستم تعلیق سازی و حل عددی معادالت دینامیکی خودرو آشنا میشبیه

 است. مستقل متداول خودرو نشان داده شده

در این گرایش مهندسان خودرو و،یفه دارند سیستم هایی طراحی كنند كه راحتی و ایمنی بهینه را 

توان به های تعلیق میبرای سرنشینان خودرو به ارمغان آورد. از نرم افزارهای مرسوم در طراحی سیستم

Hyperworks ،Adams suite .و نرم افزارهای شبیه سازی پروفیل جاده اشاره نمود 
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 مهندسی اپتیک و لیزر 

اپتیک شاخه ای از علم فیزیک است كه به مطالعه رفتار و خواص نور مرئی،  :مهندسی اپتیک ولیزر

)ستاره شناسی، مهندسی، پزشکی، عکاسی مادون قرمز و فرابنفش می پردازد و دربسیاری از علوم 

و...(كاربرد دارد. لیزر نیز به دلیل خواص متمایزش نقش بسیار مهمی در افزایش تولیدات صنعتی، 

گسترش ارتباطات و پیشرفت صنعت چاپ و پزشکی دارد. در رشته مهندسی اپتیک و لیزر دانشجویان با 

کوپی لیزری)اندازه گیری طول مو  و فركانس(، فن انواع لیزر و اپتیک و كاربردهای آنها، اسپکتروس

آوری ساخت قطعات اپتیکی و...آشنا می شوند و قادر به طراحی و ساخت تجهیزات اپتیکی و لیزری 

 .مورد نیاز در زمینه های مختلف باشند

 های اخیر داشته است. با توجه به آینده درخشان ودانش اپتیک و لیزر پیشرفتهای فراوانی در دهه 

كاربردهای روزافزون آن، تربیت كادر متخصص كه آشنا به زیر بناهای نظری و مسلط به مبانی عملی 

 .رسدباشند، الزم به نظر می

دوره كارشناسی مهندسی اپتیک و لیزر به منظور آموزش مبانی علمی اپتیک و كاربرد آن در تجهیزات 

آوری پیشرفته و بویژه در صنایع دفاعی،  اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری تدوین شده است. در فن

تولید، انتشار و بکارگیری نور، آشکارسازی آن در نواحی مختلف بینایی و برهمکنش نور باماده مسائل 

 .آیندمهم به شمار می

در این راستا به متخصصینی كه بتوانند همکاری الزم را در طراحی و محاسبات ساخت و نگهداری 

 .شودالکترونیکی و لیزری بعهده گیرند، به شدت احساس میتجهیزات اپتیکی، اپتو

 صنعت و بازار كار رشته مهندسی اپتیک و لیزر 

در سال های اخیر و همزمان با رشد جهانی كاربردهای لیزر رشته اپتیک و لیزر نیز شاهد بازار كار 

صنایع  مراكز درمانی مجهزبیمارستان ها و  :مناسبی بوده است كه به نمونه هایی از آن اشاره می كنیم

مراكز تحقیقاتی صنعتی  -مراكز تحقیقاتی وزارت بهداشت .سازمان انرژی اتم( نظامی )بخش متعدد

 كارخانه های بزرگ

طراحی، نگهداری و تعمیر سیستمها و تجهیزات اپتیکی، لیزری و اپتوالکترونیکی. امور  :بازاركار

زه های علمی، صنعتی )مانند جوشکاری، ساخت تحقیقاتی و اجرای طرحهای كاربرد لیزر در حو

 .دستگاههای فاصله یاب و...(، نظامی و پزشکی)مانند لیزر درمانی(، مخابرات نوری و

 :برنامه درس های رشته مهندسی اپتیک و لیزر

http://www.beytoote.com/scientific/introduction/introduced-engineering-laser.html
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معادالت دیفرانسیل، لیزرهای حالت جامد، منابع تغذیه لیزر، مکانیک كوانتومی مواد و قطعات  :واحدها

اپتیکی، لیزر، اپتیک هندسی، اپتیک موجی، تکنیک خال، اصول طراحی دستگاههای اپتیکی، شناخت 

 ...سیستم های اپتومکانیکی و

 مهندسی انرژی 

عرضه انرژی و بهره  در حال حاضر روند رو به رشد تقاضای انرژی از طریق گسترش سیستم هایدیباچه:

رشد سریع مصرف انرژی و سهم باالی انرژی های فسیلی  .برداری از منابع انرژی فسیلی تامین می شود

در تامین انرژی مورد نیاز بخشهای مختلف مصرف كننده انرژی، موجب سرعت بخشیدن به روند پایان 

عالوه بر  .حیط زیست شده استپذیری منابع انرژی فسیلی و پخش حجم زیادی از مواد آالینده در م

این، وابستگی اقتصاد كشور به درآمدهای ناشی از صادرات منابع انرژی فسیلی، موجب شده تا نظام 

اقتصادی كشور به شدت از تحوالت بازار جهانی انرژی تاثیر بپذیرد. از سوی دیگر ارتباط گسترده بخش 

ی ایجاب می كند تا طراحی، توسعه و بهره انرژی با تحوالت مختلف فنی، علمی، اقتصادی و اجتماع

برداری از سیستم های انرژی به صورت بهینه صورت پذیرد. به این ترتیب نقش دانشگاهها در تربیت 

نیروی انسانی آموزش دیده و كارآمد در زمینه های مختلف انرژی بسیار مهم و اساسی ارزیابی می 

طح جهان، بررسی تجربیات كشورهای مختلف در این با توجه به نقش كلیدی تعامالت انرژی در س.شود

زمینه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. ایجاد رشته مهندسی انرژی در دانشگاهها و مراكز تحقیقاتی 

میالدی با توجه به افزایش سریع قیمت انرژی و ضرورت تربیت نیروهای متخصص در  1970دنیا از دهه 

میالدی و پس از شوک بازار جهانی نفت، با  1970د. از اواسط دهه زمینه های مختلف انرژی آغاز ش

توجه به پیچیدگی های مسائل و مشکالت بخش انرژی و احساس نیاز مبرم كشورها به تربیت نیروهای 

متخصص جهت یافتن راه حل های مناسب در زمینه های مختلف انرژی، به تدریج ایجاد مراكز 

ه در آمریکا، كشورهای بزرگ عضو اتحادیه اروپا و برخی كشورهای تحقیقاتی و آموزشی در این رابط

  .آسیایی آغاز شد

مطرح و ضرورت  1376ایجاد رشته مهندسی سیستم های انرژی در مقطع تحصیالت تکمیلی در سال 

راه اندازی آن در شورای تحصیالت تکمیلی و شورای دانشگاه مورد تصویب و مجوز رسمی آن در سال 

شورای گسترش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت شد. پذیرش دانشجو در دوره از  1378

آغاز شد.  1378كارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی در دانشگاه صنعتی شریف از مهرماه سال 

اقدام به جذب دانشجویان دكتری در چارچوب گرایش تبدیل  1381گروه سیستمهای انرژی از سال 

برنامه دوره دكتری مهندسی سیستمهای  1388انشکده مهندسی مکانیک نمود. در سال انرژی در د

انرژی در دانشکده مهندسی انرژی تصویب و در حال حاضر برای اخذ مجوز اجرا، به وزارت علوم ارسال 

 شده است.

http://hesameddinshahooni.blogfa.com/post/1
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برنامه آموزشی كارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل دروس نظری و 

علمی جهت تربیت متخصصین انرژی. هدف از ارائه رشته مهندسی سیستمهای انرژی آن است كه 

كارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستمهای استخرا ، فرآورش، تبدیل، انتقال، 

سال( نیم 4سال ) 2توزیع، مدیریت و مصرف انرژی تربیت شوند. طول دوره كارشناسی ارشد ناپیوسته 

 واحد می باشد. 32است. تعداد كل واحد های آموزشی و پژوهشی 

 تکنولوژی انرژی و محیط زیست است.-گرایش سیستم انرژی 3سیستم های انرژی شامل 

مهندسیبازرسیفنی
 

دیباچه: كارشناسان بازرسی فنی و،یفه حصول اطمینان از صحت تعمیرات، تغییرات و اصالحات انجام 

آالت برقی و مکانیکی در ها، ماشینده دارند. همچنین مسؤولیت حفظ و حراست دستگاهشده را بر عه

ها در طول زمان اتفاقات و حوادث ناخواسته و انفجاراتی كه در اثر ضعیف شدن دستگاه مقابل خوردگی،

 آید، بر عهده این دسته از متخصصان است.پیش می

نند در صنایع پتروشیمی و پلیمر حضوری فعال داشته التحصیالن این رشته بتوابرای این كه فارغ 

 آورند:های مختلف از جمله موارد زیر به دست میباشند، در دوران تحصیل اطالعات كاملی در زمینه

اصول ساختمانی و مهندسی و  -3بازرسی فنی و بازرسی برق  -2ـ استانداردها و كدهای طراحی 1

ـ كاربرد 5آالت پتروشیمی ها و ماشینصات فنی دستگاهـ تعیین مشخ4ساخت در صنایع پتروشیمی 

ـ انتخاب 6های دوار مکانیکی و برق در واحدهای صنایع پتروشیمی و پلیمر وسایل كنترل و ماشین

ها و ... آالت، لولهها، ماشینآلیاژهای فلزی و غیرفلزی و مواد صنعتــی كه باید از آنها در ساخت دستگاه

 وردگی و اكسیداسیون در صنایع مربوطـ خ7استفاده شـــود 

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 های پایه و اصلی :درس

نویسی كامپیوتر، فیزیک مکانیک، فیزیک الکتریسیته و ریاضی عمومی، ریاضی كاربردی، برنامه

های قدرت، مغناطیس، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، مبانی مهندسی برق، بررسی سیستم

كشی صنعتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، ترمودینامیک قتصاد و طرح مهندسی، نقشها

صنعتی، مکانیک سیاالت، خواص مواد، انتقال حرارت، موازنه انرژی و مواد، عملیات واحد صنعتی، شیمی 

آشنایی های مهندسی خوردگی در صنایع پتروشیمی، گیری كمیتهای اندازهفیزیک، شیمی نفت، روش

 های تحت فشار.با محاسبات ،روف و لوله

 

 دروس تخصصی:

آالت، تکنولـوژی فرآینـدهای   ها و ماشـین مدیریت صنعتی، ایمنی در صنایع پتروشیمی، شناخت دستگاه

هـای جلـوگیری از خـوردگی، متـالورژی     زیسـت، الکتروشـیمی، روش  پتروشیمی، اصول حفا،ت محـیط 

هـای غیرمخـرب، حفا،ـت    ورژی جوشکاری و عملیات حرارتـی، تسـت  فیزیکی، متالورژی مکانیکی، متال
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های قدرت )رله حفا،ت(مهندسی ایمنی و حفا،ت فنی متخصصـان ایمنـی و حفا،ـت و،یفـه     سیستم

هـای مهندسـی مقابلـه بـا خطـر، آگـاهی از منـابع آلـودگی         تشخیص منابع خطر آفـرین، اجـرای طـرح   

ها و نیروی انسانی در مقابـل خطـرات   و حراست دستگاههای فنی مقابله با آن و حفظ زیست و راهمحیط

التحصیالن اطالعات الزم را مالی و جانی را در صنایع پتروشیمی و پلیمر بر عهده دارند.این دسته از فارغ

هـای پتروشـیمی بـه كـار     ـ استانداردهای ایمنی كه در طراحی، ساخت و كار با دستگاه1های، در زمینه

زیست های آب و هوا و محیط كار و محیطزیست از نظر آلودگیای حفا،ت محیطاستاندارده -2رود می

های صنعتی و بهداشتی و نظارت بر عملیات اجرایـی  تصفیه فاضالب -4استانداردهای آب آشامیدنی  -3

ـ خـواص مـواد   6گردد های گوناگون ایجاد میای و ضایعاتی كه در اثر كار درمحیطهای حرفهبیماری -5

 توانند در صـنایع آورند و مینشانی به دست میهای ایمنی و آتشـ طراحی سیستم7ی خطرناک شیمیای

 پتروشیمی و پلیمر فعالیت نمایند.

 های پایه و اصلی:درس 

تکنولـوژی فرآینـدهای    آالت،ها و ماشـین مدیریت صنعتی، ایمنی در صنایع پتروشیمی، شناخت دستگاه

گیری و كنترل عوامل فیزیکی محـیط  های صنعتی، اندازهها و فاضالبآبپتروشیمی، آمار، اصول تصفیه 

آلودگی هوا و كنترل آن، آلودگی آب و كنترل آن،  گیری و كنترل عوامل شیمیایی محیط كار،كار، اندازه

میکروبیولوژی آب و فاضالب، بیوشیمی، سموم و مواد شیمیایی خطرناک، قوانین كار و مقررات عمـومی  

ای و بهداشـت صـنعتی،   هـای حرفـه  نشـانی، بیمـاری  هـای ایمنـی و آتـش   صول طراحی سیستمایمنی، ا

 های این رشته همراه با آزمایشگاه است(.)بسیاری از درسكارآموزی، پروژه، كارگاه عمومی

کارشناسعلومانتظامی
دیباچه: ایران كشوری باستانی و با سابقه دو هزار ساله است. كشوری كه در دوران سلسه هخامنشیان ، 

اولین سیستم حکومتی گسترده امپراطوری را بنیانگذاری كرد و در طی تاریخ پرفراز و نشیب خود، انواع 

ستم نوین ایجاد نظم های ایجاد نظم و ترتیب را مورد آزمایش قرار داد. یک صد سال پیش ، سیسیستم

و امنیت داخلی؛ یعنی سازمان پلیس در ایران به وجود آمد. براساس این سیستم پلیس ایران به دو 

قسمت مهم پلیس شهری و ژاندارمری تقسیم گردید. پس از انقالب اسالمی، كمیته انقالب اسالمی نیز 

های انقالب در داخل كشور، به زشبه عنوان یکی از اركان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ار

با تصمیم مجلس شورای اسالمی این سه نیرو در یکدیگر ادغام  1370این مجموعه افزوده شد. در سال 

و سیستم پلیس واحد به وجود آمد. به دنبال طرح ادغام شهربانی، ژاندارمری ، كمیته انقالب اسالمی و 

م انتظامی با سازمان و ساختاری جدید تغییر یافت. این پلیس قضایی، دانشگاه پلیس نیز به دانشگاه علو

دانشگاه یکی از مهمترین واحدهای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران برای جذب و به كارگیری 

های جوانان شایسته و تربیت و آموزش آنان است. این دانشگاه در مقطع كارشناسی دارای شاخه

ایی و رانندگی و خدمات و پشتیبانی است و دانشجویان از ترم انتظامی، كشف جرائم، اطالعات، راهنم

های كنند. مقطع كاردانی علوم انتظامی نیز دارای گرایشچهارم، شاخه یا گرایش خود را انتخاب می
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راهنمایی و رانندگی و انتظامی است.شاخه انتظامی بخش انتظامی، بخش مأموریتی نیروی انتظامی در 

الزم  ای موجود در سطح شهر و روستاها است و دانشجوی انتظامی دانش و مهارتهها و كالنتریپاسگاه

آورد.در واقع اولین و،یفه كارشناس انتظامی انجام تمهیداتی دست میرا برای فعالیت در این بخش به

خیزی است. برای مثال برای پیشگیری از سرقت، كارشناس انتظامی باید به مردم برای جلوگیری از جرم

ها قفل كنند یا هشدارهایی از این قبیل كه بهتر است درِ خانه را شب ،دارها و اطالعات الزم را بدهدهش

ها را باز نگذارند. در واقع كارشناس علوم انتظامی با این هشدارهای بسیار ساده اما مؤثر، ها، پنجرهشب

كند. پس اولین و،یفه نیروی می خیزی پیشگیریپردازد و از جرمسازی میبه آموزش عمومی و فرهنگ

ای است كه سطح امنیت عمومی باال برود. البته این انتظامی، فراهم كردن شرایط اجتماعی به گونه

و،یفه تمام متخصصان نیروی انتظامی است اما در شاخه انتظامی، اولین و مهمترین و،یفه، آموزش و 

 پیشگیری است.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 های مختلف نیروی انتظامی :رک در شاخهدروس مشت

، سازمان و مدیریت و نگرش در مدیریت اسالمی، مقدمات علم حقوق، روانشناسی رشد، حقوق اساسی

خوانی، حفا،ت اطالعات ، حقوق جزای عمومی ، سازمان و و،ایف نیروی انتظامی ، تاریخ سیاسی نقشه

جغرافیا ، روانشناسی اجتماعی ، حقوق مدنی ، آشنایی  شناسی،افزارنویسی ، جنگمعاصر ایران ، گزارش

شناسی افزاربا كامپیوتر ، ورزش رزمی ، اصول و قواعد نظامی ، مقابله با سوانح و بالیا ، جنگ

ها و فنون تدریس جرائم سنگین، عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس، مبانی اطالعات، روشنیمه

ی كیفری، آیین دادرسی مدنی ، حقوق جزای اختصاصی ، مکانیک اتومبیل دادرس های مسلح، آییننیرو

، زبان تخصصی ، كاربرد قانون سالح ، تاكتیک دسته در آفند و پدافند، امور انتظامی، آشنایی با 

های انفجاری ، آشنایی با قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، كشف راهنمایی و رانندگی، شناسایی مین و تله

شناسی و مفاسد اجتماعی ، مخابرات ، های ویژه ، آسیبئم ، دروس تحقیقاتی ، جنگعلمی جرا

 آوری ، كنترل اجتماعات، پزشکی قانونی ، تنظیم گزارشات قضایی ،كارورزی .جمع

 دروس تخصصی شاخه انتظامی:

افیک شناسی شهری و روستایی، تاكتیک گروهان ، عملیات در كویر، كوهستان و جنگل، اصول ترجامعه

گذاری، آزمایشات ، آیین راهنمایی و رانندگی، حمل بار، مسافر و كار و ابعاد وسایل نقلیه ، شماره

كمین و ضد كمین ،  -رانندگی و تصادفات ، و،ایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی ، عملیات گشتی 

 .اماكن عمومی ، هدایت پاسگاه، دسته و گروهان ، جغرافیای شهری و روستایی 

 شاخه كشف جرائم:

ای پیشگیری از جرم است، اما هر چقدر كه بر روی بدون شک و،یفه نیروی انتظامی در هر جامعه

مشخص نیست و افتد و در اكثر موارد نیز مجرم هایی اتفاق میپیشگیری كار شود، باز در جامعه جرم

ف جرائم، این است كه جرم شود. در این میان، و،یفه مأمور نیروی انتظامی شاخه كشدستگیر نمی

پنهان مانده را كشف و مجرم را دستگیر كند؛ یعنی كارشناس كشف جرائم باید صحنه جرم را ببیند، 

های مختلف را در كنار سازی كند و سپس تئوریآوری و براساس شواهد، تئوریشواهد صحنه را جمع

د و براساس آن تئوری، فرد متهم را هم گذاشته و یک یک آنها را بررسی كند تا به تئوری نهایی برس
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ها هستند. التحصیالن كشف جرائم، همان كارآگاهپیدا و دستگیر كند و از او بازجویی نماید. در واقع فارغ

با جرائم اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و  ،گرایش آگاهی، تشخیص هویت، مبارزه 5این شاخه دارای 

های است كه دانشگاه علوم انتظامی هر ساله در تمامی گرایش مبارزه با مفاسد اجتماعی است. )گفتنی

های یاد شده ارائه پذیرد بلکه با توجه به نیاز و ضرورت نیروی انتظامی، گرایشفوق دانشجو نمی

 شود.(می

 های مختلف كشف جرائم :دروس اصلی مشترک در گرایش

لیه اشخاص، جرائم علیه اموال و شناسی ، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی )جرائم عجرم

دادرسی كیفری، ادله اثبات دعوای كیفری ،  مالکیت، جرائم علیه امنیت، آسایش و اخالق عمومی(، آیین

حقوق دیپلماتیک و آداب كنسولی ، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی ، پزشکی قانونی ، بررسی اصالت 

الملل پلیس جنایی )اینترپل(، آشنایی با بمب و ان بینآشنایی با سازماسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی،

زبان تخصصی ، ای ، كاربرد رایانه در كشف جرائم ، های انفجاری، جرائم سازمان یافته ، جرائم رایانهتله

شناسی  نگاری، روانشناسی عمومی، جغرافیای شهری و شهرشناسی، جامعهتوصیف و چهره مشاهده،

ل نوجوانان ، احکام تخصصی كشف جرائم ، مبانی جامعه شناسی، كارورزی .)با جنایی، بزهکاری و اطفا

 های كشف جرائم ، از ذكر واحدهای تخصصی هر گرایش خودداری شده است.(توجه به تعدد گرایش

 شاخه اطالعات:

 های اطالعاتیواحد اطالعات نیروی انتظامی به فعالیت طور كه از عنوان این شاخه پیدا است،همان

شود و آمار و ارقام الزم اطالعات تمام رفتارهای اجتماعی كسب می پردازد؛ یعنی در این واحد،می

های حمل قاچاق گردد.برای مثال، نیروی انتظامی برای آگاهی از برنامه و خط و ربط گروهآوری میجمع

نه سازمان یافته و های مسلحامواد مخدر نیاز به كارهای اطالعاتی دارد. همچنین بسیاری از سرقت

های سازمان یافته به كارشناسانی احتیا  ساختاریافته است؛ نیروی انتظامی برای اطالع از این شبکه

 های مفاسد اجتماعی به دستدارد كه به صورت مخفی فعالیت كنند و اطالعات مختلف را از شبکه

ی بدهند تا عملیات الزم، انجام و آورند. سپس اطالعات كامل و جامع را به مراجع علنی نیروی انتظام

شود كه توجه داشته باشیم، بخش افراد مورد نظر دستگیر شوند. اهمیت این مسأله زمانی آشکار می

های آوری اطالعات از شبکهتوان برای جمعاصلی نیروی انتظامی، بخش علنی آن است و بدون شک نمی

 نیروی انتظامی بدون یاری و همکاری واحد اطالعات،مفاسد اجتماعی از این نیروها یاری گرفت. در واقع 

مثل خودرویی است كه در شب بدون چراغ حركت كند. به عبارت دیگر چراغ هدایت كننده و روشن 

های اطالعاتی كشور ـ آنچه واحد اطالعات است. از همین رو، در این شاخه بحثكننده نیروی انتظامی، 

 شود.شود ـ بررسی و مطالعه میعه مربوط میبه نیروی انتظامی و سایر مردم جام

 دروس اختصاصی شاخه اطالعات :

آوری ، حفا،ت اطالعات، عملیات اطالعات ، بازجویی و مصاحبه ، سازمان و مدیریت اطالعات، جمع

كشف علمی جرائم ، اماكن عمومی ، ابزارهای فنی اطالعاتی، آشنایی با كشورهای همجوار، شناخت 

ال و ها ، اطالعات رزمی، بزهکاری اطفرسانی، احزاب و گروهکتمهیدات امنیتی و اجتماعی، اطالع
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های اطالعاتی، های پنهانی و سازماننوجوانان ، حقوق جزای اختصاصی ، مبانی علم سیاست، فعالیت

 كارورزی.

 شاخه راهنمایی و رانندگی:

شاخه راهنمایی و رانندگی دارای سه گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و مهندسی 

دمات فنی راهور، تخصص الزم را برای ترافیک است.گرایش خدمات فنی راهور كارشناس خ

نامه رانندگی گذاری خودروها، صدور كارت ماشین و برگزاری آزمون رانندگی از متقاضیان گواهیشماره

 آورد.دست میبه

 دروس مشترک راهنمایی و رانندگی :

 ق اساسی،های راهور، مقدمه علم حقوق ، حقوساختار و مقررات استخدامی ناجا ، سازمان و و،ایف رده

روانشناسی عمومی ، مبانی  های پای قبضه ، مبانی امور انتظامی،افزار شناسی، تیراندازی مشقجنگ

نامه راهنمایی و رانندگی ، كارورزی، جغرافیای شهری و ریاضیات پایه ، آیینشناسی،جامعه

ک، زبان تخصصی، شناسی ترافیک، روانشناسی ترافیشناسی، امور انتظامی راهور ، جامعهشهرستان

های حمل و نقل، حقوق جزای عمومی، آیین المللی و كنوانسیونمقررات حمل بار و مسافر، مقررات بین

دادرسی كیفری، مسائل حقوقی تصادفات، آشنایی با قانون مجازات اسالمی، كشف علمی جرائم، اصول 

گذاری وسائل نقلیه ، معاینه رهها ، شماها و آزمایشمهندسی ترافیک ، مهندسی ترافیک، صدور پروانه

فنی وسائل نقلیه، احراز اصالت وسائل نقلیه، كاربرد فیزیک و مکانیک در تصادفات ، تصادفات ، تصادفات 

عابر پیاده ، كاربرد رایانه در امور راهنمایی و رانندگی، احکام تخصصی .دروس تخصصی خدمات فنی 

آموزش رانندگی  فیک، آشنایی با انواع وسائل نقلیه،زیست و ترامحیط راهورشناسایی اسناد مجعول،

 عملیاتی ، ارزیابی وسائل نقلیه ، آشنایی با كاركرد وسائل وتجهیزات معاینه فنی.

 

 گرایش عملیات انتظامی راهور:

آورند؛ ها به دست میها و جادهدر این گرایش دانشجویان اطالعات الزم را به عنوان افسر پلیس خیابان

رشناس این رشته با بازسازی صحنه تصادف وسائل نقلیه، مقصر یا مقصران تصادف را شناسایی یعنی كا

های اولیه را در تصادفات تواند عملیات امداد و كمکكند همچنین میو خسارت وارد شده را تعیین می

 و سوانح انجام دهد. 

 دروس تخصصی عملیات انتظامی راهور:

های اولیه در تصادفات و سوانح، مهندسی سازی، كمکشهر مبانیشناسایی اسناد مجعول، اصول و 

ترابری، آموزش رانندگی عملیاتی، پزشکی قانونی، ارزیابی وسائل نقلیه ، امور انتظامی راهور)تخصصی(، 

 تعیین خسارت وسائل نقلیه. بازسازی صحنه تصادفات ، آشنایی با مواد مخدر و قاچاق كاال،

 

 گرایش مهندسی ترافیک

شود و كارشناس این رشته در گرایش مهندسی ترافیک، طراحی سیستم ترافیک شهری آموزش داده می

های ها و خیابانها، دوربرگردانها، میدانها مسؤولیت تعیین تقاطعها و جادهدر هنگام طراحی خیابان
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وز باید در برخی از هایی از ركه در چه ساعتدو طرفه را بر عهده دارد. همچنین تعیین این یک طرفه و

 ها طرح ترافیک اجرا شود، بر عهده كارشناس مهندس ترافیک است. خیابان

 دروس تخصصی مهندسی ترافیک:

افزارهای آشنایی با نرم زیست و ترافیک ،محیط اصول و مبانی شهرسازی، آمار احتماالت مهندسی،

 ریزی حمل و نقل شهری،و نقل، برنامه های حملسیستم طراحی، طرح هندسی راه ، ایمنی در ترافیک،

( ، مهندسی ترافیک محلی ، ITSهای هوشمند ترافیک )سیستماقتصاد در ترافیک و حمل و نقل، 

 مهندسی كنترل ترافیک.

 

 شاخه خدمات و پشتیبانی :

كارشناسان شاخه خدمات و پشتیبانی كارشناسی علوم انتظامی در بخش اداری نیروی انتظامی فعالیت 

افزار كامپیوتر است. با توجه به كنند. این شاخه دارای دو گرایش ارتباطات انتظامی یا مخابرات و نرمیم

افزار كامپیوتر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی معرفی شده است، از های مخابرات و نرماین كه گرایش

 معرفی آنها در این بخش خودداری شده است.

 تظامی :دروس تخصصی گرایش ارتباطات ان

سازمان و و،ایف لجستیک های الکتریکی ،كامپیوتر، ریاضیات پایه ، ماشین فیزیک الکتریسته ،

اصول  آنتن و انتشار اموا ،سوئیچینگ، مدارهای الکتریکی، ناجا)مخابرات( ، مخابرات و مدارات مخابراتی،

گیری الکتریکی و اندازه مدارهای منطقی ، های الکترونیک،حفا،ت و امنیت مخابرات و جنگ

 كارورزی. های الکتریکی،كارگاه برق ماشین الکترونیک، مخابرات پیشرفته ، الکترونیکی،

 های الزم :توانایی

نیروی انتظامی كشور، یک سازمان نظامی است و دانشجویان این رشته باید روحیه نظامی داشته باشند 

 تا در این رشته موفق گردند.

پلیس باید فردی فعال، اجتماعی و قانونمند باشد؛ یعنی بر سر قانون مصالحه نکند و نگوید  برای مثال، 

شکنی كرد، اشکالی ندارد. بویژه آن بخش از نیروی چون فردی پیر، جوان یا بیمار است، اگر قانون

های از ویژگیانتظامی كه با متخلفان سر و كار دارد، باید در رعایت قانون بسیار مصمم باشد. یکی دیگر 

داری بسیار است. برای مثال كارشناس عملیات پلیس، داشتن صبر و حوصله و متانت و خویشتن

انتظامی راهور در او  سرمای زمستان و گرمای تابستان، در وسط یک چهارراه بدون هرگونه امکانات 

سیاری داشته باشد. كند. بدون شک چنین فردی باید صبر و تحمل بایستد و انجام و،یفه میرفاهی می

تواند اطالعات مورد نیاز را همچنین كارشناس كشف جرائم، بدون صبر و حوصله و دقت و موشکافی نمی

به دست آورد و مجرم را دستگیر كند. شغل نیروی انتظامی یک شغل خدماتی است و مأمور نیروی 

گان به نیروی انتظامی، بویژه كنندانتظامی، ارتباط مستقیم با مردم دارد از سوی دیگر اكثر مراجعه

كنندگان به كارشناسان كشف جرائم و انتظامی، افرادی هستند كه از لحاظ روحی شرایط مراجعه

ای قوی برای خدمت رو، یک پلیس باید انگیزهمساعدی ندارند چون یا مجرم هستند یا شاكی. از همین
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دهی او كاهش نیابد.در ضمن خدماتبه مردم داشته باشد تا در برخورد با مجرم یا شاكی میزان 

های های پی در پی در شهرهای مختلف، یکی از ویژگیدانشجوی این رشته باید بداند كه انجام مأموریت

كند، امکان دارد امسال در پایتخت شغلی پلیس است؛ یعنی فردی كه در نیروی انتظامی فعالیت می

ران خدمت كند. همچنین امکان دارد به دلیل باشد و سال دیگر در جنوب، شمال، شرق و یا غرب ای

های متوالی زندگی روزمره و عادی ها، هفتهباشهای شبانه یا آمادههای ویژه، مثل مأموریتمأموریت

ها و های دیگر، برنامهخود را نداشته باشد. حتی دانشجویان این دانشگاه نسبت به دانشجویان رشته

در طی  -چه زن و چه مرد  -دلیل دانشجویان علوم انتظامی  های بیشتری دارند. به همینفعالیت

شود قبل از ازدوا ، شرایط التحصیلی نیز به آنها پیشنهاد میتحصیل حق ازدوا  ندارند و بعد از فارغ

های الزم شغلی خود را برای شریک زندگی خود بگویند تا در آینده دچار مشکل نشوند.درباره ویژگی

ها باید از قدرت ها و گرایشاید گفت كه دانشجوی علوم انتظامی در تمام شاخهبرای هر گرایش نیز ب

تجزیه و تحلیل خوبی برخودار باشد اما این ویژگی برای دانشجوی كشف جرائم اهمیت بیشتری دارد 

یابی چون كارشناس كشف جرائم باید بتواند با تجزیه و تحلیل مسائل و قدرت خالقه ذهن خود، مجهول

چنین باید با مسائل حقوقی كامالً آشنایی داشته باشد. دانشجوی اطالعات نیز عالوه بر كند. هم

های یاد شده، باید بسیار رازدار باشد تا بتواند به عنوان یک مأمور مخفی، اطالعات مورد نیاز را به ویژگی

كامپیوتر نیز های مخابرات و دست آورد و و،یفه خود را به نحو احسن انجام دهد.دانشجویان گرایش

باید در دروس ریاضی و فیزیک توانمند باشند. به همین دلیل این دسته از دانشجویان از بین داوطلبان 

شوند.گفتنی است كه دانشجویان دانشکده علوم پایه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی انتخاب می

لوم تجربی، علوم انسانی، هنر انتظامی جمهوری اسالمی از هر پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، ع

شوند و داوطلبان این رشته باید عالوه بر شرایط عمومی، شرایط های خارجه انتخاب میو زبان

 اختصاصی این دانشکده را داشته باشند.

 شرایط اختصاصی دانشکده علوم پایه انتظامی عبارت است از:

)داوطلبانی كه خدمت و،یفه عمومی را سال سن برای داوطلبان مرد  21و حداكثر  17داشتن حداقل 

اند، مدت قانونی خدمت و،یفه عمومی به حداكثر سن آنها اضافه خواهد شد( و دارا بودن انجام داده

متر قد برای سانتی 170سال سن برای داوطلبان زن ، دارا بودن حداقل  25و حداكثر  18حداقل 

برای  14دارا بودن حداقل معدل كتبی دیپلم متر برای داوطلبان زن، سانتی 160داوطلبان مرد و 

درصد از  10داوطلبان زن، سپردن تعهد خدمت برابر مقررات نیروی انتظامی، پاسخ دادن به حداقل 

های ادبیات فارسی، ریاضی و زبان خارجه آزمون سراسری، داشتن سالمت جسمی و روحی كامل. سؤال

های عملی و های درسی و كالسند كه تمام برنامهداوطلبان زن این دانشگاه باید توجه داشته باش

گردد. برای مثال به ها نیز برگزار میشود، برای خانممهارتی كه در این دانشگاه برای آقایان برگزار می

های رزمی و دفاع شخصی تحت سه های الزم ، ورزشمنظور تقویت قوای جسمانی و كسب مهارت

گردد. البته مسؤوالن دانشگاه انتظار ندارند كه یک جودو ارائه می عنوان ورزش رزمی تکواندو، كاراته و

های یک مرد، در نیروی انتظامی فعالیت كند، اما داوطلبان زن باید از آمادگی خانم با روحیات و خصلت

جسمی و روحی خوبی برخوردار باشند. در ضمن پوشش چادر برای دانشجویان زن دانشکده علوم پایه 

 های شاغل در نیروی انتظامی الزامی است.مانتظامی و خان
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 :موقعیت شغلی در ایران

ای دیگر دارای ای از كاركنان دارای مشاغل اداری و عدهدر نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران، عده

های حسابداری، كامپیوتر، برق و مخابرات در بخش مشاغل مأموریتی هستند. برای مثال، كاركنان بخش

التحصیالن شاخه خدمات و پشتیبانی در بخش اداری حضور كنند. به عبارت دیگر فارغیت میاداری فعال

كنند.در های علوم انتظامی در بخش مأموریتی فعالیت میها و گرایشالتحصیالن سایر شاخهدارند و فارغ

ان این التحصیالن كاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی با درجه ستوان سومی و كارشناسكل فارغ

شوند و درجات بعدی آنان برابر قوانین و مقررات ناجا التحصیل میدانشکده با درجه ستوان دومی فارغ

التحصیالن كاردانی نیروی انتظامی بیشتر جنبه اجرایی دارد؛ خواهد بود. در این میان، نوع فعالیت فارغ

اما مسؤولیت اصلی كارشناسان نیروی  ها هستندالتحصیالن بیشتر مجریان برنامهیعنی این دسته از فارغ

های نیروی انتظامی است. البته در حال ریزی، هدایت و كنترل فعالیتسازی، برنامهانتظامی، تئوری

حاضر به دلیل كمبود پرسنل، گاهی اوقات یک كارشناس باید و،ایف كاردان را نیز انجام دهد.گفتنی 

كه ماهانه مبلغی به عنوان كمک هزینه تحصیلی است كه دانشجویان علوم پایه انتظامی ضمن آن 

مند كنند از امکانات رفاهی خوابگاه، پوشاک، غذا، دفترچه اتکا و خدمات درمانی بهرهدریافت می

 شوند و در طول خدمت از وام خرید مسکن یا یک باب مسکن ملکی برخوردار خواهند شد.می

کاردانیمعماریسنتی
 

یران، وارث صدها شهر و هزاران روستای قدیمی و تاریخی است. ضرورت دیباچه: از آنجا كه كشور ا

وجود معماران و استادكارانی كه طراحی، ساخت و ساز و نگهداری بناها را به عهده داشته باشند، روشن 

كند كه از مهارت در ساخت و ساز و قابلیت در طراحی و و مشخص است. این دوره افرادی را تربیت می

شود برخوردار های سنتی ساخته شده و یا میهایی كه با شیوهریت و اجرای ساختمانتحقیق و مدی

های نهفته در معماری و شهرسازی سنتی ایران به وجود باشند تا از این طریق توجه بیشتری به ارزش

ها آشنا سو با اصول و زبان معماری كالسیک دانشگاهالتحصیالن معماری سنتی چون از یکآید.فارغ

توانند نسبت به ساخت و ساز عملی می ستند و از سوی دیگر از نحوه كار معماران سنتی اطالع دارند،ه

در مقیاس واحد ساختمانی یا تعمیر و مرمت بناهای متعارف كه اهمیت خاص تاریخی و هنری ندارند و 

ر عملکرد توانند در زمینه تغییاند، اقدام نمایند. همچنین میدر شهرهای تاریخی واقع شده

شوند و در های جدیدی كه با شیوه سنتی ساخته میهای قدیمی به جدید یا در ساختمانساختمان

 های روستایی ایران فعالیت كنند.ساخت خانه

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

 برداشت از بناهای تاریخی. هندسه منا،ر و مرایا، ساخت و ارائه، ترسیم فنی،

 اصلی:دروس 
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های سنتی، عناصر و شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان شناخت مواد و مصالح سنتی،

های سنتی تنظیم شرایط های سنتی، تنظیم شرایط محیطی، روشجزئیات ساختمانی، ایستایی در سازه

ری اسالمی، روستا، آشنایی با معما برداری، آشنایی با هنرهای سنتی وابسته به معماری،نقشه محیطی،

 هندسه نقوش در معماری سنتی.

 دروس تخصصی :

های های معماری سنتی، كارگاهبرآورد، مدیریت امور ساختمان )تشکیالت دفتری و كارگاهی(، كارگاه

 . مرمت بناهای سنتی، تعمیر و نگهداری ساختمان

ریختهگری-کاردانیفنیمواد  
 

 
 

گری به معنای علم و فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب فلز یا آلیاژ و ریختن ریخته دیباچه:

ماده گداخته در قالب و انجماد برای به دست آوردن خواص متالورژیکی مطلوب است. هدف دوره تربیت 

باید در گری، پر كردن فضای بین مهندسین و كارگران ماهر این فن است. داوطب كاردان فنی ریخته

دروس ریاضیات، فیزیک و مکانیک، دروس فنی، شیمی و رسم فنی دبیرستان در حد عالی بوده و از 

التحصیالن این رشته در مراكزی نظیر مندی و توانایی روحی و جسمی الزم برخوردار باشد. فارغعالقه

فعالیت كنند. اغلب دروس توانند ابزار و قالبسازی میگری، مدلسازی، ماشینهای صنایع ریختهكارخانه

 این رشته با آزمایشگاه و كارگاه همراه است.

كاردانفنيعملیاتپتروشیمي
 

 
 

پردازد كه بر روی مواد اولیه كاردان فنی عملیات پتروشیمی به آموزش فنی فرآیندهایی می :دیباچه

های بنیادی و نهایی هگیرد تا فرآوردانجام میگاز طبیعی و مواد معدنی پتروشیمی اعم از نفت،

توانند در واحدهای تولید صنایع شیمیایی به التحصیالن این رشته میپتروشیمیایی تولید گردد. فارغ

برداری از كنند مسؤولیت بهرهها به عنوان ماده اولیه استفاده میویژه، صنایعی كه از هیدروكربن

توانند بر در شرایط مطلوب فنی را برعهده بگیرند همچنین می واحدهای تولیدی صنایع شیمیایی

 .فعالیت كارگران ماهر نظارت كنند و معلومات فنی را به آنها انتقال دهند

 : های این رشته در طول تحصیلدرس

 :دروس پایه

 .كشی صنعتیریاضی عمومی، فیزیک الکتریسیته، شیمی، شیمی آلی، نقشه

 :دروس اصلی

هـای كنتـرل، زبـان    گیری و سیسـتم های اندازهموازنه انرژی و مواد، ترمودینامیک، روششیمی فیزیک، 

مبـانی اقتصـاد و مـدیریت    هـای صـنعتی،  آب آالت صنعتی، انتقال سیاالت و حرارت، تصفیهفنی، ماشین

  .صنعتی، اصول عملیات واحد
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 :دروس تخصصی

نایع نفت، اصول حفا،ت مبانی پاالیش نفت و گاز، عملیات پتروشیمی، ایمنی در ص

 .كارگاه، كارآموزیخوردگی در صنایع نفت،زیست،محیط

 
فیزیک 

فیزیک علم ماده و انرژی است و جهان در بزرگترین مقیاس تا ریزترین مقیاس در ارتباط با علم  دیباچه:

فیزیک میباشد. كار یک فیزیک دان این است كه باید اصول و قوانین حاكم بر پدیدهی فیزیکی را 

نظریهاش را  استخرا  كند، با فرمول، رابطه و مثال، آنها را به بند قاعده در آورد و با آزمایش درستی

 اثبات كند.

نکته قابل توجه اینست كه فیزیک در مقطع كارشناسی عبارت است از فیزیک دبیرستانی به اضافه 

فیزیک قرن بیستم و از سوی دیگر میتوان گفت كه فیزیک در حد كارشناسی مفاهیم فیزیکی 

 میدهد.دبیرستانی را عمیقتر نموده و طرز برخورد با مسائل فیزیکی را آموزش 

 توانایی الزم داوطلبان: -

 برخورداری از هوش و استعداد -1

 توان ریاضی و فیزیک در حد باال و عالی -2

 توان كنجکاوی و جستجو گری -3

 تیزبینی همراه دیدی منتقدانه -4

 پشتکار فراوان -5

 گرایشهای رشته: -

 مولکولی -فیزیک اتمی -1

 فیزیک هستهای -2

 فیزیک حالت جامد -3

 فیزیک هواشناسی -4

 فیزیک نجوم -5

 فیزیک ماده چگال -6

 فیزیک شاخه دبیری -7

 
 

 

 مولکولی: -گرایش اتمی -

مولکولی كه مربوط به فیزیک جدید میباشد از زمانی متولد شد كه دانشمندان  -معرفی: فیزیک اتمی -

بلکه اتم از اجزای كوچکتری به نام الکترون و متوجه شدند كه كوچکترین جزء در طبیعت اتم نیست، 

 هسته تشکیل شده است كه الکترونها در اطراف آن میگردند.
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 اهداف رشته: -

 بررسی نقل و انتقال الکترونهای اطراف هسته -1

 بررسی خواص الکترونهای اطراف هسته -2

و به دنیای بینهایت كوجک مولکولی بیشتر توجه به الکترونهای اطراف هسته میباشد  -در فیزیک اتمی

 بر میگردد.

 

 ای: گرایش هسته

معرفی: انرژی هستهای و رادیو ایزوتوپها مسائلی هستند كه در فیزیـک هسـتهای مـورد بررسـی قـرار       -

 میگیرند

 اهداف رشته:  -

 ی عناصر مطالعات در مورد خواص هسته -1

بین ذرات آن حکمفرماست و در مقابل بررسی اینکه هسته مواد از چه تشکیل شده و جه نیروهایی  -2

 .دواكنشهای شیمیایی چقدر انرژی آزاد میکن

 گرایش حالت جامد)در بعضی دانشگاهها تحت عنوان مادهی چگال ارائه میشود( -

معرفی: این گرایش به بررسی بلورهای جامدات و خواص اپتیکـی، مکـانیکی، الکتریکـی و صـوتی كـه       -

رسـانایی،   . این خواص كشف شده، پدیدههایی ماننـد ابررسـانایی، نیمـه   شود، میپردازد-درآن منتشر می

 پخش و انتقال حرارت را توجیه میکند.

 ریستالها و ویژگیهای فیزیکی آنهااهداف رشته: مطالعه دانش مربوط به ك -

 گرایش هواشناسی:

برخوردار علمی با آنها ارائه ای و متنوعی دربارهی انواع پدیده های جوی و  در این گرایش اطالعات پایه

 می گردد.

 اهداف رشته: -

 بررسی چگونگی تغییر هوا با مطالعه دینامیکی وضعیت هوا -1

 ارامترهای الزم برای این تغییراتبررسی پ -2

 گرایش نجوم )اختر فیزیک(: -

 بخشهای این گرایش -

 نجوم رصدی -1

 اخترشناسی -2

 شناسی كیهان -3

به مشاهداتی دارد، پدیدههای مختلف نجومی را رصد میکند. نتایج را ثبتیکند. نجوم رصدی: بیشتر جن -

 سنجد.  سپس از آن عکس تهیه مینماید و طیف آنها را می
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اخترشناسی: جنبه نظری داشته و وضعیت ستارگان را مورد مطالعه قرار میدهد. بررسی میکند ستاره  -

 رخ میدهد. ای قرار دارد و چه اتفاقاتی برایش-در چه مرحله

شناسی: به صورت كالسیک به چگونگی ایجاد جهان و تشکیل ساختارهای كهکشانی مانند  كیهان -

 ها میپردازد. ها و ابرخوشه خوشه

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر : -

فارغالتحصیالن این رشته میتوانند برای ادامه تحصیل در مقاطع كارشناسی ارشد در آزمون كارشناسی 

 های زیر شركت كنند: د ناپیوسته رشتهارش

 فیزیک. -1

 هواشناسی -2

 فتونیک -3

 علوم كامپیوتر -4

 مجموعه آمار)آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی( -5

 فلسفه علم -6

 مهندسی نفت )مهندسی خواری و بهرهبرداری نفت، مهندسی اكتشاف نفت(. -7

 پلیمر)فقط گرایش فیزیک كاربردی(.مهندسی پلیمر،  -8

 برداری مهندسی عمران، نقشه -9

 مهندسی پزشکی -10

 مجموعه مهندسی پزشکی، بیومتریال -11

 مجموعه مهندسی مواد)شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی، سرامیک( -12

 افزار( مجموعه مهندسی كامپیوتر)معماری كامپیوتر، هوش مصنوعی، نرم -13

 ای)مهندسی رآكتور، مهندسی پرتوپزشکی( جموعه مهندسی هستهم -14

 ای)گروه آزمایشی تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی( بهداشت حرفه -15

 مهندسی پزشکی)گروه آزمایشی تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی( -16

 فیزیک پزشکی)دانشکاه تربیت مدرس( -17

 پزشکی(فیزیک پزشکی) گروه آزمایشی تحصیالت تکمیلی علوم  -18

 مهندس بهداشت محیط)گروه آزمایشی تحصیالت تکمیلی علوم پزشکی( -19

 

 "فیزیک"زمینه شغلی 

های جدیدی بسازد و اگر بخواهیم امروزه اگر كشوری بخواهد پیشرفت كند باید پژوهش كند و چیز

همچنین كاری صورت گیرد احتیا  به یک تیم علمی است و در یک تیم علمی نیز متخصصان 
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های مختلف فیزیک حضور دارند. چون هر كاری كه بخواهیم انجام بدهیم باید بنیان فیزیکی شاخه

 داشته باشد.

گیـرد بـه   گیرد با مسائلی كه در پیش رویشان قـرار مـی  التحصیل این رشته در طول تحصیل یاد میفارغ

هـای  انمنـدی ای بـرای حـل مسـائل ارائـه بدهنـد. بـا توجـه بـه تو        راحتی برخورد كـرده و مـدل سـاده   

هـای مختلـف كشـور از قبیـل     ی فیزیک كه این رشته را خـوب خوانـده باشـد در سـازمان    آموختهدانش

هـا، صـنایع دفـاع، مراكـز     سیما، برنامه و بودجه، مخابرات و همچنین در صـنایع مختلـف، نیروگـاه   وصدا

ای بـه فعالیـت   تههای خورشیدی و سـازمان انـرژی هسـ   پزشکی، مراكز تولید قطعات غیر مادی و سلول

انـدازی  التحصیل این رشـته توانـایی تـدریس خصوصـی و همچنـین راه     بپردازد. عالوه بر این موارد فارغ

 باشد.های صنعتی را به صورت خصوصی دارا میهایی برای ساخت وسایل اپتیکی و انجام پروژهكارگاه

 
وپتریخلبانیهلیک-علوموفنونهوانوردی   

 

دیباچه: شاید رؤیای پرواز به اندازه تخیل انسان قدمت داشته باشد؛ رؤیایی كه لئوناردو داوینچی را بر آن 

كوپترها طراحی و ساخته شـد؛ رؤیـایی   هلی هایی را ترسیم كند كه بعدها از روی آن اولینداشت تا طرح

د اولـین هواپیمـا را بـه پـرواز     به یاری برادران رایت به تحقق پیوست و آنهـا توانسـتن   1903كه در سال 

كوپتر و سایر وسایل ها مدل هواپیما، هلیگذرد، دهسال از آن زمان می 100درآورند و اكنون كه بیش از 

های نظامی و غیرنظامی اعـم از ترابـری،   نوردند و در زمینههای آسمان را در میپرنده وجود دارد كه افق

ای كه برای برخاستن و كوپتر به عنوان وسیله. در این میان، هلیكنندپشتیبانی و موارد دیگر فعالیت می

توان از آن در حمل و نقل سربازان و اسلحه به خطـوط مقـدم   نشستن، به فضای وسیعی نیاز ندارد و می

های زمینی نقش تعیـین  در جنگ های ناهموار، استفاده كرد،پشتیبانی، بخصوص در زمین جبهه و آتش

های كشورهای بزرگ دنیا در سطح لشـکرها، دارای  ا جایی كه امروزه نیروی زمینی ارتشای دارد تكننده

شک بـرای بـه حركـت درآوردن ایـن وسـیله پرنـده نیـاز بـه         كوپتری هستند. بیهای سازمانی هلییگان

های تخصصی را گذرانده و آمـادگی علمـی،   ها و آموزشهایی ماهر و كارآمد است؛ افرادی كه دورهخلبان

اند.به همین منظـور از سـال   كوپتر به دست آوردهوحی و جسمی الزم را برای به پرواز درآمدن یک هلیر

تاكنون هر ساله دانشگاه افسری امام علی)ع( وابسته به نیروی زمینـی ارتـش جمهـوری اسـالمی      1376

سـت. در واقـع   كوپتری دانشـجو پذیرفتـه ا  ایران، در رشته علوم و فنون هوانوردی ـ گرایش خلبانی هلی 

امروزه، خلبانی یک كار تجربی نیست، بلکه یک علم است و یک خلبان بایـد بـا آیرودینامیـک، فیزیـک،     

یک سفر هوایی  ریاضی، مکانیک، دینامیک، ترمودینامیک، استاتیک و غیره آشنا باشد تا بتواند مسؤولیت

كوپتری از سـوی نیـروی زمینـی    لیبدون خطر را بر عهده گیرد. درباره علت این كه چرا رشته خلبانی ه

شود، باید گفت كه نیروی هوایی و دریـایی ارتـش، چـه در زمـان     ارتش جمهوری اسالمی ایران ارائه می

كنند، اما نیروی زمینی، بویژه در هنگـام  های خاصی ایفای نقش میجنگ و چه در زمان صلح، در بخش

در صورت لزوم با دشمن درگیـر شـود. در ایـن    جنگ، باید وجب به وجب كشور را زیرنظر داشته باشد و 

كوپتر برای پشتیبانی نیروهای رزمی یک وسیله ضروری است تا هم برای پشتیبانی آتش و هم میان هلی

جابجایی نیرو و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد. در واقع برخالف نیروی هـوایی و نیـروی دریـایی كـه     
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جـزو   استفاده از این وسیله در هنگام جنگ،كنند، پتر استفاده میكوبرای تکمیل كار و و،ایفشان از هلی

ای رخ دهد، نیروی زمینی نیروی زمینی است. در هنگام صلح نیز در همه كشورها هرگاه حادثه مأموریت

كوپتر، مجروحـان آن  كند و با استفاده از هلیاولین نیرویی است كه در مکان حادثه دیده حضور پیدا می

وسایل گرمایش یا سـرمایش و سـایر مـواد مـورد      های اولیه، مواد غذایی،كند و كمکبجا میجا حادثه را

 زمینـی  نیـروی  و،ـایف  جـزو  كـوپتر هلی خلبان تربیت روهمین رساند؛ ازنیاز را به افراد حادثه دیده می

 نیـروی  انتظامی، ینیرو احمر،هالل مانند هاسازمان و هاارگان مراكز، سایر. است اسالمی جمهوری ارتش

 دارنـد،  كوپترهلی غیرنظامی یا نظامی خلبان تربیت به نیاز خود كادر تکمیل برای گاه كه نیز...  و دریایی

 آموزش آجا مراتب سلسله از مجوز اخذ از پس كه كرده دانشجو جذب به اقدام سراسری آزمون طریق از

  .شد خواهد انجام دانشگاه این در دانشجویان این

 : الزم هایتوانایی

آمیزشان، حساسیت باالیی دارنـد؛ در نتیجـه دانشـجویانی    های هوانوردی به علت ماهیت مخاطرهفعالیت

كه داوطلب رشته خلبانی هستند، باید عالوه بر موفقیت در آزمون سراسری و كسب رتبه علمـی الزم، از  

نایی فراگیری زبان انگلیسـی در سـطح   سالمت كامل جسمی و روانی، هوش و استعداد تحصیلی باال و توا

مطلوب برخوردار باشند. برای مثال یک خلبان باید فردی با هوش باشد؛ زیرا بـرای یـک خلبـان هنگـام     

افتد كه باید در زمان كوتاه، واكنش سریع و مناسبی نسـبت  ای اتفاق میبینی نشدهپرواز گاه موارد پیش

رود كـه ضـریب هوشـی بـاالیی دارنـد.      از كسانی انتظار مـی به آن نشان دهد. این واكنش مناسب اصوالً 

همچنین تسّلط بـه زبـان انگلیسـی در ایـن رشـته اهمیـت بسـیاری دارد؛ بـرای اینکـه عمـده آمـوزش            

علـی)ع(  دانشجویان این رشته پس از دروس مقدماتی، به زبان انگلیسی است. البته دانشگاه افسری امـام 

كند، اما دانشـجو نیـز بایـد توانـایی یـادگیری      ن انگلیسی برگزار میبرای دانشجویان این رشته كالس زبا

زبان انگلیسی را داشته باشد. دانشجویان خلبانی الزم اسـت از سـالمت جسـمانی كامـل نیـز برخـوردار       

باشند. برای مثال باید دید چشمانشان ده دهم باشد و كوررنگی نداشته باشند و دارای ناراحتی قلبـی یـا   

ص نیز نباشند. یکی دیگر از مراحل گزینش دانشجوی این رشته، گزینش روحی و روانـی  های خابیماری

شود تا مشـخص شـود كـه    های خاص روانشناسی گرفته میاست؛ یعنی از داوطلب یک مجموعه از تست

اش با شرایط خاص این رشته مناسـب اسـت یـا    آیا آمادگی فکری الزم را برای این كار دارد و آیا روحیه

یرا دانشجوی دانشکده افسری امام علی)ع( یک نظامی است و یک نظامی باید در چارچوبی خاص خیر؛ ز

هـا را بپـذیرد.   نامه های مربوط عمل كند؛ یعنی باید یک مجموعـه از قـوانین و محـدودیت   و برابر با آیین

و هـا  آیـد كـه فـرد بایسـتی از خواسـته     همچنین در مسیر خدمت یک نظامی، موارد زیـادی پـیش مـی   

های زندگی خویش بگذرد و مصالح سازمان را بر مصالح فـردی خـود تـرجیح دهـد و در نهایـت      ضرورت

های خاصی از جمله شهامت و شجاعت دارد. یکی دیگـر از مراحـل گـزینش    شغل خلبانی نیاز به ویژگی

معتقـد  مکتبی و امنیتی اوست؛ اینکه آیا دانشجوی این رشته  هایدانشجوی این رشته، بررسی صالحیت

به جمهوری اسالمی هست و آیا صالحیت این را دارد كه در ارتـش جمهـوری اسـالمی بـه عنـوان یـک       
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سازمان نظامی، فعالیت كند یا خیر. گفتنی است كه تمامی دانشجویان دانشکده افسری امـام علـی)ع( از   

 تخاب رشته آزمونكوپتری باید در فرم انجمله دانشجویان علوم و فنون هوانوردی ـ گرایش خلبانی هلی 

های این دانشگاه را انتخاب كنند. تابعیت جمهوری اسالمی ایران، نداشتن سابقه تابعیـت  سراسری، رشته

متدین به دین اسالم و اعتقاد و التزام عملی به والیت فقیه، ایمان به انقـالب   االصل بودن،بیگانه و ایرانی

اكاری در راه تحقق اهداف آن، عدم اشتهار به فسـاد  اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران و آمادگی فد

اخالق و عدم اعتیاد به مواد مخدر، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی و عدم سابقه عضـویت  

های دانشگاه های سیاسی، از جمله شرایط الزم برای داوطلبان ورود به رشتهیا وابستگی به احزاب و گروه

وم رشته خلبانی نیز تنها از میان داوطلبان مرد مسلمان گـروه آزمایشـی علـ   افسری امام علی)ع( است و 

 پذیرد.ریاضی و فنی دانشجو می

 موقعیت شغلی در ایران:

پیدا كردن موقعیت شغلی مناسب است. این مسأله حتی برای های هر جوانی،یکی از مهمترین دغدغه

ای كه آینده شغلی آن تضمین شده به رشتهرو ورود كرده جامعه نیز مطرح است. از همینقشر تحصیل

كوپتری یکی هلی باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. رشته علوم و فنون هوانوردی ـ گرایش خلبانی

شوند و به استخدام التحصیل میها است؛ زیرا دانشجویان آن با درجه ستوان دومی فارغرشته از همین

های حین خدمت، بترتیب، سلسله مراتب یند و با گذراندن دورهآارتش جمهوری اسالمی ایران درمی

های نیروهای مسلح در زمان جنگ كنند. عالوه بركاربرد وسیع این رشته در سازمانفرماندهی را طی می

مشهود است و  التحصیالن این رشته كامالًهای غیرنظامی نیز به فارغو صلح، نیاز روزافزون سایر سازمان

های بازنشسته های دیگر از خلبانركت نفت، هالل احمر، وزارت نیرو و بسیاری از وزارتخانهبرای مثال ش

 كنند.های مرتبط استفاده میزماندر سا ارتش برای فعالیت

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه رشته خلبانی:

طیس، آمـار و احتمـاالت،   ریاضی عمومی ، فیزیک مکانیک، فیزیک حـرارت، فیزیـک الکتریسـته و مغنـا    

 معادالت دیفرانسیل، آزمایشگاه فیزیک الکتریسته و مغناطیس.

 دروس تخصصی الزامی رشته خلبانی:

های الکترونیکی هواپیما، سرویس اطالعات هوانـوردی و عملیـات هواپیمـا، آالت دقیـق هـوایی،      سیستم

ولـوژی هـوایی، قـوانین و مقـررات     های الکترونیکی هواپیمـا، نـاوبری هـوایی ، هواشناسـی، فیزی    سیستم

 هوانوردی، مکانیک پرواز كاربردی.

 دروس پروازی الزامی رشته خلبانی:

 
 

 كوپتر نظری وعملی. كوپتر ، پرواز پایه هلیكوپتر نظری و عملی، پرواز اولیه هلیپرواز اولیه هلی

 دروس اصلی رشته خلبانی:



  ریاضی  فیزیک                       107

 

 
 

ارتعاشات عمومی، استاتیک، مبانی مهندسی برق عمومی، دینامیک عمومی، مقاومت مبانی كامپیوتر، 

كشی صنعتی، مبانی مدیریت و مصالح، مکانیک سیاالت عمومی، نجوم، ترمودینامیک عمومی، نقشه

تحقیق در عملیات، الکترونیک عمومی، آزمایشگاه مقاومت مصالح، آیرودینامیک، آیرودینامیک سیاالت 

ای بر اصول پرواز، موتورهای هواپیما، كارگاه موتور، زبان آزمایشگاه آیرودینامیک، مقدمه پذیر،تراكم

 تخصصی، ساختمان هواپیما، انتقال حرارت عمومی.

 
 

 
 

 علومکامپیوتر
 

 به یابیدست آن هدف و مهمترین است ریاضیكامپیوتر و  دانش ارتباطی كامپیوتر پل دیباچه: علوم

 دقت خطا و بیشترین و با كمترین زمان ( در كمترینمسأله حل هایموجود )روش هایالگوریتم بهترین

تر و با دید ریاضی كه كامپیوتر است متخصص گروهی تربیت رشته این دیگر هدف عبارت است. به

 كارشناسی در مقطع رشته بپردازند. این كامپیوتر یا ریاضی در علوم شده مطرح مسائل حل تر بهمنطقی

. كه دروس است اطالعاتی هایو سیستم افزارها، سختالگوریتم ، نظریهعلمی محاسبات گرایش 4 دارای

افزار در ریاضی است؛ مریزی خطی، غیرخطی، آنالیز عددی و نرگرایش محاسبات علمی در زمینه برنامه

ها به بررسی شود.گرایش نظریه الگوریتمیعنی در این گرایش كاربرد ریاضیات در كامپیوتر مطالعه می

پردازد. به عبارت دیگر هدف تر و بهتر میتر، سریعهای بهینههای مختلف حل مسئله به یاری روشراه

افزار نیز معماری یا ساختار گرایش سخت سازی و بهینه كردن الگوریتم است.دراین گرایش پیاده

افزاری و های نرمهای اطالعاتی نیز به مدیریت پروژهشود و گرایش سیستمكامپیوتر مطالعه می

افزار نرم كامپیوتر گرایش با مهندسی رشته این تفاوت كه است پردازد. گفتنیهای اطالعاتی میسیستم

 و كارگاهی آزمایشگاهی مهندسی كامپیوتر فاقد دروس امپیوتر برخالفك علوم رشته كه است در این

 دارد. نظری تحقیقات و بیشتر جنبه است

 الزم : هایتوانایی

بایـد   رشـته  این و دانشجوی كامپیوتر است علوم در رشته موفقیت اول شرط ریاضیات به و عالقه تسلط

 و حتـی  داشـته  خـوبی  عمـومی  باید اطالعات برخورد نماید. در ضمن مسائل با ریاضی بتواند با استدالل

 و كلـی  ایپایـه  تنها اطالعات تحصیل در طی نکند چون پشت و تحقیق مطالعه به التحصیلیاز فارغ پس

 باشد. و تحقیق مطالعه كند و اهل حضور در بازار كار باید خود تالش گیرد و برایرا فرا می

 در ایران : شغلی موقعیت

افزار نرم كامپیوتر گرایش با مهندسی بسیاری كامپیوتر شباهت علوم التحصیلفارغ شغلی هایموقعیت

 توجه و قابل بسیار مهم كننده مدیر و هماهنگ عنوان به رشته این التحصیلفارغ نقش دارد اما در كل

 مهندسین ها در بینالگوریتم تقسیم آنها همچنین و حل مسائل حلراه انتخاب مسؤول كه . فردیاست

 باشد.می شده توزیع هایقسمت كردن افزار و در انتها جمعنرم
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 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 های مختلف علوم كامپیوتر:در گرایش مشترک و تخصصی اصلی دروس

 ، جبـر خطـی  كامپیوتری هایسیستم كامپیوتر، اصول ، اصول، آمار و احتمالپایه فیزیک، عمومی ریاضی

هـا، كامپـایلر،   اتوماتا و زبان ها، نظریهها و الگوریتمداده ، ساختمان، آنالیز عددیگسسته ، ریاضیاتعددی

 هـا، اصـول  داده ، پایگـاه اطالعـات  و بازیـابی  ، ذخیـره افـزار، منطـق  نـرم  طراحـی  ، اصولمحاسبات نظریه

 اقتصاد. ، مبانیمدیریت ، اصولسازیبرنامه های، زبانكامپیوتری سازی، شبیهعامل هایسیستم

 
 

 علمی : محاسبات گرایش تخصصی دروس

 .كامپیوتری هندسی ، طراحیز عددی، آنالیافزار ریاضی، نرمغیرخطی ریزی، برنامهخطی ریزیبرنامه

 ها :الگوریتم نظریه گرایش تخصصی دروس

 صفی های، سیستمكدگذاری ها، نظریهو آنالیز شبکه تركیبی سازی، بهینهگراف پویا، نظریه ریزیبرنامه

 .كارآیی هایو مدل

 افزار :سخت گرایش تخصصی دروس

 كامپیوتر، ریزپردازنده ، معماریمنطقی مدارهای

 اطالعاتی : هایسیستم گرایش تخصصی دروس

 هایپروژه ، مدیریتاطالعاتی هایسیستم ساخت ، متدولوژیاطالعاتی هایسیستم و طراحی تحلیل

 .مدیریت اطالعاتی های، سیستمافزارینرم

شیمی
 

. ا ین رشته می تواند خواص مواد، چگونگی تغییرات دیباچه: شیمی علم اتم ها، پیوندها و مولکول هاست

و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا انواع واكنش ها بررسی نماید. این رشته به تربیت متخصصانی 

می پردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآورده های شیمیایی را 

 شناسی شیمی دارای دو گرایش محض و كاربردی می باشد. كنترل می كنند. كار

 

 گرایش شیمی محض:

در گرایش محض، مبنای كار علم شیمی است و دانشجویان درباره ی چهار گرایش اصلی علم  

شیمی)آلی، معدنی. تجزیه و شیمی( دروسی را مطالعه می كنند و كارهای تحقیقاتی انجام می دهند. 

 بیشتر دروس آنان نظری می باشد.

  

 گرایش شیمی كاربردی:

ر مطالعه می شود و دانشجو یکسری از دروس مربوط به در گرایش كاربردی، دروس پایه شیمی كمت 

مهندسی شیمی مثل اصول صنایع شیمیایی و تصفیه آب و فاضالب را مطالعه می كنند و از آنجایی كه 

نگرش كاربردی به علم شیمی دارند می خواهند از آموخته های شیمی در صنعت استفاده كنند به 
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ا مفاهیمی كه در صنایع شیمی مطرح است آشنایی بیشتری همین دلیل فارغ التحصیالن این گرایش ب

 دارند و بهتر می توانند جذب بازار كار شوند.

 توانایی های الزم:

آموزان چنین تصوری نسبت به بسیاری از دانش «شیمی؛ یعنی حفظ كردن صدها فرمول، عدد و رقم» 

تدریس محدود است و به ناچار  شیمی دارند. زیرا حجم مطالب كتاب شیمی دبیرستانی زیاد و فرصت

شوند دبیران و محصالن به جای تحلیل و استدالل مفاهیم به سوی مسائل ذهنی و حفظی كشیده می

 موفق رشته بخواهد در این و اگر كسی است و استداللی ذهنی هایاز مهارت در حالی كه شیمی تلفیقی

 حافظه از قدرت بیش استدالل قدرت كه گفت توانمی یتوانمند باشد و حت گردد، باید در هر دو زمینه

باشد و  قوی و فیزیک ، شیمیریاضی در دروس است الزم شیمی دارد. دانشجوی اهمیت رشته در این

نشود. گفتنی است كه  ببرد و خسته لذت شیمی درس از مطالعه بدارد، یعنی را دوست شیمی رشته

پذیرد. البته برخی از از بین داوطلبان گروه ریاضی و فنی و علوم تجربی دانشجو می رشته شیمی

 پذیرندتجربی دانشجو میها و مراكز آموزش عالی فقط از گروه آزمایشی علومدانشگاه

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: 

ر مقطـع كارشناسـی ارشـد    فارغ التحصیالن رشته كارشناسی شیمی می توانند برای ادامـه تحصـیالت د  

مجموعـه شیمی)شـیمی فیزیـک،     -1درآزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های زیر شـركت كننـد:  

 -2شیمی آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، شیمی كاربردی، فیتو شـیمی، علـوم و تکنولـوژی پلیمـر(.    

 -4ردی(.مهندسـی شـیمی، بیوتکنولـوژی)فقط شـیمی كـارب      -3بیوفیزیـک.  -مجموعه زیسـت شناسـی  

مهندسـی   -5مهندسی مواد)سـرامیک، خـوردگی و حفا،ـت از مـواد( فقـط گـرایش شـیمی كـاربردی.        

ــال، بیومکانیــک( فقــط گــرایش شــیمی كــاربردی.  ــک و  -6پزشــکی)گرایش بیومتری مجموعــه ژئوفیزی

فلسـفه   -8مجموعه آمار)آمار ریاضی، آمار بیمـه آكچـواری، آمـار اقتصـادی و اجتمـاعی(.      -7هواشناسی.

 -10بهداشت حرفه ای)رشته های علوم پزشکی، دانشـگاه تربیـت مـدرس تحصـیالت تکمیلـی(.      -9علم.

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی)كارشناسی ارشد گروه هنر، تحصیالت تکمیلی(.امکان ادامـه تحصـیل در   

 ( در داخـل كشـور فـراهم مـی باشـد.     ph.Dاین رشته در مقطع كارشناسی ارشد و دكتـرای تخصصـی)  

 در ایران :  یشغل موقعیت

، سازی ، چرمسازی رنگ صنایع مثل مختلف شیمیایی صنایع جذب شیمی التحصیالناز فارغ تعدادی

 كیفیت كنترل هایآزمایشگاه شوند و در بخشمی و آرایشی بهداشتی ، لوازم، مواد غذاییپتروشیمی

 كنترل دایر شود، در بخش كه ای. هر كارخانهكنندشیمیایی یا واحد تولید آنها كار می محصوالت

 به احتیا  صنایع در تمام دارد. همچنین شیمیست یک نیاز به شده ساخته كاالهای كیفیت

 و ردّ یا قبول كرده بررسی جهانی استانداردهای به را با توجه تا مواد اولیه داریم شیمی التحصیالنفارغ

 را دارند و به مواد خام بر روی تغییر و تبدیل توانایی رشته این التحصیالنفارغ كه است نیبکنند. گفت

 كوچک شیمیایی هاییا كارخانه هاكارگاه رشته این التحصیالناز فارغ ، تعداد زیادیتوانایی همین یاری

 اند.بوده و در كار خود نیز موفق دایر كرده یا بزرگ
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 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 : شیمی هایدر گرایش مشترک دروس

 ، شـیمی  تجزیـه  ، شـیمی آلـی  ، شیمیدیفرانسیل ، معادالتعمومی ، شیمیپایه ، فیزیکعمومی ریاضی

 یمیدر شـ  سـنجی ، كاربرد طیـف شیمی تخصصی ، زبانمعدنی ، شیمیفیزیک ، شیمیدستگاهی تجزیه

 علمـی  از متـون  اسـتفاده  ، روشنویسیكامپیوتر و برنامه ، مبانیآلی تركیبات و شناسائی ، جداسازیآلی

 گری.، كارگاه یا شیشهشیمی

 : محض شیمی گرایش تخصصی دروس

 فیزیـک  شیمی، خوانیو نقشه ، گرافیکكوانتومی شیمی ، مبانیفلزی آلی ، شیمیشیمیایی صنایع اصول

 .مولکولی سنج، طیفآلی

 :  كاربردی شیمی گرایش تخصصی دروس

 ی، كارآموزصنعتی ، شیمیصنعتی شیمی محاسبات ، اصولخوانیو نقشه ، گرافیکگرییا شیشه كارگاه

 
 

از  . )بسیاریفلزات ، خوردگیصنعتی هایپسابو  آب تصفیه و سمینار، اصول نویسی، گزارشتابستانی

 (است با آزمایشگاه همراه رشته های ایندرس

 "شیمی"زمینه شغلی 

توانند همیشه مشغول به كار باشند. چون التحصیالن آن میهایی است كه فارغشیمی جزء معدود رشته

ساخته شده نیاز به یک شیمیست دارد و های ای كه دایر شود، در بخش كنترل كیفیت كاالهر كارخانه

التحصیل شیمی است تا مواد اولیه آن را با توجه به استاندارد های یا در تمام صنایع احتیا  به فارغ

 جهانی بررسی كرده و رد یا قبول كند.

 آموخته این رشته به موارد زیر اشاره كرد:از جمله توانایی های دانش

 هاها و كمک به امر تدریس و آموزش این رشته در دانشگاهت آزمایشگاهدار شدن مسئولیت هدایعهده -

 تدریس درس شیمی -

 های كنترل كیفیت مواد اولیه و محصوالت در صنایع شیمیاییسرپرستی آزمایشگاه -

 رفع مشکالت شیمیایی صنایع موجود -

و عرضه آنها جهت طراحی  های شیمیایی نو متناسب با امکانات موجود در كشوریافتن روش و فرآیند -

 كفا در كشورو پیاده كردن در مقیاس صنعتی به منظور تأسیس صنایع خود

های تحقیقاتی كوچک و بزرگ شیمیایی در سطوح مختلف كاربردی و طراحی، نظارت و اجرای طرح -

 علمی محض

ربوط به صنایع توانند در بخش مختلف مهایشان میالتحصیالن این رشته با توجه به توانمندیفارغ

شیمیایی، بخش تولید گیاهان دارویی، صنایع پتروشیمی، صنایع الستیک و پالستیک، صنایع رنگ، 

های كنترل كیفیت كارخانجات،وزارت نفت پرورش، آزمایشگاهوصنایع دارویی و كشاورزی، وزارت آموزش

تواند در خانه میست میهای صنعت نفت مشغول به كار شوند. عالوه بر مواردفوق یک شیو پژوهشگاه
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خود با كمترین امکانلت كارگاه كوچکی دایر كرده و در بعضی از مواردمورد نیاز جامعه را تولید كند. 

التحصیل این رشته توانایی تغییر و تبدیل بر روی مواد خام را دارند و به یاری همین توانایی، تعداد فارغ

های شیمیایی بزرگ و كوچک دایر كده و در كار یا كارخانه هاالتحصیالن این رشته كارگاهزیادی از فارغ

 اند.خود نیز موفق بوده

ریاضی
 

دیباچه: رشته ریاضی یکی از رشتههای پر اهمیت در مجموعه رشتههای علوم پایه اسـت كـه داوطلبـان    

 میتواننــــــد در گــــــروه آزمایشــــــی علــــــوم ریاضــــــی و فنــــــی را انتخــــــاب كننــــــد. 

آن یـافتن، توصـیف و درک نظمـی اسـت كـه در وضـعیتهای ،ـاهراً         ریاضیات علم نظم است و موضوع

پیچیده نهقته است و ابزارهای اصولی این علم، مفاهیمی هستند كه ما را قادر میسـازند تـا ایـن نظـم را     

توصیف كنیم. همچنین میتوان گفت علم ریاضیات علم مدلـدهی بـه سـایر علـوم میباشـد یعنـی زبـان        

 م، علم ریاضی است.مشترک نظریات علمی سایر علو

این رشته دارای پنج گرایش میباشد كـه عبارتنـد از ریاضـی محـض، ریاضـی كـاربردی، شـاخه دبیـری         

 ریاضی)آموزش ریاضی(، ریاضیات صنعتی و منطق و كامپیوتر.

گرایش ریاضی كاربردی، بیشتر به شاخهای از ریاضیات میپردازد كه كاربرد علمی مشخصی داشته باشد، 

در علم اقتصاد، كامپیوتر، فیزیک،آمار و احتماالت،گرایش ریاضی محض نیز به شاخهای از مثل كاربرد 

پردازی توجه دارد. نکته قابل توجه این است كه امروزه این دو -ریاضیات میپردازد كه بیشتر به نظریه

 گرایش چنان در هم ادغام شدهاند كه مرزی بین آنها نمیتوان مشخص كرد.

 وطلبان این رشته عبارتند از:تواناییهای الزم دا

 عالقه به درس ریاضی -1

 توانایی الزم در تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی -2

 برخورداری از سه مؤلفه دقت، تجزیه و تحلیل صحیح و پشتکار -3

از آنجا كه گاهی یک تئوری محض وارد مرحله كاربردی میشود و چون در عمل با مشکل روبرو میگردد، 

به حوزهی تئوری برگشته و پس از رفع نقایص دوباره وارد حوزه كاربردی میگردد، میتوان گفت  دوباره

یک تعامل و ارتباط دو جانبهای بین ریاضی كاربردی و محض وجود دارد. به همین دلیل، بعضی از 

جویان دانشگاهها رشته ریاضی را بدون گرایش ارائه میکنند و برنامهریزی دروس به شکلی است كه دانش

گذرانند و با انتخاب مناسب دروس اختیاری در -هردو گرایش، دروس مشترک قابل مالحظهای می

سالهای باال، میتوانند در صورت توانایی در دورهی تحصیالت تکمیلی ریاضیات محض یا كاربردی، به 

حت عنوان ت ادامه تحصیل بپردازند. همچنین گاهی اوقات بعضی دانشگاهها، دانشجویان این رشته را
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واحد آنها را به یکی از دو گرایش محض یا كاربرد  60دانشجوی ریاضی میپذیرند و پس از گذراندن 

 هدایت میکنند.

 گرایش ریاضی كاربردی:

اهداف رشته: هدف از ایجاد این گرایش تربیت افراد كارشناسی است كه با اندوختهی كافی از دانش  -

ریزی را كسب نموده و توان ادامه  صنعتی، اقتصادی و برنامهریاضی، توانایی تحلیل كمی از مسائل 

 تحصیل در سطوح باالتر را داشته باشند.

 گرایش ریاضی محض: -

 اهداف رشته: -

تربیت متخصصان و كارشناسان جتمع در علوم ریاضی جهت آمادگی برای ادامه تحصیل در جهت  -1

 انشگاهیاشتغال به پژوهش و نیز انتقال علم ریاضی در سطوح د

 آشنایی با تجزیه و تحلیل مسائل در قالب ریاضی و مدلسازی ریاضی -2

 شاخه دبیری ریاضی)آموزش ریاضی(:

اهداف رشته: تربیت كارشناسان متخصص آموزش ریاضی جهت پاسخگویی نیازهای آموزش و پرورش  -

 كشور در سطوح پیش دانشگاهی.

 گرایش منطق و كامپیوتر: -

 ریزی در سطوح باالتر. جهت برنامه متخصصان علم ومنطق و كامپیوتر اهداف رشته: تربیت -

 گرایش ریاضیات صنعتی:

ی كافی از دانش ریاضی جهـت تحلیـل مسـائل صـنعتی و      اهداف رشته: تربیت متخصصان با اندوخته -

 توانا برای ادامه تحصیالت در سطوح باالتر.

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: -

ی تحصیل در مقاطع كارشناسیارشد در آزمون  الن این رشته میتوانند برای ادامهالتحصی فارغ

 های زیر شركت كنند. كارشناسی ارشد ناپیوسته)تحصیالت تکمیلی( رشته

 مجموعه ریاضی)ریاضی محض، ریاضی كاربردی، آموزش ریاضی(. -1

 اجتماعی(.مجموعه آمار)آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و  -2

 اجتماعی(. -وری، مهندسی سیستمهای اقتصادی مهندسی صنایع)مدیریت سیستم و بهره -3

 برداری)فتوگرامتری، ژئودری، سنجش از دور، سیستمهای اطالعات جغرافیای مهندسی عمران، نقشه -4
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GIS) 

 علوم دریایی و اقیانوسی)فیزیک دریا(. -5

 علوم كامپیوتر. -6

)تجارت الکترونیکی، سیستمهای چندرسانهای، مـدیریت سیسـتمهای    ITعات مهندسی فناوری اطال -7

 اطالعاتی، امنیت اطالعات(.

 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی. -8

 فلسفه علم. -9

 آمار زیستی)گروه آزمایشی علوم پزشکی، تحصیالت تکمیلی(. -10

 ر(.افزا مجموعه مهندسی كامپیوتر)معماری كامپیوتر، هوش مصنوعی، نرم -11

 مهندسی كشاورزی، توسعه روستایی)گروه كشاورزی، تحصیالت تکمیلی(. -12

 "ریاضی"زمینه شغلی 

كاربرد ریاضی در علوم مختلف انکارناپذیراست. برای مثال مبحث آنالیز تابعی در مکانیک كوآنتومی، 

عادله ریاضی كه یک م "البالسی"های مهندسی معادلهكاربرد بسیار زیادی دارد و یا در بیشتر رشته

ها نقش بسیار مهمی شناسی نیز نظریه احتمال و نظریه گروهگیرد. در جامعهاست، مورد استفاده قرار می

كند. در كل باید گفت كه همه صنایع زیر ساخت ریاضی دارندو در همه مراكز صنعتی و ایفا می

، حضوری فعال دارند و آنچه در ها در كنار مهندسان و دانشمندان سایر علومدانتحقیقاتی دنیا، ریاضی

شود نتیجه كار تیمی این افراد است. در جامعه ما اگر مشاغل جنبه علمی داشته باشند، نهایت ارائه می

آموخته ریاضی به دلیل نظم فکری قطعاً به تعداد قابل توجهی ریاضیدان نیاز خواهیم داشت چون دانش

ی از تواند با مطالعه و تالش شخصی در بسیاركند، میو بینش عمیق كه در طی تحصیل كسب می

هایی كه در ،اهر ارتباطی با ریاضی ندارند موفق گردند. كاربرد فراوان این علم در ها،حتی شغلشغل

های التحصیالن این رشته، دارای زمینهباشد، سبب گردیده كه فارغناپذیر میسایر علوم كه حقیقتی انکار

 شغلی مناسبی باشند.

هایی كه به نوعی با تجزیه و تحقیق تواند در ادارات دولتی، برای مسئولیتلتحصیل این رشته میافارغ

وری و سازی و بهرهها در امر بهینهكار دارند و در بخش خصوصی در اموری همانند طراحی سیستموسر

.... در بخش صنعت، برای اموری مانند مدلسازی ریاضی و همچنین در بخش آموزش و پرورش و 

توانند در آن التحصیالن این رشته میهای متفاوتی را بر عهده گیرند. از دیگر مراكزی كه فارغمسئولیت

تولیدی  هایها، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت دفاع، شركتتوان به بانکبه اشتغال بپردازند، می

 كارخانجات نام برد.های دولتی و بخش صنعتی و و ساختمانی، سازمان و ارگان

 التحصیل رشته ریاضی توانایی تدریس در كلیه مقاطع را به شکل خصوصی، دارد.همچنین فارغ
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 تکنولوژیماشینهایکشاورزی
دامی نیازمند به  دیباچه: تسطیح و تهیه زمین، كاشت، برداشت و نگهداری محصوالت زراعی و باغی و

خواهد. این آالت مختلف و متعددی است كه كاربرد آنها نیروی انسانی ماهر و كارآیی را میماشین

كند. های كشاورزی را پر میخالء موجود در بین زارعین و مهندسین ماشین نیروی انسانی،

ت كشاورزی روستایی و مراكز خدما توانند در وزارت جهاد كشاورزی،التحصیالن این رشته میفارغ

 های كشت و صنعت واحدهای تولیدی كشاورزی فعالیت نمایند.عشایری، شركت

های این رشته در طول تحصیل:درس  

 دروس پایه:

شناسی عمومی، ریاضیات، فیزیک الکتریستیه و مغناطیسرسم فنی، گیاه  

:دروس اصلی  

آبیـاری، مقـدمات تـرویج و آمـوزش     هـای  زراعت عمومی، باغبانی عمـومی، خاكشناسـی عمـومی، روش   

 برداری، عملیات كشاورزیكشاورزی، مسـّاحی و نقشه

 دروس تخصصی:

ورزی، هـای خـاک  هـای تسـطیح اراضـی، ماشـین    تکنولوژی موتور، شـناخت و كـاربرد تراكتـور، ماشـین    

 ،های تجهیزات ثابت زراعی، عملیـات كارگـاهی  های برداشت، ماشینهای كاشت و داشت، ماشینماشین

 های كشاورزیسرویس و تعمیر تراكتور وماشین

 تکنولوژیآبیاری
 

گردد، در این رشته مورد توجه دیباچه: كلیه اموری كه منجر به استفاده بهینه از منابع آب كشاورزی می

های انتقال و توزیع آب شوند كه بتوانند برنامهگیرد. در رشته تکنولوژی آبیاری افرادی تربیت میقرار می

های تحقیقاتی، زیر نظر متخصصان انجام و،یفه را در مزارع به اجرا درآورده و در اجرای پروژه

های آبیاری ، برداری صحیح از سیستمتوانند در امور مربوط به بهرهالتحصیالن این رشته مینمایند.فارغ

خاک شركت داشته  های تحقیقات آب و خاک و ترویج اصول صحیح استفاده از منابع آب واجرای پروژه

 التحصیالن این رشته وزارت جهاد كشاورزی و وزارت نیرو است.باشند. مراكز جذب فارغ

 امورگمرکی
های دیباچه: نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب سیاست

كند كه نیروی انسانی سازمان گمرک جمهوری اسالمی ایران با گذراندن تجارت خارجی ایجاب می

كارآیی  دانش و تجربه مورد نیاز گمرک را برای توانایی انجام و،ایف محوله و های آموزشی عالی،دوره

ای كه پاسخگوی نیازهای روز جامعه گمركی مطلوب كسب نمایند. دوره كاردانی امور گمركی با برنامه

تواند كادر كارآمد و ورزیده گمركی را در بخش دولتی و بخش جمهوری اسالمی ایران است، می
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نیروی انسانی خصوصی تربیت كند. در واقع هدف این دوره تربیت افرادی است كه بتوانند قسمتی از 

مقررات نامه اجرایی آن،مورد نیاز بخش دولتی را به ویژه در ارتباط با اجرای قانون امور گمركی و آئین

 كنند.صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرک تأمین

 موقعیت شغلی در ایران:

ــار ــ    غف ــام فعالی ــه انج ــادر ب ــی ق ــور گمرك ــاردانی ام ــیالن دوره ك ــود:  تالتحص ــد ب ــر خواهن ــای زی  ه

ارائه خدمت مفید در مشاغل ارزیاب گمرک، مدیر امور گمركـی، كارشناسـی امـور گمركـی )در صـورت      

 كسب تجارب و احراز شرایط( و سایر امور فنی و اجرائی مربوط، جهت اجرای و،ایف اصلی گمرک ایران.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه و اصلی:

خرد، اقتصاد كالن، ریاضیات پایه، كلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اقتصاد 

اساسی و آشنائی با تشکیالت جمهوری اسالمی ایران، مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و 

ها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادی، مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، اصول مشی مالی دولتخط

 بیمه.

 دروس تخصصی:

سنجی و مصنوعات ها و فلزات، شناخت الیافبندی كاال، شیمی كانیقوانین و مقررات گمركی، طبقه

المللی گمركی، آشنایی با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی های بینها و كنوانسیونآنها، سازمان

 ک.سازمان و و،ایف گمر صادرات و واردات، زبان انگلیسی متون تخصصی،

 آمار
 

دیباچه: علم آمار به زبان ساده، پیشگویی براساس اعداد و ارقام است. به عبارت دیگر یک آماردان 

میتواند براساس مجموعهی اطالعات عددی و بر مبنای مدلهای ریاضی و مدلهای نظریههای احتمال، 

در آینده پیشبینی پیشگویی كند؛ یعنی به كمک و یاری اطالعات گذشته، نحوی رفتار یک فرایند را 

نماید. از این رو میتوان گفت كه علم آمار نتیجهگیری از جزئیات ویا رسیدن از جزء به كل است. كار 

علم آمار كمک به تفکر عمل است و متخصص آمار كسی است كه با مشاهده و بررسی، اطالعاتی را به 

 شبینی میکند.دست میآورد و سپس با اطالعات بدست آمده، اتفاقات و حوادث را پی

 تواناییهای الزم در رشته آمار عبارتند از:

 توان باال در علوم ریاضی -1

 برخورداری از قوه ابتکار و خالقیت -2

 توانایی تجزیه و تحلیل و حل مسائل ریاضی -3
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 عالقمندی به آموزش و یادگیری علوم كامپیوتر -4

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

ارشد در آزمون كارشناسـی   این رشته میتوانند برای ادامه تحصیل در مقاطع كارشناسیالتحصیالن  فارغ

 های زیر شركت كنند: ارشد)تحصیالت تکمیلی(رشته

 مجموعه آمار)آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی(. -1

 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی -2

 کی، تحصیالت تکمیلی(.آمار زیستی)گروه آزمایشی علوم پزش -3

 مهندسی پزشکی)گروه آزمایشی علوم پزشکی، تحصیالت تکمیلی(. -4

 توسعه روستایی)گروه كشاورزی(. -مهندسی كشاورزی -5

 فلسفه علم مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آنها: -6

 "آمار"زمینه شغلی 

امی مراكـز دولتـی و خصوصـی    باشد و تقریباً تمهای شغلی برای دارندگان مدرک آمار مساعد میفرصت

گیـری  های خود نیازمند تهیـه اطالعـات صـحیح و بـه كـار     ریزی و ارائه گزارش فعالیتبرای انجام برنامه

التحصیالن آمار تاكنون به راحتی جذب تحلیل آنها هستند و همچنین به دلیل نیاز جامعه، فارغ و تجزیه

های تحقیقی، نظـارت و  منظور دادن كمک مشورتی در طرحاند. متخصصین آمار معموالً به كار شدهبازار 

هـای  كننـد و گروهـی از آنـان مسـئولیت    های آماری همکـاری مـی  اندازی مطالعات، یا گردآوری دادهراه

 متنوعی را برعهده دارند مانند طراحی آزمایشات یا انجام كار در موضع در جوامع گوناگون.

آوری، پردازش و تجزیه و در طراحی مطالعات و تحقیقات، جمعآمارگران با بکار بردن دانش ریاضیات 

كنند. متخصصین آمار اغلب دانششان های علمی شركت میتحلیل اطالعات و تفسیر نتایج، درپژوهش

گیرد. در تجارت و صنعت، آمارگیران نقش مهمی را در های آماری را در علوم دیگر بکار میدر روش

 كنند.ت ایفا میكنترل و ایجاد بهبود تولیدا

هـا و  هـا و رشـته  توانـد در داكثـر حـوزه   هایی كه دارد مـی التحصیل رشته آمار با توجه به توانمندیفارغ

سازمان و ادارات به فعالیت بپردازد از جمله سـازمان برنامـه و بودجـه، مركـز آمـار ایـران، ادارات بیمـه،        

 .های مختلفزارتخانههای آماری وها، مراكز صنعتی و كارخانجات و واحدبانک

 ITمهندسیفنآوریاطالعات
 

ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور ( به عنوان عمدهITدیباچه: در هزاره سوم، فناوری اطالعات )

گردانی از آن، چنان با زندگی مردم عجین گردیده كه رویشده است و دستاوردهای ناشی از آن، آن

آورد. برای مثال، كامپیوتری شدن بسیاری اختاللی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود می

های ارتباطی در بسیاری از كارهای روزمره بانکی با استفاده از اینترنت و شبکه از امور جاری مردم، انجام

های درس، توسعه و ترویج ها، آموزش الکترونیکی و مجازی و عدم نیاز به حضور در كالسمنزل و خانه

تجارت الکترونیکی از نتایج و دستاوردهای فناوری اطالعات است؛ عواملی كه هرچند در مراحل اولیه 

رشد و تکامل قرار دارند اما در همین حد نیز در رفاه و آسایش انسان نقش بسیار مهمی دارند.از همین 
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رو امروزه تمامی كشورها در زمینه فناوری اطالعات و عمومیت بخشیدن به آن در جامعه تالشی پیگیر 

سریع در این عرصه. و حركت  ITدارند. در كشور ما نیز برای تربیت نیروی متخصص و كارآمد در زمینه 

شود و در مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد ها و مراكز آموزش عالی ارائه میدر دانشگاه ITرشته 

ای باشد. رشتهمی Technology Informationكه مخفف  ITپذیرد.فناوری اطالعات یا دانشجو می

عملیاتی یک رشته میان  تواند پوشش دهد. منتها از نظرهای دانشگاهی را میاست كه تمام رشته

ای. بین كامپیوتر و صنایع برق است كه در این میان امور مربوط به تولید. پردازش. نگاهداشت و رشته

های مدیریت اطالعات و فرآیندهای آن از شود. بحثعرضه اطالعات به مباحث كامپیوتری مرتبط می

ش مخابرات. انتقاالت مرتبط با های رشته صنایع و رشته برق است و به خصوص گرایسلسله بحث

توان استفاده بهینه از اطالعات برای كاربردهای مختلف را می ITها را برعهده دارد.اطالعات و داده

بندی و پردازش كرده و به آوری. دستهدانست. یعنی متخصص این رشته باید بتواند اطالعات را جمع

ین رشته باید مبانی كامپیوتر را بلد باشد. به عبارت موقع از آن استفاده نماید از همین رو كارشناس ا

دیگر هسته اصلی این رشته همان هسته اصلی مهندسی كامپیوتر است، منتها چون یکی از 

 ITوری به موقع و صحیح از اطالعات است؛ دانشجوی های اصلی كارشناسی این رشته بهرهتوانمندی

خواهد از این تکنولوژی باشد.برای مثال. فردی كه می های مختلفباید دارای اطالعات جنبی در زمینه

در آموزش از راه دور  ITخواهد از در تجارت الکترونیکی استفاده كند باید مدیریت بداند یا فردی كه می

 های آموزش آشنا باشد.بهره ببرد. باید با روش

 های الزم :توانایی

عات. دانشجوی این رشـته الزم اسـت كـه بـه دو     ای مهندسی فناوری اطالبا توجه به ماهیت میان رشته

مند باشد. همچنین باید در ریاضی توانمند بوده و قدرت تجزیـه و  مبحث علوم مدیریت و كامپیوتر عالقه

علم ریاضی  -ریاضیدان و فیلسوف معاصر شوروی  -تحلیل خوبی داشته باشد. زیرا به گفته الکساندروف. 

هـای مربـوط بـه زنـدگی بشـری دارد.برخـی از       . صنعت و در همه زمینههاكاربرد فراوانی در سایر دانش

متمركـز برگـزار گـردد تـا     استادان این رشـته معتقدنـد كـه آزمـون ایـن رشـته بایـد بـه صـورت نیمـه          

مندترین و مستعدترین داوطلبان وارد این رشته گردند. داوطلبانی كه پیش از ورود به دانشـگاه. بـا   عالقه

 شته و در این زمینه توانمند باشند.كامپیوتر آشنایی دا

 
 

 موقعیت شغلی در ایران :

اینجا یک شهر الکترونیکی است. شهری كه آموزش. تفریحات. خرید و فروش و بخش قابل توجهی از 

حضوری فعال دارند. زیرا از سوار  ITالتحصیالن باشد. در این شهر. فارغارتباطات آن الکترونیکی می

ای حضور ندارد. به صورت الکترونیکی شدن به مترو و تاكسی تا خرید از فروشگاهی كه در آن فروشنده

گیرد.این تصویری از آینده تمامی كشورهای جهان از جمله كشور ایران است. تصویری كه انجام می

نه تنها در  ITاست. البته یک مهندسی  ITحصیل التهای شغلی فراوان برای فارغبیانگر وجود فرصت

های شغلی فراوانی دارد.برای مثال. در حال حاضر وزارت بازرگانی آینده. بلکه در حال حاضر نیز فرصت

در پی آن است كه سیستم تجارت ایران را مثل كشورهای پیشرفته. الکترونیکی كند. این پروژه بسیار 
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دارد. تا جایی كه اگر تمامی دانشجویان ما وارد  ITل توجهی متخصص پیچیده است و نیاز به تعداد قاب

های مشابه نخواهند بود. حتی در كارهایی بازار كار شوند. باز هم پاسخگوی نیاز این پروژه و پروژه

تر مثل مکانیزه شدن سیستم یک اداره. نیاز به متخصص این رشته است. كاری كه در بعضی از ساده

شده اما هنوز سیستم هیچ سازمانی به طور كامل مکانیزه نشده است. به عبارت دیگر در ها آغاز سازمان

التحصیل این رشته اگر توانمند رود و به همین دلیل فارغپیش می ITحال حاضر همه چیز به سمت 

 باشد. بیکار نخواهد ماند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه :

 یل . آمار و احتماالت مهندسی . فیزیک . كارگاه عمومی.ریاضی. معادالت دیفرانس

 دروس اصلی:

نویسی سیسـتم. سـاختمان   سازی . زبان ماشین و برنامههای گسسته . مبانی كامپیوتر و برنامهساختمان

هـا.  هـای عامـل. پایگـاه داده   سازی پیشرفته . سیستمها. مدارهای منطقی. معماری كامپیوتر. برنامهداده

هـای كـامپیوتری. مبـانی الکترونیـک دیجیتـال. هـوش       افـزار . شـبکه  ها. مهندسی نرمالگوریتمطراحی 

هـا.  مصنوعی. اصول و مبانی مدیریت. مبانی اقتصاد مهندسی. آزمایشگاه شـبکه. آزمایشـگاه پایگـاه داده   

 شیوه ارائه مطالب علمی و فنی. زبان تخصصی. آزمایشگاه سیستم عامل.

 دروس تخصصی :

 هایناوری اطالعات . مهندسی فناوری اطالعات. تجارت الکترونیکی. مدیریت و كنترل پروژهمبانی ف

های چند ریزی استراتژیک فناوری اطالعات. آموزش الکترونیکی. محیطفناوری اطالعات . برنامه

 . ITفناوری اطالعات. كارآموزی  ای. پروژهرسانه

 

مهندسیماشینهایریلی

 

هارتز آلمان با تیرهای چوبی، راهی بـه شـکل    سنگسال پیش وقتی در معادن زغال 400دیباچه: حدود 

هـیچ   ها مواد استخرا  شده را به محل بارگیری حمل كننـد، ها از طریق این ریلریل ساخته شد تا سگ

هـایی  عبور قطـار  نوردند و محلهای فوالدین تمامی كره زمین را در میكرد كه زمانی ریلكس فکر نمی

تـرین روش بـرای   تـرین و ایمـن  كیلومتر در ساعت سرعت دارند و با صرفه 350شوند كه گاه بیش از می

رساندن مسافران و كاالها به مقصد هستند. این به معنای آن است كه امروزه حمل و نقل ریلی با شـکل  

و حفظ این صنعت عظیم كه نقـش   آغازین و ابتدایی آن بسیار متفاوت است و هر كشوری برای استفاده

 مهمی در توسعه حمل و نقل و در نتیجه پیشـرفت كشـور دارد، بایـد از متخصصـان كارآمـد در صـنعت      

آهن در بار در خاورمیانه، دانشکده مهندسی راهبرای اولین 76آهن بهره بگیرد.بر همین اساس در سال راه

هـای ریلـی، مهندسـی خـط و     مهندسی ماشـین  دانشگاه علم و صنعت ایران تأسیس شد و در سه رشته

های ریلی بـه  های ریلی و مهندسی حمل و نقل ریلی دانشجو پذیرفت.در این میان مهندسی ماشینسازه

ایـن رشـته    پردازد. هـدف های بخش متحرک صنعت حمل و نقل ریلی میمطالعه و بررسی كلیه فعالیت

و  ، تعمیـر، بازسـازی  نگهـداری  ، بهبود سیستمبهینه خاب، انتبتوانند طراحی كه است متخصصانی تربیت
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 خـوب  مهنـدس  یـک  هـای ریلـی  ماشـین  مهندس بگیرند. در واقع را بر عهده ریلی نقلیه وسائط ساخت

دارد و به همین دلیل آمـادگی حـل مشـکالت صـنعت      آهنراه در زمینه ویژه تخصص كه است مکانیک

 طراحی و ساخت قطعات را دارد.  آهن مثل مشکالتراه

 های الزم :توانایی

 از اهمیت مهندسی هایهای ریلی مانند سایر رشتهدروس ریاضی و فیزیک در رشته مهندسی ماشین

باید  این رشته ، دانشجویو فیزیک ریاضی در دو درس بودن بر قوی . اما عالوهبرخوردار است بسیاری

های ریلی كه برخوردار باشد. زیرا یک مهندس ماشین خوبی اجتماعی و از روابط شتهدا مدیریت توانایی

تواند در محیط كار خود باعث خالقیت كارگران و كاركنانی باشد كه برخورد اجتماعی خوبی دارد، می

 كنند.زیر نظر او فعالیت می

 در ایران : شغلی موقعیت

 كه ، قرار استاست نیز رسیده اسالمی شورای مجلس تصویب به كه توسعه سوم ساله 5 برنامه براساس

 صنعت كه است آن معنای به واگذار شود و این خصوصی بخش مرور به به آهنراه اجرایی هایفعالیت

 بتواند به آهنراهنیاز دارد تا  پروژه و كنترل ، مدیریتنظارت برای بیشتری متخصص نیروی به آهنراه

 یک شغلی حیطه كه داشت باشد. باید توجه داشته نظارت خصوصی هایكار شركت به منسجم صورت

تواند در می رشته این التحصیلفارغ شود بلکهمحدود نمی آهنراه صنعت به های ریلیماشین مهندس

 نیز كار كند یا با توجه مشابه و كارخانجات پارس سازین، واگ، مترو، بنیاد مستضعفانآهنذوب صنعت

 باشد. داشته فعالیت مکانیک مهندس یک عنوان خود به تحصیلی شاخه به

                       تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس

، مهندسـی  ، ریاضـی عـددی  ، محاسـبات رانسـیل دیف ، معادالتعمومی ، شیمی، استاتیک ، فیزیکریاضی

 كامپیوتر. سازیبرنامه

 و تخصصی : اصلی دروس

 ، مبانی مصالح ، مقاومتابزار و ابزارسازیماشین ، كارگاهصنعتی كشی، نقشهحركت عمومی مقررات

و  جوشکاری ، كارگاه میک، ترمودینا، دینامیکو الکترونیک برق مهندسی ، مبانیو عالئم ارتباطات

، الکتریکی هایماشین ، مبانیآهنراه و روسازی زیرسازی قطار، مبانی سیر و حركت ، مبانیكاریورق

 حركت ، دینامیکحرارت ، انتقالآهندر راه فلزات مواد و شناخت اجزاء ، علم ، طراحیسیاالت مکانیک

 و لکوموتیو، تکنولوژی واگن سازه ، طراحیاتوماتیک ، كنترلبرقی آهن، راهواگن تخصصی قطارها، كارگاه

لکوموتیو،  لکوموتیو، طراحی تخصصی قطار، كارگاه ترمزهای ، طراحیریلی نقلیه و تعمیر وسایل ساخت

 .ریلی ماشینهای ، طراحیتخصصی ، پروژهبوژی طراحی
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مهندسیمعماری
ها و ،رافت ها و منارهخاموش باش و آرام قدم بردار تا جذبه آسمانی محراب، صالبت ستوندیباچه: 

های رنگین به ها تمامی وجودت را تسخیر كند. به دقت نگاه كن و بگذار نوری كه از پس شیشهكنگره

آسمان به هایت كند تا تو ببینی كه چگونه زمین و تابد همه رنگ و تأللؤ خود را میهمان چشمداخل می

آورند.اینجا ها در یک بهار همیشگی سر بر میها و اسلیمیخورند و سپس گلهم پیوند می

سلطانیه یا هر بنای دیگری است كه  گنبد قابوس، ارگ بم،هشت بهشت، كجاست؟اینجا مسجد امام،

حترام به طبیعت است زیبایی، اصالت، الهام و ا شاهکار هنر معماری ایرانیان است. هنری كه پر از ابتکار،

و به گرمی موسیقی و به شیرینی شعر فارسی است. نه! اشتباه نکن! معماری تنها هنر ساختن بناهای 

آجری و گنبدهای دوار نیست كه بگوئیم عمر آن در هزاره سوم میالدی به پایان رسیده است بلکه برای 

های پر باغچه دیروز به معماران طبیش از حیا های امروز،ها و مجتمعها، بر ساخت آسمان خراش

های مهم دانشگاهی است كه آمد نیاز داریم و از همین رو رشته معماری یکی از رشتههنرمند و كار

. است و فنی هنری دو جنبه دارای شود. این رشتههای فنی یا هنری دنیا تدریس میامروزه در دانشکده

گردد هنر بر می ها بهها، نماها وپالنحجم زیباكردن و نحوه اسی، زیباشنطراحی هایدرس میان در این

 جنبه به و الکتریکی مکانیکی ، تأسیسات، ایستاییمصالح ، مقاومتو فلزی بتنی هایسازه مثل و دروسی

 و فنی علمی و دروس داشته بیشتری اهمیت هنری دروس رشته شود. در اینمی مربوط رشته این فنی

را ایجاد  بخشیآرامش باید فضای خانه معمار در طراحی یک مثال . برایاست هنری دروس در راستای

نور و  مثل فیزیکی اصول از رعایت بیش كه نگردد. كاری و دلتنگی ، خستگیاضطراب كند تا باعث

 اردد شناسیزیبایی با اصول آشنایی ، نیاز بهصوت

 الزم : هایتوانایی

و معمار كسی است كه  و استعداد است و سلیقه باشد، ذوق و تکنیک علم از آنکه بیش معماری

ای كاربردی بسازد. سازی رقابت كند و در واقع بتواند مجسمهاش با نقاشی و مجسمههای فردیطرح

 در درس كه است ، الزمو خالقیت تجسم درتو ق در طراحی بر توانمندی عالوه رشته این دانشجوی

 مثل باید دروسی معماری و تکنیک فن آموزش برای باشد چون قوی در هندسه بخصوص ریاضی

 كرد. و آمار را مطالعه منا،ر و مرایا و ریاضیات ، هندسهكاربردی هندسه

 : در ایران شغلی موقعیت

 شود، در نتیجهمی بیشتری توجه معماری فنی هایجنبه به كارشناسی ر سطحد كه این به با توجه

( بپردازد اما مختلف هایساختمان فنی )طراحی سازی ساختمان تواند بهمی رشته این التحصیلفارغ

هنر  بیشتر به،  است دیده را آموزش معماری هنری هایجنبه ارشد چون كارشناسی التحصیلفارغ

 و طراحی ماكت و ساخت طراحی تواند بهبناها می بر طراحی معمار عالوه پردازد. مهندسمی معماری

كار آمادگی معماری التحصیلفارغ كند. در ضمن فعالیت نا،ر ساخت عنوان بپردازد یا به داخلی معماری

 را نیز دارد. صنعتی یا طراحی صحنه طراحی مثل با معماری مرتبط هایدر رشته

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس
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منا،ر و مرایا،  ، هندسهمعماری ، بیانمحیط و بیان ، درکو ساخت مصالح ، كارگاهكاربردی هندسه

 .معماری طراحی ، مقدمات، معماری، طبیعتو آمار، انسان ریاضیات

 : اصلی دروس

معاصر،  با معماری ، آشناییتاریخی از بناهای ، برداشتجهان با معماری ، آشناییمعماری نظری مبانی

 ، مقاومتمکانیکی )نور و صدا(، تأسیسات الکتریکی ، تأسیساتمحیطی شرایط ، تنظیمبردارینقشه

 ، مصالحكارگاه و تشکیالت و برآورد، مدیریت ، متره، ایستاییبتنی های، سازهفلزی هایو سازه مصالح

 .معماری ، روستا، طرح، ساختمانساختمانی

 :تخصصی دروس

، معماری ، طرحابنیه با مرمت ، آشناییشهری فضاهای ، تحلیلكالبدی ریزیبرنامه با مبانی آشنایی

 .نهایی ، طرحفنی طراحی

مهندسیمکانیک

رشته مکانیک بخشی از علم فیزیک است كه با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و به تبع آن  :دیباچه

ریاضی به بررسی حركت اجسام و نیروهای وارد بر آن میپردازد و میکوشد تا با توجه به نتایج بررسیهای 

ه جلو بردارد. شناسی وضعیت ارائه دهد و در راه پیشرفت انسان گامی ب-خود، طرحی نو در زمینه فن

 این رشته را شاید بتوان از نقطه نظر موضوعات تحت پوشش، جامعترین رشته مهندسی به شمار آورد.

 

رشته مهندسی مکانیک دربرگیرنده تمامی علوم و فنونی است كه با تولید، تبدیل و استفاده از انرژی، 

ت و به كارگیری مواد مختلف در ایجاد و تبدیل حركت و انجام كار، تولید و ساخت قطعات و ماشینآال

ساخت آنها و همچنین طراحی و كنترل سیستمهای مکانیکی، حرارتی و سیاالتی مربوط میباشد. به 

سازی، طراحی و تهیه نقشهها، تدوین روش ساخت، -عبارت دیگر، محاسبات فنی، مدلسازی و شبیه

تکیه بر تواناییهای مهندسین مکانیک تولید و آزمایش تمامی ماشینآالت و تأسیسات موجود در دنیا، با 

 انجام میگیرد.

 ـ گرایشهای رشته: 

 برودتی -تأسیسات حرارتی  -1

 ساخت و تولید -2

 مکانیک در حرارت و سیاالت -3

 مکانیک در طراحی جامدات -4

 نیکمکاترو -5

 بیومکانیک )مهندسی پزشکی( -6

 ـ اهداف رشته: 

 آنها با استفاده از مفاهیم پایه علم فیزیک و ریاضی. بررسی حركت اجسام و نیروهای وارد بر -1
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 ارائه طرحی نو در زمینه فنشناسی وضعیت. -2

 تولید، تبدیل و استفاده از انرژی. -3

 ایجاد و تبدیل حركت و انجام كار. -4

 آالت و بکارگیری مواد مختلف در ساخت آنها. تولید و ساخت قطعات و ماشین -5

 تمهای مکانیکی، حرارتی و برودتی.طراحی و كنترل سیس -6

 ـ گرایش حرارت و سیاالت: 

ـ معرفی: در این گرایش، عوامل مؤثر بر خواص مختلف حركت سیال، بخصوص سیال داغ مطالعه میشود 

ناشی    میکند با طولهایدر نتیجه عبور خود در محل ایجاد و اثر عبور سیال بر محیط، مانند نیروهایی كه

 .میشود بررسی دستگاه، یک مختلف اعضای در دما شكاه یا افزایش از

 
 

 ـ اهداف رشته: 

 كننده ساختمانها. مطالعه تهویه مطبوع، دستگاههای آب و فاضالب و گرم -1

 طراحی نیروگاهها، موتورهای احتراق داخلی. -2

 طراحی انواع موتورهای درونسوز اتومبیل. -3

 أسیسات حرارتی و برودتی: ت

هـای   ـ معرفی: نیاز صنعت كشور به تأسیسات حرارتی و برودتی و كاربردی بودن ایـن رشـته در زمینـه   

مختلف، باعث احیاء مجدد این رشته توسط دانشگاه علـم و صـنعت )واحـد اراک( گردیـد. بـا توجـه بـه        

رتبط بـا آن، بسـتر مناسـبی بـرای     صنعتی بودن اراک و وجود پاالیشگاه پتروشیمی و صنایع مختلـف مـ  

 پیشرفت و رشد این رشته میتواند وجود داشته باشد.

 ـ اهداف رشته: 

 ی مطبوع. طراحی و محاسبه انواع سیستمهای تهویه -1

 طراحی و محاسبه انواع سیستمهای تبرید و سردخانه. -2

 برداری سیستمهای تهویه مطبوع.  مدیریت، اجرا و بهره -3

 ها. برداری سیستمهای تبرید و سردخانه ا و بهرهمدیریت، اجر -4

 ـ تواناییهای الزم داوطلبان در این گرایش: 

 عالقمندی به كارهای فنی و عملی تأسیسات. -1

 برخورداری از ذهنی خالق برای تجزیه و تحلیل دروس تخصصی. -2

 مهارت در دروس ریاضی و فیزیک بخصوص مباحث ترمودینامیکی. -3

در این گرایش از مهندسی مکانیک، روس عملی و كاربردی فراوانی وجود دارد و سعی  به دلیل اینکه

میشود آموزش این رشته همراه با تجربه كردن این دروس به طور عملی باشد، دروس متعدد كارگاهی، 

آزمایشگاهی و پروژههای مختلف و دورههای كارآموزی در طول تابستان گنجانده شده است، كه سبب 

 انشجویان این رشته، از اعتماد به نفس الزم جهت ورود به صنعت برخوردار شوند.میشود د
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ی آموزش این گرایش و سایر گرایشهای مهندسی مکانیک همجهت و همسو با  از آنجایی كه برنامه

های آموزشی سایر دانشگاهها و مراكز معتبر آموزشی دنیا میباشد، سطح علمی دانشجویان آن با  برنامه

 كشورها میتواند برابر باشد.سایر 

 
 

 ـ گرایش طراحی جامدات: 

ـ معرفی: مهندسی طراحی جامدات باید تمامی نیروها و گشتاورهایی را كه به هر عضو ماشین وارد 

 میشود را بررسی كرده و بهترین حالت قطعه مورد نظر را برای تمامی آن نیروها و گشتاورها و همچنین

 برای داشتن بهترین كارایی بدست آورد و كارایی مناسب آن قطعه را در زمان طوالنی تضمین كند.

 ـ اهداف رشته: 

طراحی سیستم. -1  

طراحی ماشینهای تراش، فرز،چاپ. -2  

طراحی سیستمهای انتقال قدرت. -3  

طراحی قسمتهای تعلیق خودرو و دینامیک یک خودرو. -4  

یما.طراحی ارابه فرود هواپ -5  

طراحی تجهیزات مربوط به پرواز و كنترل آن.  -6  

 

 ـ گرایش ساخت و تولید

پـردازد و مهنـدس ایـن     های كاربردی مهندسی مکانیک مـی  ـ معرفی: گرایش ساخت و تولید به زمینه

 های گوناگون فعالیت میکند. گرایش در زمینه شکل دادن فلزات، طراحی قالبها و ساخت قطعه

 تربیت متخصصان و كارشناسان جهت:ـ اهداف رشته: 

 گری، جوشکاری، فرم دادن فلزات. ابزار ، ابزارسازی،ریخته به كار بردن تکنولوژی مربوط به ماشین -1

آالت صـنایع مختلـف    ی تولیدی آماده كار در زمینهی ساخت و تولید ماشین طرح كارگاه یا كارخانه -2

 خودروسازی، صنایع هوایی..سازی،  از جمله كشاورزی، نظامی، ماشین

 برداری و اجرای صحیح طرحها. نظارت و بهره -3

به كار بردن روشهایی كه تولید و قطعات صنعتی را سریعتر و ارزانتر كند و كیفیت مناسب و كـارایی   -4

 مطلوب را داشته باشد.

خته این گرایش آمو در این گرایش بیشتر به زمینههای كاربردی مهندسی مکانیک توجه میشود و دانش

 در زمینه شکل دادن فلزات، طراحی قالب و ساخت قطعات گوناگون فعالیت میکند.
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 ـ تواناییهای الزم داوطلبان: 

 برخورداری از توان باال در دروس ریاضی و فیزیک. -1

 برخورداری از هوش و استعداد باال. -2

 برخورداری از قدرت تجسم. -3

 آشنایی با كامپیوتر. -4

 برخورداری از خالقیت. -5

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر

ی تحصیل در مقطع كارشناسی  فارغ التحصیالن گرایش تأسیسات حرارتی و برودتی میتوانند برای ادامه

 ارشد، در آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته رشتههای زیر شركت كنند:

 پلیمر.صنایع  -مهندسی پلیمر  -1

 مخازن هیدرو كربوری. -مهندسی شیمی  -2

 (.انرژی تبدیل – كاربردی طراحی –مهندسی مکانیک )ساخت و تولید  -3

 (.اجتماعی – اقتصادی سیستمهای مدیریت – بهرهوری و سیستم مدیریت) صنایع مهندسی -4

 .هواشناسی و ژئوفیزیک مجموعه -5

 آمار اقتصادی و اجتماعی(. – آكچواری بیمه آمار – ریاضی آمار) آمار مجموعه -6

 فلسفهی علم. -7

 

( جامدات طراحی – سیاالت و حرارت –فارغالتحصیالن سایر گرایشهای مکانیک )ساخت و تولید 

 و كرده شركت زیر رشتههای آزمون در ناپیوسته ارشد كارشناسی مقطع در تحصیل ادامه برای میتوانند

 :دهند تحصیل ادامه ی موفقیت صورت در

 (.انرژی تبدیل – كاربردی طراحی – تولید و ساخت) مکانیک مهندسی ی مجموعه -1

 .بیومکانیک پزشکی، مهندسی -2

 ( بیومتریال) بیومواد پزشکی مهندسی -3

 پرتوپزشکی مهندسی – رآكتور مهندسی) ای هسته مهندسی ی مجموعه -4

 رودینامیک(.یآ – هوایی سازههای - پرواز مکانیک - جلوبرندگی) هوافضا مهندسی مجموعه -5

 ی خودرو. سیستم محركه -6

 طراحی سیستم تعلیق، ترمز و فرمان. -7

 سازهی بدنه خودرو. -8

 .پلیمر صنایع –مهندسی پلیمر  -9

 (.كشتی هیدرومکانیک – كشتی سازه) كشتی معماری مهندسی -10

 (.سیاالت و حرارت گرایش فقط) شیمی مهندسی -11

 وری(.كرب هیدرو مخازن) شیمی مهندسی -12

 مهندسی مدیریت سوانح طبیعی. -13

 
 



  ریاضی  فیزیک                       125

 

 
 

 مهندسی مواد )شناسایی، انتخاب و روشهای ساخت مواد مهندسی(. -14

 .پروازی صالحیتهای و هوایی سوانح –مهندسی هوافضا  -15

 .بیوتکنولوژی – شیمی مهندسی -16

 .هواشناسی و ژئوفیزیک مجموعه -17

 - اقتصادی سیستمهای مهندسی –هوری بهر و سیستم مدیریت) صنایع مهندسی مجموعه -18

 (.اجتماعی

 (.اجتماعی و اقتصادی آمار – آكچواری بیمه آمار – ریاضی آمار) آمار مجموعه -19

 – ترابری و راه – پی و خاک مکانیک – زلزله مهندسی – سازه) عمران مهندسی مجموعه -20

 مهندسی –ی حمل و نقل ریز برنامه – دریایی سازههای – هیدرولیکی سازههای – آب مهندسی

 (.فاضالب و آب مهندسی – رودخانه مهندسی – زیست محیط مهندسی – ساخت و مدیریت

 (.گری ریخته – فلزات دادن شکل) مواد مهندسی -21

 .علم ی فلسفه -22

( در داخل ph.D) تخصصی دكترای و ارشد كارشناسی مقطع در رشته این در تحصیل ادامه امکان

 كشور فراهم است.

 "مهندسی مکانیک "زمینه شغلی 

آموخته توانمند این رشته مشکل كاریابی ندارند چرا كه به گفته كارشناسان این در حال حاضر دانش

افزاری و رشد مسایل مهندسی، گرایش به سمت تولید داخل و ایجاد تکنولوژی رشته، توسعه سخت

تجهیزات و وسایل در داخل كشور و روی آوردن به خدمات مهندسی در داخل كشور به علت تولید 

های نفتی، باعث رشد چشمگیر بازار كار مهندسان مکانیک در ایران های ارزی و كاهش درآمدمحدودیت

ها كند كه از جمله آنهای مختلفی فعالیت میشده است. یک مهندس مکانیک در حال حاضر در زمینه

 توان به موارد زیر اشاره كرد:یم

آالت تولیـدی تمـام صـنایع، لـوازم     ها، اعم از ماشینآالت و قطعات آنطراحی و ساخت تمامی ماشین -

 خانگی و تجهیزات پزشکی

هـای مکـانیکی و كنتـرل    هـای انتقـال و تصـفیه آب، سیسـتم    طراحی و ساخت تجهیـزات و سیسـتم   -

 ها و كارخانجات شیمیاییپاالیشگاه

های ها و سیستمها و آسانسورها و اماكن، باالبرطراحی و ساخت تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان -

 نقلوحمل

سازی، سیمان، نسـاجی، نمـک و   یافت مواد مثل كارخانجات قند، كاغذساخت ماشین آالت تغلیظ و باز -

 كنسانتره  
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 یی و هوایینقل زمینی، دریاوطراحی و ساخت وسایل و تجهیزات حمل -

 های متحرکساخت تجهیزات دفاعی مانند تانک، راكت، اژدها و پل -

 های تولیدهای مکانیکی و سیستمها، بازوساخت روبات -

 ها و صنایع ها و ارگانها برای فعالیت و اشتغال در سازمانالتحصیل این رشتهبا توجه به توانمندی فارغ

تواند به عنوان كارشناس و مشـاور  مهندس مکانیک همچنین میسبک و سنگین دولتی و خصوصی دارد.

الملـل و  هـای بازرسـی و نظـارت امـور بـین     گذاری و بیمـه، شـركت  های سرمایهها، شركتفنی در بانک

های مختلف از جمله صنایع و معادن، كشاورزی و .... به فعالیت بپردازد. ذكر این نکته ضـروری  وزارتخانه

التحصیل مهندسی مکانیک مثل یک موم خام است كه دانـش كـافی   ای دنیا فارغباشد كه در همه جمی

تواند در آن زمینه متخصص بشود. بـا پیشـرفت تکنولـوژی همچنـین     ای كه كار كند میدارد و در زمینه

 های تحقیقی و پژوهشی بسیاری در این رشته وجود دارد.زمینه

 
 مهندسیمواد 

 .است متالورژی و سرامیک دو شاخه دارای كارشناسی مواد در مقطع مهندسی دیباچه: رشته

 شاخه متالورژی:

ها هستید كه ناگهان كامیونی با خودروی شما برخورد تصور كنید كه در حال رانندگی در یکی از بزرگراه

ای ل حاضر عالوه بر صرف هزینهسازد. چنین برخوردی در حاكند و خسارت سنگینی بر آن وارد میمی

قابل توجه و نیاز به زمانی نسبتاً طوالنی برای تعمیر، از ارزش خودروی شما خواهد كاست اما اگر بدنه 

ساخته شده باشد، حداقل برای صافکاری مشکلی نخواهید  Tiniخودرو به طور كامل از جنس آلیاژ 

حرارت بدهید تا بدنه تصادفی به سرعت تغییر داشت چون كافی است كه بدنه خودرو را تا حد معینی 

شکل یابد و شکل اولیه خود را پیدا كند. البته در حال حاضر این یک خیال پردازی علمی است، اما با 

پیشرفت روز افزون علم متالورژی به زودی موانع تکنولوژیکی در راه تولید و كاربرد این آلیاژها برطرف 

های گوناگون تولید خواهد شد.متالورژی به عنوان یک علم، مواد در شکلشود و مقدار زیادی از این می

های جدید استخرا  و گذرد و با كشف روشدانش نسبتاً جوانی است كه تنها صد سال از عمر آن می

تصفیه فلزات، شناسایی مشخصات ساختاری و فیزیکی مواد، فنون جدید شکل دادن و تولید فلزات، 

شود كه البته هر كه به دو بخش كلی متالورژی استخراجی و صنعتی تقسیم می متولد شده است. علمی

های كشور ما نیز به عنوان دو گرایش از رشته مهندس مواد شاخه متالورژی دو بخش مذكور در دانشگاه

 گردد.ارائه می

 :متالورژی استخراجی گرایش 

 انواع (، شناختآنها )تولید فلزات و تصفیه معدن از سنگ فلزات جداكردن شامل متالورژی استخراجی

 اصفهان آهنذوب در كارخانه آنچه مثال عنوان شود. بهمی شیمیایی و انفعاالت ها و فعلها، سوختكوره

 .است متالورژی استخراجی به شود، عمدتاً مربوطمی ( انجام)چدن خام آهن شمش تهیه تا مرحله

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 مواد: مهندسی مختلف هایشاخه در مشترک دروس
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، كامپیوتر، فیزیک سازیو برنامه ، مبانیعددی ، محاسباتمهندسی ، ریاضیدیفرانسیل ، معادالتریاضی

، انتقال هایدیده، پ ، كریستالوگرافیمصالح ، مقاومت، استاتیک برق مهندسی ، مبانیعمومی شیمی

 مواد. مکانیکی ، خواصمواد، متالوگرافی فیزیکی مواد ، خواص مواد، ترمودینامیک فیزیک شیمی

 : متالورژی استخراجی گرایش تخصصی دروس

، فلزات استخرا  ، اصول مواد معدنی ، تغلیظ فلزات دادن ، شکلگری، ریختهو فنی علمی مطالب انتقال

 ، مواد دیرگداز.، انجماد فلزاتو اكسیداسیون ، خوردگی حرارتی ، عملیات تجزیه مواد، شیمی سینتیک

 است.( همراه با آزمایشگاه رشته این از دروس )بسیاری

 :متالورژی صنعتی گرایش

ها روش این رینمهمت كه فلزی تولید مصنوعات مختلف هایاز روش است عبارت متالورژی صنعتی

و  خواص در متالورژی صنعتی . همچنیناست كاریو ماشین ، جوشکاریدادن ، شکلمتالورژی پودری

 شود.می مواد بررسی و مکانیکی ، ساختاریفیزیکی مشخصات

 : متالورژی صنعتی گرایش تخصصی دروس

، متالورژی  مواد ، متالورژی جوشکاری مکانیکی ، خواصفلزات دادن ، شکل ، انجماد فلزاتگریریخته

 ، انتقالفلزات ، استخرا  حرارتی ، عملیاتو اكسیداسیون آنالیز مواد، خوردگی نوین هایپودر، روش

 .و فنی علمی مطالب

 :سرامیک شاخه

 علمی صورت را به آن بلکه دانیمها نمیو سفالینه سرامیکی ،روف را هنر ساخت سرامیک امروزه

 بطور كلی سرامیک كه گفت توانمی اساس . بر اینكنیممی تعریف وسایل گونهاین وسیعتر از ساخت

آنها مواد  و عمده اصلی دهندهاجزاء تشکیل كه است اشیاء جامدی كاربردن و به ساختن هنر و علم

ها، دیرگدازها، چینی انواع ها شاملبر سفالینه عالوه سرامیک علم یعنی است و غیرفلزی غیرآلی

، غیرفلزی ، مواد مغناطیسی، شیشه، سیمانچینی های، لعاب، مواد سایندهساختمانی ُسیر هایفرآورده

شود. دانشجویان مهندسی تر دیگر میپیچیده و محصوالت مصنوعی بلورهای ها، تکفروالکتریک

های های علمی و مهندسی الزم، كلیه فرآیندیک در طول دوره تحصیلی خود، پس از كسب پایهسرام

ها را از مواد اولیه و آماده سازی آن گرفته تا كنترل كیفی محصوالت ساخته شده و ساخت سرامیک

 گیرند.ارتباط بین ساختمان و خواص این مواد فرا می

 :سرامیک شاخه تخصصی دروس

ها، سرامیک و نوری الکتریکی آنالیز مواد ، خواص نوین هایمواد، روش ها، سینتیکامیکساختار سر

 ، انتقالسرامیک ، فرآیند ساختچینی ها، آزمایشگاهپرسالن ، تئوری شیشه مواد دیرگداز ، تئوری

 .و فنی علمی مطالب

 الزم : هایتوانایی
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 مواد بدون خواص بررسی كند. چرا كهپیدا می ایویژه اهمیت فیزیک و شیمی مواد، دو علم در مهندسی

 باید از دانش و شیمی بر فیزیک عالوه رشته این پذیر نیست. دانشجویامکان دو علم با این آشنایی

 یک كه وجود آنبا  مثال باشد. برای داشته خوبی و تحلیل تجزیه و قدرت داشته كافی اطالعات ریاضی

باشد،  را داشته سخت كار در شرایط و باید آمادگی بوده میزنشینی فکر پشت متالورژی نباید به مهندس

و كنجکاو دارد.  خالق ذهنی نیاز به خوب جسمانی از توان بیش رشته این مهندس شک اما بدون

 این سرامیک . اما در مهندسیاست ضروری مهندسی هایرشته نیز در تمام انگلیسی با زبان آشنایی

كمتر  آن علمی كتابهای نسبتاً جدید است و در نتیجه رشته این شود چرا كهمی بیشتر احساس ضرورت

 .است شده ترجمه فارسی زبان به

 در ایران : شغلی موقعیت

و تولید مواد  فرآیند استخرا  به شوند كه مراكزی جذب توانندمی متالورژی استخراجی التحصیالنفارغ

و  نفت توانند در صنایعپردازند . برای مثال میمی مربوط های( از كانهو غیرآهنی )آهنی فلزی اولیه

 و آلومینیم سرچشمه مس ، مجتمعاصفهان آهن مانند ذوب و غیرآهنی آهنی صنایع و همچنین پاالیش

توانند در مراكزی كه با تولید قطعات فلزی نیز می متالورژی صنعتی التحصیالنكنند. فارغ فعالیت اراک

، دفاع ، صنایعفوالدسازی گری، صنایع متالورژی پودر، صنایعسروكار دارند مانند صنایع ریخته

 از جمله خانگی وسایل ختلفم قطعات و ساخت ، خودروسازی، تراكتورسازیسازی، كشتیهواپیماسازی

 شغلی هاینمایند. در مورد فرصت فعالیت صوت و ضبط ، تلویزیونلباسشویی، كولر، ماشینیخچال

دارند.  بسیاری اهمیت رشد اكثر صنایع برای سرامیک صنایع امروزه كه نیز باید گفت سرامیک مهندس

مواد  كنندهباال سروكار دارند، مصرف حرارت با درجه كه صنایعی متالورژی و سایر صنایع مثال برای

و  الکترونیکی با خواص سرامیکی مختلف قطعات به احتیا  الکترونیک دیرگداز هستند یا صنایع

 تولید نیرو، مخابرات ، صنایعساختمانی ، صنایعسازیاتومبیل صنایع دارند. همچنین مطلوب مغناطیسی

حاضر كشور ما  دارد. در حال سرامیکی هایفرآورده نیاز به ایتولید هر كارخانه و خط هر خانه و باالخره

، الکتریکی هایسرامیک مواد نسوز، تولیدكننده ، تولیدكنندهسازی، چینیسازیكاشی عمده هایكارخانه

كار  به توانند در آنها مشغولمی سرامیک رشته حصیالنالتفارغ كه دارد و سیمان ، آجرسازیسازیشیشه

 نمایند. كمک آن محصول بهبود كیفیت و همچنین كارخانه و راندمان كارایی افزایش و به گشته

 
 مهندسینفت 

بیشترین انرژی جنبشی، گرمایی  دیباچه: حیات در كره زمین كه مدام در جنب و جوش و حركت است،

گیرد. در واقع به یاری این ماده حیاتی است كه كوچکترین موتور ماشین و شیمیایی خود را از نفت می

عات صنایع آید و هزاران نوع تولیدات و مصنوهای سنگین به حركت در میآساترین ناوگانتا غول

ها و الیاف مصنوعی، پارچه های دارویی،سنگین و جدید پتروشیمی، كودهای شیمیایی، فرآورده

شود. های استحفا،ی ساخته میهای بهداشتی و آرایشی و پوششفرآورده ها،چسب ها،پالستیک

ابع و معادن خوشبختانه كشور ما كه در دل خلیج نفت خیز فارس آرمیده است، به عنوان یکی از من

رود. از همین رو تربیت نیرو انسانی متخصص و كارآمد برای بزرگ نفت و گاز جهان به شمار می

های آتی صنعت نفت كشور، برداری درست و بهینه از این سرمایه خداداد و جوابگویی افراد به نیازبهره
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ی چهار گرایش بسیار ضروری است. به همین منظور مجموعه كارشناسی مهندسی نفت كه دارا

مهندسی اكتشاف نفت، مهندسی استخرا  نفت ـ مخازن نفت، مهندسی استخرا  نفت ـ حفاری و 

دایر  1378در دانشگاه صنعت نفت از سال  باشد،برداری از منابع نفت میمهندسی استخرا  نفت ـ بهره

گازها،  ، دینامیکسیاالت بر مکانیک ها مبتنیاین رشته در همه گرایش دروس شده است. اساس

 است كارآمدی مهندسین تربیت آن و هدف است و اقتصاد مهندسی جرم ، انتقالسیاالت ترمودینامیک

 و اجرا كنند. و گاز را طراحی نفت از منابع برداریبهره بهینه هایبتوانند روش كه

 

 : اكتشاف مهندسی گرایش

 نگاری لرزه كار توسط این كه است نفتی هایحوزه ، كشفنفت یا برداشت برداریبهره برای مرحله اولین

را  برگشتی اموا  و سپس فرستاده زمین اعماق را به صوتی ، اموا اكتشاف گیرد. مهندسینمی انجام

 گرایش ببرند. این پی زمین ندر درو وجود نفت وجود یا عدم كنند تا بهمی و پردازش گیریاندازه

 دارد. شناسیبا زمین نزدیکی ارتباط

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :نفت مهندسی مختلف هایگرایش در مشترک دروس

، ، فیزیکآلی ، شیمیعمومی ، شیمیمهندسی ، ریاضیاتدیفرانسیل ، معادالتعمومی ریاضی

، مصالح و مقاومت و مواد، استاتیک انرژی ، موازنهعمومی شناسیكامپیوتر، زمین نویسیبرنامه

 فرآیندهای ، مبانی نفت شناسیفرآیندها، زمین ، كنترلحرارت ، انتقالسیاالت ، مکانیکترمودینامیک

در  ربرد ریاضیات، كا عمومی ، كارگاهمخزن سیاالت ، خواصمخزن هایسنگ ، خواصنفت صنایع

 .ساختمان شناسی، زمینمخازن ، مهندسی چاه ، نمودارگیریآزمایی چاه ، مبانیشیمی مهندسی

 : اكتشاف مهندسی گرایش تخصصی دروس

همجوار،  و مناطق ایران شناسی، زمینذخایر نفتی و ارزیابی (، تخمین)نفت آلی ، ژئوشیمیژئوفیزیک

، نفت مخازن ، مهندسیایران شناسیزمین ، عملیاتاز مخازن برداشت افزایش هایروش

، نگاری، چاهنفت شناسیها، زمینچاه و سیمانکاری حفاری ، گلحفاری ، اصولمیکروپالئونتولوژی

، دریایی اطقمن شناسی، زمینسنگی ناپیوسته هایمحیط ، مکانیکساخت ، زمینمهندسی شناسیزمین

، شناسیزمین ، برداشتشناسی(، كانیو دگرگونی ـ آذرین )رسوبی شناسی، سنگعمومی شناسیزمین

، سیاالت ،مکانیکدور، پتروفیزیک از راه و سنجش ، فتوژئولوژیساختمانی شناسیزمین

 مهندسی ، مبانیـ اقتصادی نیف ، بررسیشناسی، چینهشناسی(، رسوبشناسی)دیرینهشناسیفسیل

 .زیرزمینی شناسی، زمیننفت

 

 : حفاری مهندسی گرایش

و  حفاری تکنولوژی اثرات و ارزیابی شرایط در مناسبترین عملیات و انجام حفاری تجهیزات طراحی

 های، جزو فعالیتآن خریباز ت جلوگیری برای مناسب هایراه كشور و ارائه زیست بر محیط استخرا 
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كار  و راندمان را پایین حفاری هزینه دهد كهمی را ارائه هاییحفار روش مهندس . یکاست گرایش این

 برد.را باال می

 :حفاری مهندسی گرایش تخصصی دروس

 حفـاری  ، مهندسـی حفـاری  ، گـل حفـاری  ، سـیمان  حفـاری  ، مهندسـی ، دینامیکبرق مهندسی مبانی

 .در عملیات ، اسیدكاری پیشرفته

 : نفت مخازن مهندسی گرایش

 3یا  2 مثالً در عمق زمین در اعماق نفتی حوزه ما در یک پردازد كهمی این به مخازن مهندسی دانش

 توانمی سرعتی باشد و با چهمی دسترسی قابل مقدار از آن و چه و گاز داریم مقدار نفت چه هزار متری

فشار،  یا گاز و همچنین نفت مخزن ، نوعمخازن گرایش نفت كرد؟ مهندسی مورد نظر برداشت از مخزن

از  نفت و استخرا  برداشت در نحوه كند زیرا موارد فوقمی را مشخص زمین از سطح آن دما و عمق

 تأثیر دارد. مخازن

 :نفت مخازن مهندسی گرایش تخصصی دروس

 ، عملیـات مخـازن  ، مطالعـات مخـازن  ، مهندسـی ، ترمودینامیـک جـرم  ، انتقالدو فازی سیاالت مکانیک

 مهندسـی  . گـرایش از مخـازن  و صـیانت  ، مـدیریت مخـازن  وبرداشـت  افـزایش  هـای ، روشبـرداری بهره

 نفـت  دلیـل  همین اند بهفشار شده كشور ما دچار افت نفت مخازناكثر  امروزه نفت از منابع برداریبهره

 ، یـک نفـت  از منابع برداریبهره حضور مهندسین رسد و در نتیجهنمی زمین سطح به طبیعی صورت به

 نفتـی  زنتـر، از مخـا  بهتر و اصولی علمی هایاز روش با استفاده كه . افرادیناپذیر است اجتناب ضرورت

 كنند.می برداریبهره

 :نفت از منابع برداریبهره مهندسی گرایش تخصصی دروس

 ، عملیاتحفاری ، مهندسی مخازن ، مهندسیاكتشافی ژئوفیزیک ، اصولدوفازی سیاالت مکانیک

 ، آزمایشگاهاكتشافی یهادر چاه مخازن ، تخمیناز مخازن و برداشت افزایش های، روشبرداریبهره

 . نفت

 : الزم هایتوانایی

 رشته از جمله مهندسی هایرشته در تمامی پایه دو درس كه و فیزیک ریاضی بر دو درس عالوه

 اینکه دلیل به دارد. در ضمن ایویژه اهمیت رشته نیز در این انگلیسی زبان ، درساست نفت مهندسی

 این ، دانشجویاناز شهر است نیز خار  كارشان و محیط است سنگین رشته این التحصیالنكار فارغ نوع

 15باید  نفت در وزارت حفاری مهندس یک مثال شوند. برایمی مرد انتخاب داوطلبان از بین دانشگاه

 دارد. مرخصی هفته یک باشد و سپس از شهر و دور از خانواده روز خار 

 : در ایران شغلی موقعیت

در  نفت صنعت اما دانشگاه است نفت وزارت رشته این التحصیالنفارغ بازار كار موجود برای قطعاً اولین

باشد، در  خوب دانشجویی علمی اگر سطح كند بلکهنمی را بورسیه رشته این حاضر دانشجویان حال

 نفت وزارت جذب درصد از دانشجویان 70از  حاضر بیش در حال شود. البتهمی نفت وزارت جذب نهایت

 رشته بیشتر واحدهای شوند چرا كهمی خصوصی شیمایی صنایع آنها نیز جذب شوند و مابقیمی

 است. مشترک شیمی مهندسی با رشته نفت مهندسی
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 مهندسیهوافضا
كنند، اطالع می هوا فضا را انتخاب مهندسی رشته كه سراسری آزمون از داوطلبان دیباچه: بسیاری

 این هدف كه گیرند. در حالیمی اشتباه یا نجوم را با خلبانی و آن ندارند رشته این به نسبت صحیحی

كند. در  هواپیما فعالیت و آزمایش ، ساختطراحی در زمینهبتواند  كه است مهندسی كردن آماده رشته

پرواز  به و او در مورد چگونگی است هواپیما از كارخانه آمدن از بیرون هوا فضا قبل كار مهندس واقع

و  از علوم ایهوا فضا مجموعه دیگر مهندسی عبارت بیند. بهنمی هواپیما آموزش یک درآوردن

نظیر هواپیماها، بالگردها،  پرنده وسایل و ساخت ، طراحیتحلیل در زمینه و عملی علمی هایاییتوان

پرواز  ، مکانیک ، جلوبرندگی رودینامیکیآ بر چهار پایه رشته . اینها استها و ماهوارهگالیدرها، موشک

امیک به مطالعه و بررسی جریان هوا، محاسبه رودینی.كه در این میان آاستوار است هوافضایی هایو سازه

پردازد و مهندس هوافضا با فراگیری این علم به نیروها و گشتاورهای ناشی از آن بر روی جسم پرنده می

رودینامیکی یهای پیچیده در اطراف اجسام پرنده پرداخته و با به دست آوردن نیروهای آتحلیل جریان

های كند. جلوبرندگی به مطالعه و بررسی سیستمزه را فراهم میامکان بررسی پایداری و طراحی سا

پردازد. ها و نحوه تولید نیروی رانش در آنها میجلوبرنده اعم از موتورهای پیستونی، توربینی، راكت

رودینامیکی، یمکانیک پرواز به مطالعه و بررسی رفتار و حركات جسم پرنده با استفاده از اطالعات آ

شود و عملکرد به بررسی پردازد در واقع علم مکانیک پرواز از عملکرد تشکیل میمیهندسی و وزنی 

های مختلف و پایداری و كنترل وسایل پرنده بُرد، مسافت نشست و برخاست، مداومت پروازی در سرعت

ه های هواپیما و دیگر وسایل پرندهای هوافضایی به مطالعه و بررسی سازهپردازد و در نهایت سازهمی

رودینامیکی و یهایی است كه عالوه بر استحکام كافی در برابر بارهای آپردازد و هدف آن طراحی سازهمی

 سایر بارهای استاتیکی وارد بر وسایل پرنده ، حداقل وزن را نیز داشته باشند.

 الزم : هایتوانایی

 باشد و بیشتر دروسمی الزم یتا حدود و شیمی فیزیک و همچنین است ریاضیات رشته این زیربنای

وارد  كه و عموماً كسانی است فنی رشته هوا فضا یک . مهندسیاست انگلیسی زبان به رشته این

و  قوی باید افرادی باشند و همچنین را داشته كار در كارخانجات شوند، باید آمادگیمی فنی هایرشته

 پشتکار باشند. دارای

 در ایران : شغلی موقعیت

كنند.  فعالیت و ماهواره ، موشکیهواپیمایی تحقیقاتی و مؤسسات توانند در صنایعهوا فضا می مهندسین

 عنوان كنند، بهمی استفاده پرنده از وسایل نحوی به كه هاییو سازمان مؤسسات در كلیه همچنین

و  اتومبیل سازه دیگر چون نمایند. از سوی فعالیت نگهداریو تعمیر و  در عملیات تحقیق كارشناس

گاز پمپ یا ایستگاه نیروگاه گاز یک هایهواپیما دارد و توربین یک با سازه زیادی مشتركات كشتی

در  هوایی هایبر شركت هوا فضا عالوه مهندس گردد، یکمی و طراحی تحلیل موتور جت همانند یک

هواپیما  بر ساخت دارد. عالوه خوبی شغلی هایفرصت خوردوسازی و گاز و صنایع نفت ها، صنایعنیروگاه

در  و همچنین هواپیما تعمیر و نگهداری توانند در فرودگاهها در قسمتمی رشته این التحصیالنفارغ
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خودروها،  رودینامیکیآ توانند رویكنند یا می عالیتافزارها فو جنگ موشک طراحی روی دفاع صنایع

 كار كنند. تولید برق بخار برای هایو تولید توربین خودروسازی هایسازه

تحصیل : در طول رشته این هایدرس  

:اصلی دروس  

، ، دینامیکمهندسی ، ریاضیسیاالت هوا فضا، مکانیک بر مهندسی ای، مقدمه، استاتیک كشینقشه

، حرارت مواد، انتقال ، علماتوماتیک ، كنترلمصالح ، مقاومت، ارتعاشات برق ، مبانی ترمودینامیک

 .موتور انتقال آزمایشگاه

 :تخصصی دروس

 ها، اصولسازه هواپیما ، تحلیل ، طراحی آیرودینامیک پرواز ، آزمایشگاه ، مکانیک آیرودینامیک

های این رشته همراه با .)بسیاری از درس، پروژه هوایی هایسازه ، طراحیتخصصی ، زباندگیجلوبرن

 آزمایشگاه است(.

خلبانی–هوانوردی

دو  میان در این كه است هوایی پرواز و ناوبری ، مراقبتخلبانی شاخه سه دارای هوانوردی دیباچه: رشته

دانشجو  تجربی و علوم و فنی ریاضی آزمایشی هایگروه داوطلبان رواز از بینپ و مراقبت خلبانی شاخه

 : پردازیمدو شاخه می این معرفی ما در اینجا به پذیرند كهمی

دانشجو  عالی ها و مراكز آموزشدانشگاه سراسری آزمون از طریق كه خلبانی تنها شاخه خلبانی شاخه

 علوم و فنون هوایی شهید ستاری در دانشگاه آن دانشجویان كه است نظامی خلبانی پذیرد، شاخهمی

 ، تربیتشهید ستاری هوایی ( در دانشگاه)خلبانی هوانوردی دانشجوی از پذیرش بینند. هدفمی آموزش

 دانشجویان كند كهمی ینتعی هوایی است. نیروی اسالمی جمهوری هوایی مورد نیاز نیروی هایخلبان

 است مهم ببینند. آنچه ( آموزشیا مسافربری ، آموزشی جنگی )خلبان تخصصی رشته در كدام خلبانی

 نیروی به وابسته شهید ستاری علوم و فنون هوایی ( دانشگاه)خلبانی هوانوردی رشته كه است این

 دانشجوی یک دانشگاه از بدو ورود به دانشگاه این و دانشجویان است اسالمی جمهوری ارتش هوایی

 شوند.می التحصیلفارغ یا كارشناس افسر مهندس یک عنوان به خواهند بود و در نهایت نظامی

 الزم : هایتوانایی

 زند. بهرا در هواپیما می اول دارد، حرف ها دالر ارزشمیلیون كه هواپیمایی فرمانده عنوان به خلبان یک

 مرحله در سه آمادگی این باشد كه داشته مسؤولیت احراز این را برای كامل باید آمادگی دلیل همین

كند می خود را ثابت علمی آمادگی سراسری در آزمون شركت داوطلب اول شود. در مرحلهمی سنجیده

خود  رشته انتخاب فرم اول انتخاب 9از  ( را جزو یکی)خلبانی هوانوردی رشته كه است الزم و همچنین

 یک مرحله در این شود كه پذیرفته در معاینات جسمی بعد باید از لحاظ باشد. در مرحله كرده در 

 عبارتند از: كه ،اهری بر خصوصیات عالوه داوطلب
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 داشته سال 20باشد نباید بیشتر از  داده را انجام سربازی اگر خدمت تی)ح تمام سال 20 حداكثر سن

. كامل برخوردار باشد جسمانی باید از سالمت متعارف وزنی متر، داشتنسانتی 165قد  باشد(، حداقل

 معاینه مرحله هدر س داوطلب چشم دلیل همین باشد به نداشته و كوررنگی او بوده مثالً باید دید چشم

 و نهایتاً نوار مغزی شده معاینه مرحله در سه داوطلب یک و قلب و بینی و حلق گوش شود همچنینمی

جلو را  هایچند عدد از دندان اگر داوطلبی مثال برای شود. چونمی معاینه هایشو دندان او برداشته

باشد،  شده ترمیم دندانش 4یا  3از  شود یا اگر بیشمی تهوع حالتباشد در فشار جوّ باال دچار  نداشته

 مصاحبه ، از داوطلبكامل جسمانی سالمت در صورت در نهایت خواهد داشت پرواز مشکل در حین

 الزم باشد و همچنین و شجاع باید جسور، نترس خلبانی دانشجوی شود. یکمی و حفا،تی عقیدتی

 باشد. و منظم منضبط و فردی هبود رشته این عاشق كه است

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 .دیفرانسیل ، معادالت، آمار و احتماالتپایه ، فیزیک ریاضی

 :اصلی دروس

 ، اصـول عمـومی  دینامیـک ، بـرق  مهندسـی  ، مبانی، استاتیکعمومی ، ارتعاشاتنویسیكامپیوتر و برنامه

 هـای هواپیما، سیستم ، موتورهایهوانوردی ، اصولعمومی ، آئرودینامیکعمومی پرواز، الکترونیک ایمنی

 و مقـررات  ، قـوانین هـوائی  ، فیزیولـوژی ، هواشناسـی  هـوائی  هواپیمـا، نـاوبری   و الکترونیکـی  الکتریکی

 .هوانوردی

 :تخصصی دروس

 حـرارت  پـذیر، انتقـال  تـراكم  سیاالت ، ایرودینامیکدر عملیات و تحقیق مدیریت ، مبانیصالحم مقاومت

، پـرواز   نظـامی  ، پـرواز پیشـرفته   ، پرواز پایـه ، پرواز اولیهتخصصی ، زبانپرواز كاربردی ، مکانیکعمومی

 .نظامی تخصصی

 پرواز : مراقبت شاخه

واپیمای در حال پرواز بر فراز یکی از شهرهای بزرگ و پرجمعیت جهان گاه كه روی صندلی یک هآن

بیند. اما اگر به صفحه رنگ میسر و صدا و به رنگ اقیانوس آبیاید، آسمان را خالی و آرام و بینشسته

 كنیدرادار مراقبت پرواز فرودگاه آن شهر نگاه كنید، آن را همانند بزرگراهی مملو از اتومبیل مشاهده می

كه با سرعتی بسیار در حال حركت هستند. اتاق عملیات )كنترل راداری فرودگاه هواپیما( در فرودگاه 

هر شهر، اداره آسمان پر ترافیک آن شهر را به عهده دارد. در این اتاق، مسؤوالن مراقبت پرواز با 

ر نظر دارند و با ای و كامپیوتری صفحات سبزرنگ رادار را زیچشمانی دقیق و مراقب، تغییرات لحظه

دهند كه به ها دستور میكنند وبه خلباناستفاده از رادار و رادیو، هواپیماها را در آسمان هدایت می

او  بگیرند، فرود آیند و سرعتشان را زیاد یا كم كنند تا تداخلی پیش نیاید و  كدام سمت گردش كنند،

پرواز  مراقبت بر  متخصصان و پرورش آموزش بهپرواز  مراقبت از ایمنی كامل برخوردار گردند. شاخه

 دارند تا هنگام را برعهده و شکاری مسافربری هواپیماهای ، كنترلمراقبت در بر  كه پردازد. افرادیمی
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 باشد. یک داشته ایمن وجود نیاید و هواپیما فرود یا پروازی به ، تداخلیو نشستن پرواز، بلند شدن

 از بر  باند پروازی هوا و سمت باد، نوع وزش نحوه را در زمینه الزم پرواز اطالعات مراقبت صمتخص

 پرواز، اولین مراقبت كاركنان كند. در ضمنمی ، هواپیما را هدایتآن و براساس پرواز گرفته مراقبت

، باید با مربوط دستورالعمل رعایت ضمن شوند بنابراینمی آگاه سانحه از وقوع هستند كه كسانی

آثار و شواهد و  نرفتن و از بین دیده سانحه هواپیمای سرنشینان نجات برای ممکن وسیله سریعترین

 نمایند. اقدام مؤثر در بروز سانحه مدارک

 الزم : هایتوانایی

 برخوردار باشد؛ یعنی توانایی پرواز باید از این و مراقب است توانایی ، یکكردن صحبت میکروفون پای

باشد و  اگر هوا خراب مثال ها قرار دهد. برایرا در اختیار خلبان الزم اطالعات باید بتواند در هر شرایطی

 خلبان تواند بهمی كه پرواز است مراقبت مسؤول باشد، این شده و هیجان دچار اضطراب هم خلبان

 زبان پرواز باید به مراقب یک بنشیند. همچنین بر زمین هواپیما ایمن شود كه دهد و باعث رامشآ

 پاسخ انگلیسی زبان ها نیز بهكند و خلبان صحبت ها انگلیسیباید با خلبان باشد. چون مسلط انگلیسی

 بدهند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 :پایه دروس

 .دیفرانسیل كامپیوتر، معادالت ریزیو برنامه ، مبانی، فیزیکعمومی ریاضی

 :اصلی دروس

 های، سیستمعمومی ، الکترونیکهوانوردی خوانیو نقشه كشی، نقشه، مکانیکبرق مهندسی مبانی

، تخصصی پرواز، زبان ، مکانیکهوانوردی هواشناسی، ، سرویسعمومی ، هواشناسی، ناوبریناوبری كمک

 رادار، كاربرد كامپیوتر و اتوماسیون ، اصولمخابرات ، اصولمدیریت ، مبانیهواپیمایی ها، حقوقفرودگاه

 .مهندسی پرواز، آمار و احتماالت در مراقبت

 :تخصصی دروس

، هوانوردی العاتیاط های، سرویسهوایی ترافیک هایپرواز، سرویس و طرح هوانوردی مراقبت

( ، كنترل ، بر سنجیو ارتفاع تقرب ، كنترلایمنطقه پرواز )كنترل و مراقبت ناوبری هایدستورالعمل

، سوانح ، بررسیو نجات رادار، تجسس عملی رادار، آموزش وسیله هواپیما به كنترل هایدستورالعمل

 و نظارت ، ارتباطاتناوبری پرواز، سیستم ، صالحیتهواپیمایی تپرواز، عملیاهای دستورالعمل طراحی

، سیموالتور ایمنطقه ، سیموالتور كنترلكنترل ، سیموالتور بر هواپیمایی تدریس ، روشایماهواره

 پرواز. تقرب

 در ایران : شغلی موقعیت

 این دانشجویان شود و تمامیمی ارائه ستاری شهید هوایی و فنون علوم تنها در دانشگاه شاخه خلبانی

 خدمت گردند و در طولمی التحصیلفارغ دومی ستوان شوند و با درجهمی از بدو ورود بورسیه دانشگاه

پرواز  مراقبت كنند. شاخهمی دریافت هوایی نیروی ضوابط و مطابق مناسب مسکنی هوایی، در نیروی

شود. می ارائه كشوری هواپیمایی صنعت و دانشکده شهید ستاری هوایی و فنون علوم شگاهنیز در دان
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 ، در صورت تحصیلی دوم از ترم كشوری هواپیمایی صنعت دانشکده از دانشجویان تعدادی است گفتنی

 تعهد خدمت سپردن د و در صورتخواهند ش بورسیه هواپیمایی هاینیاز شركت به با توجه احراز شرایط

 شوند.می معاف و،یفه خدمت از انجام

 ناوبریهوایی-هوانوردی
دیباچه: بدون شک ایمنی اولین و مهمترین هدف هر پروازی است، زیرا ایمنی نه تنها باعث جلوگیری از 

عمومی و بهبود  تواند در اقناع اذهانگردد بلکه همچنین میضایعات ناشی از خسارت یا آسیب می

های حاضر در صنعت های هواپیمایی تجاری و مسافری مؤثر باشد. بنابراین شركتسوددهی شركت

گذاری بر روی ایمنی در تمامی سطوح شركت، یک سیاست اصولی و اند كه سرمایههواپیمایی دریافته

ن ناوبری هوایی در هایی كه در این زمینه برداشته شده است، وجود متخصصیمنطقی است.یکی از گام

باشد كه به عنوان ركن اصلی یک پرواز ایمن محسوب هواپیماهای مسافربری، ترابری و شکاری می

 و طراحی تهیه از پرواز مسؤولیت قبل كه نامید؛ فردی دوم خلبان توانرا تقریباً می شوند. ناوبر هواییمی

 و در چه سرعتی ، با چهارتفاعی هواپیما باید در چه كند كهمی دارد و تعیین مسیر پرواز را برعهده نقشه

را  مختلف نشیند و ابرهایرادار می باشد، ناوبر در پشت پرواز نماید و اگر هواپیما رادار داشته هوایی

مسیر باشد، او  زا وجود داشتهباران هواپیما، ابرهای اگر در صد مایلی مثال كند. برایمی شناسایی

مسیر را دور  باشد و در واقع زا برخورد نداشتهباران كند تا با ابرهایپیشنهاد می خلبان را به جدیدی

 هواپیماها ناوبر ندارند اما اگر هواپیمایی تمام مقصد برساند. البته هواپیما را به كامل زند تا با امنیتمی

از  ایتواند پرواز كند. عدهنیز می نامناسب در هوای ارد. چوند مانور بیشتری باشد، قدرت ناوبر داشته

 زمینه بیشتر در این شهید ستاری هوایی بینند )دانشگاهمی آموزش شکاری هواپیماهای ناوبرها نیز برای

بر  وهعال دهند چونمی را انجام تریتر و مهمكار پیچیده افراد در نهایت این دهد( كهمی آموزش

از  خدمه نجات دوره از جمله مختلفی هایباید دوره یا ترابری مسافربری ناوبر هواپیمای یک هایفعالیت

را  دشمن باید رادار هواپیماهای كنند. همچنین را نیز كنترل ها و مهماترا بگذرانند و سالح مرگ

 كنند. استفاده یما بر ضد دشمنهواپ از اسلحه لزوم و در صورت كرده شناسایی

 : الزم هایتوانایی

 و قدرت ، مهارتعمل و از سرعت بوده قوی و زبان ریاضیات باید در دروس هوایی ناوبری دانشجوی

 دهد. انجام خوبی خود را به ، و،یفهبحرانی برخوردار باشد تا بتواند در مواقع خوبی و تحلیل تجزیه

 : موقعیت شغلی در ایران 

 وم و فنون هوایی شهید ستاری است.های دانشگاه علهای شغلی این رشته مانند سایر رشتهفرصت

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 پایه : دروس

 .دیفرانسیل ، معادالت، آمار و احتماالت، فیزیکریاضی

 اصلی : دروس

 ، ارتعاشات، استاتیکعمومی ، دینامیکالکترونیک ، مبانیبرق لیزر، مبانیبا  كامپیوتر، آشنایی مبانی
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 .عمومی

 تخصصی : دروس

، هوانوردی ، موتور هواپیما، قوانینتخصصی پرواز، زبان ایمنی پرواز، اصول ، اصولهوایی فیزیولوژی

، ، پرواز پیشرفته، پرواز پایهاز مقدماتی، پروالکترونیک ، جنگ، هواپیما، هواشناسیالکترونیکیسیستم

 .كنترل ، سیستمناوبری كمک ، سیستمهوانوردی ، سیموالتور پرواز، سرویسهوایی رهگیری

 مهندسیبرق
تکنولوژی و صنعت برق بصورت بسیار گسترده در همه جا و از جمله در كشور ما پایهای برای  دیباچه: 

صنعت و گسترش آن است. بطوریکه برق و صنایع وابسته به آن به صورت یکی از معیارها و مالكهای 

پیشرفت صنعتی و به عنوان صنعت سنگین و بنیادی محسوب میشود. در نهایت یکی از بهترین 

ایی كه از رشته مهندسی برق شده است این است كه محور اصلی فعالیتهای مهندسی برق، تعریفه

تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است. البته این سیگنال ممکن است شکل مو  ولتاژ یا شکل مو  

 جریان و تركیب دیجیتالی یک بخش از اطالعات باشد.

مجموعهای از كاراییهای مذكور جهت برآوردن نیازهای ـ اهداف رشته: تربیت افرادی است كارآمد با 

 كشور كه تقریباً همگی با برق در ارتباط هستند.

 ـ گرایشهای رشته مهندسی برق: 

 الکترونیک -1

 بیوالکتریک -2

 قدرت -3

 كنترل -4

 مخابرات -5

 مخابرات دریایی -6

 سیستمهای دیجیتال -7

 بیوالکترونیک -8

 

 ـ گرایش الکترونیک: 

رونیک علمی است كه به بررسی حركت الکترون در درون گاز، خالء یا نیمه رساناها و اثرات و الکت

پردازد. با توجه به این تعریف، مهندس الکترونیک، در زمینهی ساخت قطعات -كاربردهای آن می

میتوان  الکترونیک و كاربرد آنها در مدارها فعالیت میکند. به عیارت دیگر فعالیت مهندسی الکترونیک را

 طراحی مدار تقسیم كرد -2ساخت قطعه و كاربرد مداری قطعه؛  -1به دو شاخه اصلی: 

 .گرایش الکترونیک به دو زیربخش عمده تقسیم میشود:

میکروالکترونیک: شامل علم مواد، فیزیک الکترونیک، طراحی و ساخت قطعات كه از سادهترین تا  -1

 ترین آنها است. پیچیده

هدف آن طراحی و ساخت سیستمها و تجهیزات الکترونیکی با استفاده از قطعات  مدار و سیستم: -

 ساختهشده توسط متخصصان میکروالکترونیک است.
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برای مثال یک سیستم گیرنده رادیو نمونهای از كنار هم قرار دادن قطعات مختلف الکترونیکی برای 

یک سیستم فرستنده و گیرنده برای  دریافت مو  ارسال شده از سوی فرستنده به گیرنده است؛ یعنی

كار، هم به قطعات الکترونیکی و هم به سیستمهای متشکل از قطعات الکترونیکی نیاز دارد و این شامل 

بسیاری از دستگاههای الکتریکی از جمله پمپ مصنوعی تأمینکننده ضربان قلب، سیستم رله و حفا،ت 

 یک هواپیما میشود.در یک نیروگاه برق و یا سیستم هدایت اتوماتیک 

 

 ـ گرایش قدرت:

ـ معرفی: این گرایش شامل كلیه امور مربوط به طراحی و بهرهبرداری سیستم انرژی الکتریکی از تولید 

باشد. بطوریکه بتوان انرژی الکتریکی را بصورت اقتصادی و با كیفیت الزم در اختیار -تا مصرف می

به روشهای « تولید نیروی الکتریکی»رایش قدرت به مصرفکننده قرار داد. به عبارتی مهندسی برق گ

 گوناگون و انتقال و توزیع این نیرو با بازده و قابلیت اطمینان باال مربوط میشود.

 ـ اهداف رشته:

 تربیت افرادی كارا در بخشهای تولید،انتقال و توزیع -1

 طراحی شبکهای تولید با كمترین هزینه و بیشترین بازده -2

های انتقال، خطوط انتقال، پخش بار بر روی شبکه، قابلیت اطمینان و پایداری شبکه  هطراحی شبک -3

 ها و حفا،ت شبکه، پخش بار اقتصادی  قدرت، طراحی رله

 طراحی شبکههای توزیع حفا،ت و مدیریت آن. -4

 تولید برق در نیروگاهها -5

 شهریهای  انتقال برق از طریق خطوط انتقال و توزیع آن در شبکه -6

 توزیع برق برای مصارف خانگی و كارخانجات -7

یکی دیگر از شاخههای قدرت نیز ماشینهای الکتریکی است كه شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها و 

 موتورهای الکتریکی میشود كه این شاخه از زمینههای مهم صنعتی و پژوهشی گرایش قدرت میباشد.

 ـ گرایش مخابرات: 

گرایشی از مهندسی برق است كه در حوزهی ارسال و دریافت اطالعات فعالیت  ـ معرفی: مخابرات،

میکند. مهندس مخابرات با ارائه نظریهها و مبانی الزم جهت ایجاد ارتباط بین دو یا چند كاربر، انجام 

 عملی فرایندها را به طور بهینه ممکن میسازد. مخابرات از دو گرایش میدان و سیستم تشکیل میشود

 ش میدان:گرای

 ـ اهداف گرایش: 

 آشنایی دانشجویان با مفاهیم میدانهای مغناطیسی، اموا ، ماكروویو، آنتن و... -1

 یافتن مناسبترین وسیله برای انتقال موجی از نقطهای به نقطه دیگر. -2
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م، ابتدا برای مثال، اگر بخواهیم سیگنالی را از یک ایستگاه تلویزیونی به گیرندگان تلویزیونی منتقل كنی

باید این سیگنال را از طریق آنتنهای خاص به صورت اموا  منتشر ساخته و سپس در طرف گیرنده نیز 

آنتنهای خانگی باید بتوانند این اموا  را از فضا دریافت كنند تا از طریق دستگاه تلویزیون این اموا  به 

 اموا  صوت و تصویر تبدیل شود.

 

 ـ گرایش سیستم: 

 : ـ اهداف گرایش

 تبدیل سیگنالها از شکلی به شکل دیگر. -1

 طراحی فیلترهای مختلف جهت تشخیص اموا  مزاحم )نویز یا پارازیت( از اموا  اصلی و حذف آنها. -2

برای مثال، در همان سیستم تلویزیونی برای انتقال سیگنالی از اتاق تولید به آنتن، احتیا  به دستگاه 

یبی از قطعات الکترونیک بوده و به شیوهای طراحی شده است كه فرستنده است كه این دستگاه ترك

میتواند سیگنال تولید شده در آن محیط را به صورتی درآورد كه بوسیله آنتنهای فرستنده قابل ارسال 

باشد. از سوی دیگر در منازل نیز دستگاه تلویزیون یا رادیو شامل انواع سیستمهای مخابراتی است كه 

 لهای دریافتی از آنتن را تبدیل به سیگنال صوت و تصویر میکند.این سیستم سیگنا

 

 ـ گرایش كنترل: 

ی مهندسی  شاید بتوان این گرایش را یکی از گرایشهای بین رشتهای تلقی نمود؛ یعنی عالوه بر رشته

های مهندسی نیز این گرایش وجود دارد. در رشتهی مهندسی برق، این گرایش  برق، در سایر رشته

طراحی روشهاو تجهیزاتی میشود كه كنترل یک دستگاه ساده و كوچک، یا یک كارخانهی بزرگ شامل 

را بر عهده دارند. به كمک این علم میتوان به عملکرد بهینه سیستمهای پویا، بهبود كیفیت و ارزانتر 

 كنندهی شدن فراوردهها، گسترش میزان تولید، ماشینی كردن بسیاری از عملیات تکراری و خسته

 دستی و نظایر آن دست یافت.

 ـ اهداف گرایش: 

 كنترل خروجیهای یک سیستم بر مبنای ورودیهای آن و با توجه به شرایط ویژه -1

 طراحی سیستمی كه بتواند عملکرد یک دستگاه را در حد مطلوب حفظ كند. -2

 خودكار كردن یا اتوماتیک كردن خط تولید -3

متنوعی مانند: كنترل خطی، غیرخطی، مقاوم، تطبیقی، همچنین این گرایش دارای زیربخشهای 

دیجیتالی، فازی و غیره میباشد و با توجه به اینکه گرایش كنترل منحصر به مهندسی برق نمیباشد 

 میتوان گفت كه: 

های مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی هوافضا، مهندسی سازه و مهندسیهای دیگر،  در رشته

هستیم اما نوع سیستم كنترلی در هر رشته مهندسی متفاوت است. برای مثال در ما شاهد علم كنترل 

 مهندسی مکانیک نوع كنترل، مکانیکی و در مهندسی شیمی بر اساس فرآیندهای شیمیایی است.

 ـ تواناییهای الزم داوطلبان: 

 عالقمندی و تسلط بر مفاهیم فیزیکی و اصول ریاضیات -1
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 و تحلیلگر برخورداری از ذهنی خالق -2

 عالقمندی به كار با وسایل برقی  -3

 برخورداری از هوش باال -4

 تسلط كافی بر زبان خارجی -5

در رشته مهندسی بـرق گـرایش الکترونیـک داوطلـب بایـد بـر مفـاهیم فیزیـک بخصـوص فیزیـک            -6

 هادی تسلط داشته باشد. الکترونیک و نیمه

 3سال میباشد كه تقریباً به مدت  4ی مهندسی برق ـ طول دوره: مدت زمان تحصیل در رشته كارشناس

 سال دروس گرایشهای مختلف، یکسان میباشد. و بعد گرایشهای داوطلبان مشخص میشود. 

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

ی تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد، در آزمون  فارغ التحصیالن این رشته میتوانند برای ادامه

 ناپیوسته كلیه گرایشهای زیر شركت كنند: كارشناسی ارشد

مجموعه مهندسی برق )الکترونیک، قدرت، مخابرات }میدان، سیستمهای مو ، رمز، مایکرو نوری{،  -1

 آهن برقی، مدیریت انرژی الکتریکی(-كنترل راه

 مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( -2

 (GIS جغرافیایی اتاطالع سیستمهای –برداری )سنجش از دور  مهندسی عمران نقشه -3

مجموعه مهندسی عمران )سازه، مهندسی زلزله، مکانیک خـاک و پـی، راه و ترابـری، مهندسـی آب،      -4

ریزی حمل و نقل، مهندسی مدیریت و ساخت، مهندسی  سازههای هیدرولیکی، سازههای دریایی، برنامه

 محیط زیست، مهندسی رودخانه، مهندسی آب و فاضالب(.

 مکانیک )ساخت و تولید، طراحی كاربردی، تبدیل انرژی(.مجموعه مهندسی  -5

 مهندسی پزشکی، بیومتریال -6

)تجارت الکترونیک، شبکههای كامپیوتری، سیستمهای چندرسـانهای،   ITمهندسی فناوری اطالعات  -7

 مدیریت سیستمهای اطالعاتی، امنیت اطالعات(

 بیومکانیک –مهندسی پزشکی  -8

 (.افزار نرم مصنوعی، هوش كامپیوتر، معماری) تركامپیو مهندسی مجموعه -9

 (.پرتوپزشکی مهندسی راكتور، مهندسی) هستهای مهندسی مجموعه -10

 سیهواشنا و ژئوفیزیک مهندسی -11

 مجموعه آمار )آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی(. -12

 مدیریت سیستمهای اقتصادی و اجتماعی(مهندسی صنایع )مدیریت سیستم و بهرهوری،  -13

 فتونیک -14
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 ی علم.  فلسفه -15

 ها()كلیه گرایش "مهندسی برق"زمینه شغلی

های گیری عمیق دروس و در نتیجه كسب تواناییتوان در یادالتحصیالن این رشته را میتوانایی فارغ

های چک و بزرگ در كشور، فرصتالزم برای موفقیت در بازار كار دانست. امروزه با توسعه صنایع كو

 زیادی برای مهندسین برق فراهم شده است.

های فنی و صنعتی های خود، نیازتواند به یاری آگاهیمهندس برق كه به خوبی مطالعه داشته باشد می

نظر ها را برطرف سازد. همچنین طبقهای خاص این نیازها و مداركشور را یافته و با طراحی سیستم

ان و متخصصان انرژی در كشور با توجه به نیاز فزاینده به انرژی در جهان كنونی و همچنین كارشناس

مگاوات به ،رفیت تولید انرژی الکتریکی  1500نرخ رشد انرژی الکتریکی در كشور، ساالنه باید حدود 

یالن التحصهای جدید و همچنین جذب فارغكشور افزوده شود كه این امر نیاز به احداث نیروگاه

های مختلف آن های شغلی یک مهندس برق در گرایشمتخصص برق و قدرت دارد. در ضمن فرصت

آهن سازی، ذوببسیار گسترده است به طوری كه در یک مجموعه عظیمی چون صنعت سیمان، خودرو

 تواند در وزارتخانه پستالتحصیل این رشته میو ... حضور یک مهندس برق ضروری است. همچنین فارغ

های ارتباطات و ها، وزارت نیرو و وزارتخانهو تلگراف و تلفن، وزارتخانه صنایع، وزارتخانه دفاع و بانک

های مختلف خصوصی یا دولتی به فعالیت بپردازد. همچنین آوری اطالعات و دیگر سازمانفن

های خاص ها و مدارمتواند با اتکا بر توانائیها و آگاهی خود به طراحی سیستآموخته این رشته میدانش

 بپردازد.

مهندسیپزشکی

روز زنده  192اولین بیمار، تحت عمل جراحی پیوند قلب مصنوعی قرار گرفت و  1983دیباچه: سال 

اولین پای الکتریکی ساخته شد. پایی  1993تلمبه تنظیم كننده قلب ساخته شد.سال  1988ماند. سال 

های ریزپردازنده، سرعت قدم زدن فرد را دریافته و محفظه هایكه با استفاده از سیستم بادی و كنترل

كند كه به طور طبیعی به جلو عقب حركت كرده و مانع از لنگیدن فرد بادی خود را به نحوی تنظیم می

كنند تا های مرتبط تالش میشود. و اكنون دانشمندان مهندسی پزشکی به یاری متخصصان رشتهمی

ا رگ مصنوعی را اختراع كنند.البته علم مهندسی پزشکی به ساخت چشم مصنوعی، كلیه مصنوعی ی

تر تر و متنوعشود بلکه حیطه این علم بسیار گستردهاعضای مصنوعی مکانیکی یا الکتریکی محدود نمی

علم پزشکی مهندسی پزشکی علمی حیاتی است تا جایی كه بدون آن، باشد.در كشورهای غربی،می

هد. برای مثال یک پزشک جراح بدون تجهیزات اتاق عمل واقعاً فلج است. یا تواند كاری انجام دنمی

پذیر نیست. در ضمن باید توجه بسیاری از معاینات پزشکی بدون استفاده از تجهیزات پزشکی امکان

تر است. داشت كه هدف مهندسی پزشکی تنها تجهیزات پزشکی نیست بلکه ابعاد این رشته بسیار وسیع

توان به نقش این علم به عنوان پل ارتباطی بین مهندسی و پزشکی اشاره كرد؛ این علم میدر این میان 

هایی كه در های پزشکی استفاده كنند چون خیلی از روشكند تا مهندسین بتوانند از ایدهتالش می

 های بیولوژیکیمهندسی جا افتاده است مثل شبکه عصبی یا سیستم فازی با الگو برداری از سیستم

 ایجاد شده است.
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 بیوالکتریک: گرایش

 هایدستگاه و طراحی تجهیز، نگهداری بتوانند از عهده كه است متخصصانی تربیت رشته این هدف 

و  داشته نیز آشنایی پزشکی هایبا زمینه باشند كه مجربی الکترونیک مهندس برآیند؛ یعنی پزشکی

ر از كشو از خار  دستگاه سفارش مسؤول و بسازند یا اینکه كرده را طراحی شکیپز هایبتوانند دستگاه

 باشند.

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : های مختلفدر گرایش مشترک دروس

 ،و احتماالت كامپیوتر، آمار حیاتی نویسی، برنامهعمومی ، فیزیکدیفرانسیل ، معادالتعمومی ریاضی

بر  ای، مقدمهمهندسی ، ریاضیاتپزشکی در مهندسی مصالح و مقاومت ، استاتیکعددی محاسبات

، الکتریکی ، مدارهایپزشکی هایها و كیلینیکبیمارستان عمومی ، تجهیزاتزیستی پزشکی مهندسی

 و كلیات ها، اصولو دستگاه وسایل توانبخشی ، اصولعمومی ، بهداشتمنطقی ، مدارهایالکترونیک

، ، آناتومی، فیزیولوژیو رادیوتراپی رادیولوژی هایسیستم ، اصولـ درمانی بهداشتی خدمات مدیریت

 .، پروژه ، كارورزی، بیوفیزیکپزشکی مهندسی تخصصی ، زبانپزشکی فیزیک

 :بیوالکتریک گرایش تخصصی دروس

 ، میکروپروسسور، مخابرات، الکترونیکو متناوب مستقیم الکتریکی هایاشین، مالکتریکی مدارهای

 كنترل های، سیستمبیمارستانی هایدر سیستم الکتریکی ، حفا،تپالس ، تکنیکو دیجیتال آنالوگ

 .و زیستی محاسباتی بر هوش ایها، مقدمهسیستم و تحلیل ، تجزیهالکترونیکی گیری، اندازهخطی
 

 : بیومکانیک گرایش

 پزشکی هایدر زمینه مکانیکی مفاهیم كارگیری با به بیومکانیک گرایش پزشکی مهندسی دانشجوی

 هایجنبه انسانی، مختلف هایجلوه بدانیم شود كهآشکار می زمانی رشته این شود. اهمیتآشنا می

 متخصص باید یک مصنوعی و قلب سیبرنتیکی یا پای دست اختدارد. مثالً در س قوی مکانیکی

 محیط سازگاری در زمینه نظر بدهد. همچنین یاد شده هایاندام حركت در مورد نحوه بیومکانیک

 كند.را ایفا می مهمی نقش بیومکانیک علم انسان با بدن و غیرصنعتی صنعتی

 :انیکبیومک گرایش تخصصی دروس

در  بر كاربرد مواد مهندسی ای، مقدمهمواد مهندسی ، خواصپزشکی در مهندسی و ارتعاشات دینامیک

 اجزاء، دینامیک ، ارتز و پروتز، طراحیمقدماتی و بیومکانیک ، كینزیولوژیسیاالت ، مکانیکپزشکی

 .، بیوشیمیعمومی كامپیوتر، شیمی كمک و تولید به ، طراحیحرارت و انتقال ، ترمودینامیکماشین

 

 بیومواد : گرایش

 ها و مواد فلزیها، كامپوزیتپلیمرها، سرامیک از قبیل بیومواد با كار مواد مختلف گرایش التحصیلفارغ

 شود.آشنا می پزشکی و در تجهیزات انسان در بدن
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 بیومواد : گرایش تخصصی دروس 

، در پزشکی بر كاربرد مواد مهندسی ای، مقدمهمواد مهندسی ، خواصعمومی یمی، شترمودینامیک

 ها، پروتزهایبیومتریال و ساخت دهی، فرآیند شکلحرارت و انتقال جرم نفوذ، انتقال هایپدیده

، پزشکی ندسیدر مه و ارتعاشات ، دینامیکآلی ، شیمیبیولوژیکی هایآزمون ها، كارگاهبیومتریال

 .، بیوشیمیسیاالت مکانیک

 : الزم هایتوانایی

 رشته دروس مند بهو دانشجو باید عالقه بسیار محدود است رشته این غیرمهندسی واحدهای میزان

 مهندس باشد، یعنی داشته در مهندسی قوی ایدید پایه كه انتظار هست باشد و این فیزیک ریاضی

با  مرتبط دروس بیومواد به و مهندس مکانیک به بیومکانیک و مهندس الکترونیک باید به والکتریکبی

 باید علم پزشکی مهندس یک توانمند باشد. در ضمن و در آن مند بودهمواد عالقه مهندسی

یا  در بیمارستان شد كهمند باعالقه بدارد یعنی را دوست كار بیمارستانی و محیط شناسیزیست

 كند. فعالیت مرتبط هایمحیط

 در ایران : شغلی موقعیت

 صحیح استفاده و نحوه كرده اندازیراه درستی را به پزشکی دستگاه تواند یکمی پزشکی مهندس یک

 خصوصی هایو شركت ساتدر مؤس دهد یا اینکه آموزش بیمارستان یا دیگر كاركنان پرستاران را به آن

 بیوالکتریک گرایش التحصیالنفارغ مثال كند. برای فعالیت پزشکی تجهیزات ساخت ، در زمینهو دولتی

طور  به پزشکی هایدستگاه دیگر چون بسازند و از سوی سنجی شنوایی توانند دستگاهمی راحتی به

آنها  و نگهداری حفظ برای طور نسبی ها بهبیمارستان مسؤوالن ارزد ومی ها تومانمیلیون متوسط

 و حتی بیوالکتریک گرایش پزشکی مهندسی التحصیالناز فارغ قائلند، بسیاری بسیاری اهمیت

در  نیز هم بیومکانیک گرایش التحصیالنفارغ شوند. دانشبازار كار می جذب رشته این دانشجویان

مورد  بیمارستان ویلچر یا تخت ساخت مثل توانبخشی در مبحث و هم مصنوعی اعضای ساخت هزمین

توانند در یا بیومواد می بیومتریال گرایش پزشکی مهندسی التحصیالنفارغ و باالخره نیاز است

بار یک لوازم ساخت هایرخانهدر كا مثال باشند. برای داشته كارآیی پزشکی، صنایع مختلف هایزمینه

بیومواد كامالً  گرایش پزشکی مهندس حضور یک جراحی های، سوند، یا دستکشسرنگ مثل مصرف

 گردد باید استاندارد و گریدمدیکالمی استفاده انسان در بدن كه پلیمرهایی شود. همچنینمی احساس

 .بیومواد است مهندس ایفو، نیز در حیطه این باشد كه داشته

مهندسینساجی

 

دیباچه: بشر در ابتدا برای تهیه لباس و پوشاک و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی 

را به وجود آورد. سپس زیرانداز و روانداز خود را به یاری این صنعت تهیه كرد و امروزه نه تنها انواع 

 ترمز ماشین،كند بلکه برای ساخت پوشاک و فرش و موكت را به یاری صنعت نساجی تهیه می

های فضایی به منسوجات نیاز است.برای مثال بیش از ها و سایتها، هواپیماشریانهای مصنوعی، جاده

استحکام تایرها از  %75قلب مصنوعی از الیاف نساجی درست شده است. همچنین بیش از  50%
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ای را روی سطح ویژهمنسوجات  سازی نیز قبل از این كه آسفالت ریخته شود،منسوجات است و در جاده

توان همچون گذشته دهد. به همین دلیل امروزه نمیها را افزایش میخوابانند كه عمر جادهجاده می

صنعت نساجی را به روش استاد و شاگردی از نسلی به نسل دیگر انتقال داد. چرا كه نساجی در حال 

خصص و تحصیالت دانشگاهی دارد، حاضر صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است كه اداره آن نیاز به ت

 مختلفی هایبخش شامل صنعت توان به آن دست یافت. اینتخصصی كه در رشته مهندسی نساجی می

 )تولید انواع (، بافندگیمختلف های)تولید نخ ریسندگی هایكارخانه به توانمی جمله از آن شود كهمی

، رنگرزی كاالها مثل این كنندهتکمیل هایكارخانه و همچنین تو موك ماشینی (، تولید فرشپارچه

 ایرشته نساجی كرد. مهندسی اشاره پروپیلنو پلی نایلون مثل مصنوعی تولید الیاف هایو كارخانه چاپ

 دهد. اینمی اندانشجوی به صنعت این مختلف هایبخش اداره را برای الزم و توانایی دانش كه است

 .و پوشاک است الیاف و علوم نساجی و شیمی نساجی تکنولوژی سه گرایش دارای رشته

 

 نساجی: تکنولوژی گرایش

بیند و تا می و آموزش كرده را مطالعه و موكت ، قالی، پارچهتولید نخ نحوه نساجی تکنولوژی دانشجوی 

 هایگردد. همچنین با شیوهآنها آشنا می مختلف و قطعات نساجی التآماشین با طراحی حدودی

 دروسی نساجی هایدستگاه شناخت شود و برایآشنا می و بافندگی بافندگی ها، مقدماتنخ ریسندگی

 گذراند.می مکانیک با علم درارتباط

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 :نساجی مهندسی مختلف هایرایشگ در مشترک دروس

، آمار و دیفرانسیل كامپیوتر، معادالت نویسی، برنامهعمومی ، شیمیعمومی ، فیزیکعمومی ریاضی

 ، محاسبات عددی.مهندسی احتماالت

 :نساجی تکنولوژی گرایش تخصصی دروس

، عمومی ، ترمودینامیکصنعتی كشی، نقشه، استاتیکمواد پلیمری ساختمانی ، اصولجوشکاری كارگاه

، الیاف ، فیزیکگریریخته ، كارگاهعمومی ، دینامیکمصالح ، مقاومتالیاف ابزار، علومماشین كارگاه

 ، مقدماتماشینی های، كفپوشبرق مهندسی ، مبانی ماشین، طراحی، ریسندگیحلقوی بافندگی

 الیاف ریسندگی بلند، كارگاه الیاف ، ریسندگیپارچه بافت ، تکنیکیکسره هاینخ ، ریسندگیبافندگی

، ، رنگرزیكارخانه و محاسبه ، طرحپارچه بافت فنی ، تجزیهآماری كیفیت ، كنترلمدرن بلند، ریسندگی

 (است با آزمایشگاه همراه رشته این هایاز درس ، )بسیاریو تکمیل چاپ

 

 :الیاف و علوم نساجی شیمی گرایش

، مواد رنگزا، الیاف ، خواصتولید الیاف در زمینه الیاف و علوم نساجی شیمی گرایش دانشجوی

و  الیاف دیگر با طرز تهیه عبارت كند. بهمی مطالعه مواد نساجی تکمیل مواد رنگزا و نحوه خصوصیات

 گردد.آشنا می نساجی در صنایع یاییكاربرد مواد شیم نحوه
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 :الیاف و علوم نساجی گرایش تخصصی دروس

 پلیمر، كارگاه ، شیمیمصالح و مقاومت ، استاتیکكاربردی ، ترمودینامیک صنعتی كشینقشه

، شیمی مهندسی ابزار، اصولماشین ، كارگاه برق مهندسی ، مبانیالیاف ، علومتجزیه ، شیمیجوشکاری

 ، تکمیلشیمی در مهندسی ، كاربرد ریاضیاتو مواد نساجی الیاف شناسائی ، آزمایشگاهسیاالت مکانیک

و  رنگ شیمی ، اصولبافتبی ، منسوجاتطبیعی الیاف ، رنگرزیالیاف فیزیکی ، ساختماننساجی كاالی

 ، اصولو الکترونیک برق ، مبانیالیاف ، فیزیکطبیعی الیاف می، شیمصنوعی الیاف ، رنگرزیمواد واسطه

 ، آزمایشگاهتولید الیاف ، تکنولوژی، تکسچرایزینگو تکمیل چاپ رنگرزی های، تکنیکرنگ تکنولوژی

 (است با آزمایشگاه همراه رشته این هایاز درس . )بسیاریشدهتکمیل كاالی كیفیت كنترل

 

 پوشاک : گرایش

امروزه بخش پوشاک صنعت نساجی به سوی ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی متمایل شده است، اما 

متأسفانه نیروی كار متخصص برای فعالیت در این واحدهای صنعتی وجود ندارد تا جایی كه برخی از 

یمی نساجی و های تکنولوژی نساجی و شالتحصیالن مهندسی نساجی ـ گرایشصنایع پوشاک، فارغ

های كوتاه مدت كنند و پس از برگزاری دورهالتحصیالن طراحی لباس را استخدام میعلوم الیاف یا فارغ

شود كه همین افراد نیز كنند. اما در عمل دیده میآنها را برای كار در صنایع پوشاک آماده می

در زمینه مدل و طرح لباس و پاسخگوی نیاز صنایع پوشاک نیستند.برای مثال، یک طراح لباس بیشتر 

بندی آن آموزش دیده است؛ در حالی كه در اِشل صنعتی، طراحی لباس، مرحله اول كار است و در سایز

مرحله دوم یک متخصص باید بتواند طراحی یک خط پوشاک را ارائه دهد.برای مثال، در یک واحد 

آورند و عدد است، با شابلون در می 15تا  10خیاطی، الگوی قطعات یک پیراهن مردانه را كه در حدود 

كنند. اما در اشل صنعتی كه در یک زنند و در نهایت قطعات را به هم وصل میبر روی پارچه برش می

شود، نیاز به یک مهندس نساجی گرایش پوشاک است تا با دست لباس آماده می 2000تا  1000روز 

یین نماید. در ضمن یک مهندس نساجی باید طراحی خط تولید، نحوه دوخت و اتصال قطعات را تع

ثانیه  20ای انجام دهد كه اگر برش و چرخ یک قطعه بندی و طراحی خط تولید را به گونهنحوه زمان

ای را در زمان كمتر تولید برد، دستگاهی كه قطعهدقیقه زمان می 3ای دیگر كشد و قطعهطول می

كند كه بدانیم با توجه به طرح و مدل یک یت بیشتر پیدا میكند، بیکار نماند. این مسأله زمانی اهممی

قطعه دارد، اما  15كند. برای مثال، یک شلوار جین معمولی حدود لباس، طراحی خط تولید فرق می

قطعه داشته باشد؛ قطعاتی كه زمان دوخت آنها متفاوت است. در  50یک شلوار جین تزئینی امکان دارد 

های موجود برای دوخت هر قطعه را رایش پوشاک حتی تعداد دستگاهاین میان، مهندس نساجی گ

چینی را كند تا كارخانه از هر دستگاه حداكثر استفاده را بکند.از سوی دیگر، مسأله الیهتعیین می

جویی در وقت و هزینه، قطعات هر دست لباس را به توان مطرح كرد؛ چون در كارخانه برای صرفهمی

چینند و سپس الگو را گذاشته و الیه می 70یا  50دهند، بلکه برای هر قطعه صورت مجزا برش نمی

چینی باید با توجه به جنس پارچه انجام گیرد.برای مثال، دهند. حال مسأله اینجاست كه الیهبرش می

 های پارچه روی هم لیزها را خیلی زیاد كرد؛ چون الیهتوان تعداد الیهدر پارچه آستری یا ساتن نمی

 توان آنها را بخوبی برش داد.خورند و نمیمی
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 : الزم هایتوانایی

 باشد تا بتواند مشکالت داشته خوبی ریاضی باید پایه الزم كارایی به رسیدن برای نساجی دانشجوی

 كارهای به كه است الزم دهد. همچنین را انجام الزم و محاسبات كرده و تحلیل موجود را تجزیه

 نساجی هایاز كارخانه بخشی مسؤولیت رشته این التحصیالنبیشتر فارغ مند باشد چونعالقه مدیریتی

 بحث نساجی تکنولوژی دارند. در گرایش را بر عهده كیفیت كنترل تولید یا بخش سالن یا پوشاک مثل

باید در  رشته این دانشجوی دلیل همین . بهاست آنها مطرح ساخت و روش ماشین قطعات شناخت

 قوی شیمی نیز باید در درس نساجی شیمی گرایش باشد. دانشجوی قوی و مکانیک فیزیک دروس

كار با  و به زیاد را داشته كار با نیروی باید توانایی رشته این التحصیلباشد. گفتنی است كه در كل فارغ

مند باشد.محاسبات باالنس خط در خط تولید پوشاک مسأله مهم و نیز عالقه نعتیص آالتماشین

ای است؛ چون با توجه به نوع و مدل پوشاک باید تغییر و تحول زیادی در خط تولید پوشاک پیچیده

های این ایجاد نمود. از همین رو دانشجوی مهندسی نساجی گرایش پوشاک نسبت به سایر گرایش

 دانش مهندسی صنایع و دانش مدیریت بهتر و بیشتری برخوردار باشد. رشته باید از

 در ایران : شغلی موقعیت

 صنعت كه داشت دیگر باید توجه . از سویكشور است صنعت ، بزرگترینبعد از نفت نساجی صنعت

 نساجی ند در كارخانجاتتوامی نساجی مهندس دارد. یک وسیعی خود، بازار جذب تنوع دلیل به نساجی

، ، بافندگی ریسندگی مختلف هایسالن ، مدیر تولید )مسؤولكارخانه ، رئیسمدیر عامل عنوان به

 فروش ، مسؤولبازاریابی )مسؤول كنند(، مدیر بازرگانیمدیر كار می زیر نظر این و تکمیل ، چاپرنگرزی

 مختلف هایآزمایشگاه )مسؤوالن صنعتی دارند(، مدیر مهندسی الیتفع بخش در این تداركات و مسؤول

 كنند( و مشاور كارخانهمی فعالیت كاریحیطه در این مختلف هایبخش كیفیت كنترل و كارشناسان

 اشکاالت جدید، رفع تولید، تولید جنس خط تولید، طراحی مانند خرید خط )مشاور در امور مختلف

 كند یا با بخش آنها( فعالیت پذیریانعطاف افزایش و بررسی آالتتولید، خرید ماشین در خط آمدهیشپ

 بررسی كار )برای وزارت نساجی ، بخشصنایع وزارت و پوشاک نساجی استاندارد، اداره مؤسسه نساجی

 )برای دادگستری وزارت نساجی (، بخشوریتولید و بهره و افزایش ضایعات كردن ، كمكارگری مسائل

 علمی هایپژوهش (، سازماننساجی كاالهای قیمت و برآورد كردن ورشکسته كارخانجات قیمت تعیین

التحصیل گرایش نماید.فارغ همکاری جهاد كشاورزی مانند مركز تحقیقات و مراكز تحقیقاتی و صنعتی

هایش، كاالیی استاندارد و با كیفیت یک واحد صنعتی به یاری دانش و توانایی تواند درپوشاک نیز می

های مشابه را داشته باشد. خوب تولید كند؛ كاالیی كه در بازار داخلی و حتی خارجی توان رقابت با مدل

به همین خاطر بسیاری از واحدهای صنعتی معروف تولید پوشاک ایران از ایجاد این گرایش استقبال 

تواند با یک سرمایه نسبتاً كم، یک واحد تولیدی كوچک دایر كند و برای اند.از سوی دیگر، میردهك

خواهد، ارزش خودش فعالیت نماید؛ كاری كه با توجه به اینکه در ابتدای كار سرمایه نسبتاً كمی می

 افزوده بسیاری دارد.

 دروس اصلی و تخصصی گرایش پوشاک:
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، ریاضیات مهندسی، انواع پارچه، مبانی مهندسی برق، فیزیک الیاف، كشی صنعتیشیمی آلی، نقشه

تکنولوژی نساجی، تکنیک و تجزیه فنی بافت، مکاترونیک، تکمیل كاالی نساجی، فرآیندهای رنگرزی و 

چاپ، كنترل كیفیت آماری، كنترل كیفیت پوشاک، كاربرد كامپیوتر در پوشاک، اصول حسابداری و 

گ در پوشاک، صنعت پوشاک در جهان، مکانیک ساختمانی نخ و پارچه، اصول یابی، كنترل رنهزینه

طراحی پوشاک، كارگاه اصول طراحی پوشاک، اصول برش و دوخت، مدیریت تولید پوشاک، طرح و 

محاسبه كارخانه پوشاک، تکنولوژی دوزندگی، ایجاد مشاغل كوچک، دینامیک پارچه / ماشین، 

های این رشته ر ایران، قوانین كار و روابط صنعتی) بسیاری از درسبافت، تاریخ لباس دمنسوجات بی

 همراه با آزمایشگاه یا كارگاه است.(

مهندسیمعدن
مس و آهن هند یکی از دالیل اصلی سیطره انگلستان بر  دیباچه: معادن سرشار منیزیم، زغال سنگ،

پرتغالی و انگلیسی به قاره آمریکا نیز  كشور هند بود. دلیل هجوم مهاجر نشینان فرانسوی، اسپانیایی،

انگلیسی و هلندی، نقره، الماس، مس و زغال سنگ این قاره بود. سوداگران پرتغالی، معادن غنی طال،

فرانسوی نیز به عشق تصرف معادن طال و الماس آفریقا به این قاره روی آوردند و امروزه نیز دانشمندان 

های بسیاری را در و فلزات نایاب و گرانبهای موجود در فضا پروژه یابی به معادن پرباربه امید دست

یابی به معادن دست های اصلی كشورهای صنعتی،دست بررسی دارند. اما چرا در گذشته یکی از دغدغه

غنی كشورهای دیگر بود و چرا امروزه دانشمندان به امید دست یافتن به ذخایر جدید معدنی چشم به 

اسخ این سؤال را باید در صنعت جست. چون برای هر فعالیت صنعتی نیاز به مواد اند؟پفضا دوخته

معدنی داریم و به عبارت دیگر مبنای اصلی تولید و توسعه صنعتی، مواد معدنی است. موادی كه كشف 

ها و و استخرا  آنها نیاز به كارشناسانی متخصص دارد و به همین دلیل امروزه در بسیاری از دانشگاه

ای كه در كشور ما نیز با دو ای به نام مهندسی معدن وجود دارد. رشتهاكز آموزش عالی جهان، رشتهمر

 شود.ها و مراكز آموزش عالی ارائه میگرایش اكتشاف و استخرا  در دانشگاه

 

 :معدن اكتشاف گرایش

 و به كرده را تعیین مواد معدنی و شکل ، نوعمعدن از كشف پس اكتشاف در گرایش معدن مهندس

 گرایش پردازد. در اینمی معدنی منابع استخرا  چگونگی و همچنین ذخیره ، میزاناقتصادی ارزیابی

 مطالعه معدنی شناسیو زمین ، ژئوفیزیکساختمانی شناسی، زمانسنگ مکانیک درباره دانشجویان

 كنند.می

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 معدن : مهندسی مختلف هایگرایش در مشترک دروس

 ، محاسباتكامپیوتر، فیزیک نویسی، برنامهمهندسی ، آمار و احتماالتدیفرانسیل ، معادالتریاضی

 ، مکانیکمصالح ، مقاومت، دینامیک، استاتیک، اجزاء ماشینصنعتی كشی، نقشهعمومی ، شیمیعددی

 شناسی، زمینعمومی شناسی، زمینبردارینقشه ، عملیاتعمومی برداری، نقشهفیزیک شیمی ت،سیاال

 .آرایی، كانه، اقتصاد معدنیسنگ ، مکانیکاقتصادی شناسی، زمینساختمانی
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 معدن : اكتشاف گرایش تخصصی دروس

و كاربرد  ، كارتوگرافی شناسی، سنگتوصیفی یشناس، كانیشناسیزمین ، برداشتمعدن استخرا  اصول

 ، ژئوفیزیکمواد معدنی ، تجزیهایران شناسی، زمین، مینرالوگرافینوری شناسی، كانیهوایی هایعکس

 برداری، نقشهزیرزمینی های، آب، ژئوتکنیکاكتشافی ، ژئوشیمیپیمایی، چاهاكتشافی ، حفاریاكتشافی

 .ذخایر معدنی ارزیابی ،معدنی

 

 :معدن استخرا  گرایش

و در  و باربری ، بارگیریسنگ منظور خردكردن به و آتشباری حفاری عملیات شامل استخرا  گرایش

تواند می عملیات . ایناست مناسب اندازه به سنگابعاد كان منظور رساندن به شکنیسنگ اوقات اغلب

 گیرد. در دریا انجام و در موارد محدودی روباز، زیرزمینی در معادن

 :معدن استخرا  گرایش تخصصی دروس

 ، كارتوگرافیشناسیزمین ، برداشتشناسی، سنگشناسی، كانیحرارتی های، ماشینبرق هندسی مبانی

، و تونل چاه ، حفرهو آتشباری لزنی، چاذخایر، بازدید معدن و ارزیابی اكتشاف ، اصولو فتوژئولوژی

 استخرا  هایروباز، روش استخرا  های، روشدر معادن ، تهویهدر معادن ، نگهداریدر معادن ترابری

 طراحی ، اصولدر معادن فنی ، خدماتآرایی، كانهدر معادن ، آبکشیمعدنی برداری، نقشهزیرزمینی

 .معادن

 : الزم هایتوانایی

 رشته این شود، دانشجویمی انجام در زیرِزمین برداریمانند نقشه معدن از كار مهندسی بخشی چون

در  از شهر و گاه بیشتر در خار  را كه كار در معدن و قدرت داشته خوبی توانایی باید از نظر جسمی

غیر از  ـ به رشته دختر این بیشتر دانشجویان دلیل مینه باشد. به قرار دارد، داشته دور افتاده نقاط

 كاری كنند ـ با مشکالتمی فعالیت معدن ها و مراكز طراحیدر آزمایشگاه از آنها كه تعداد معدودی

 از استفاده زیرا بدون برخوردار است زیادی از اهمیت رشته در این ریاضی است شوند. گفتنیروبرو می

 داد. انجام توانرا نمی معدن و اكتشاف استخرا  محاسبات ریاضی، هایمدل

 در ایران : شغلی موقعیت

 به زمینه باید در این كه هستیم درصدی 5/6رشد  دارای بطور متوسط معدن حاضر ما در بخش در حال

 در زمینه بخصوص آفرینتکنولوژی رشناسانكا رشد به این به رسیدن و برای برسیم درصدی 15رشد 

و استاندارد  كیفیت كنترل تنها از طریق جهانی بازارهای به یافتن راه . چرا كهداریم نیاز مبرم فرآوری

 مهندسی مند و خالقعالقه التحصیالنما نیازمند فارغ مقدور خواهد بود. امروزه معدنی محصوالت كردن

 بخش این صادرات و افزایش شاهد رونق خارجی، كارشناسان به وابستگی بدون تا بتوانیم هستیم معدن

 در زمینه نفت توانند در وزارتمی و فلزات معادن بر وزارت عالوه رشته این التحصیالن. فارغباشیم

ها و راه حفاری برای و ترابری راه وزارت ایه، كارگاهزیرزمینی هایآب نیرو در زمینه ، وزارتحفاری

 كار شوند. به مشغول اتمی انرژی مترو و سازمان ها، شركتتونل
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مهندسیپلیمر
 این . چرا كهشما است پلیمر در اطراف صنعت هایاز فرآورده یکی دیباچه: هركجا هستید باید بدانید كه

از  كه ها و هرآنچهها و سیمكابل ، پوششها و پوشاکخانه دیوارهایدرها و  رنگ در ساخت صنعت

 و مصنوعی طبیعی دو دسته دارد. پلیمرها به كلیدی ، نقشاست شده ساخته یا پالستیک الستیک

 هستند و از ، كاغذ و پشم، چوبسلولزی هایمانند تركیب موادی طبیعی شوند. پلیمرهایمی تقسیم

 صنایع اصلی دو گرایش پلیمر دارای . مهندسیرا ساخت مصنوعی مواد پلیمری تواننیز می مواد نفتی

 .است رنگ و علوم پلیمر و تکنولوژی

  

 پلیمر : صنایع گرایش

االستومر، ، ، پالستیکالستیک از قبیل پلیمری محصوالت پلیمر تولید كلیه صنایع مهندسی رشته هدف

و  مصنوعی نیز دارند. مثالً دندان . پلیمرها كاربرد پزشکیاست و سایر مواد مورد نیاز صنعت رزین

توان گفت كه مهندسی صنایع پلیمر شوند. در كل میمی ساخته از مواد پلیمری همه چشمی لنزهای

 ستیک،نیکی سه ماده عمده الفرموالسیون، آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکا شناخت، طراحی،

 پالستیک و كامپوزیت است.

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 پلیمر: مختلف مهندسی هایگرایش در مشترک دروس

، آلی ، شیمیعمومی كامپیوتر، كارگاه نویسی، برنامهعمومی ، شیمیعمومی ، فیزیکعمومی ریاضیات

، حرارت ، انتقالپلیمریزاسیون ، شیمیمهندسی و مواد، ترمودینامیک انرژی وازنه، مبرق مهندسی مبانی

 كشی، نقشهمهندسی فرآیندها، اقتصاد و طرح واحد، كنترل ، عملیاتجرم ، انتقالسیاالت مکانیک

 ، موازنهحرارت ، انتقالسیاالت ، مکانیکمهندسی ، ترمودینامیکمصالح و مقاومت ، استاتیکصنعتی

، جرم ، انتقالفیزیک فرایندها، شیمی راكتور، كنترل و طرح واحد، سینتیک و مواد، عملیات انرژی

 سینتیک پلیمرها، شیمی فیزیک ، شیمیمهندسی هایكمیت گیریاندازه های، روشمهندسی ریاضیات

پلیمرها،  مشخصات گیریاندازه هایپلیمرها، روش کولیمول مشخصات گیریاندازه ، وسائلپلیمریزاسیون

و  فیزیکی ، خواصپلیمریزاسیون مهندسی پلیمرها، اصول ، رئولوژیپالستیک و كارگاه مهندسی

 و كارگاه االستومر، تکنولوژی و كارگاه ، مهندسیالیاف فیزیکی و خواص پلیمرها، تکنولوژی مکانیکی

 .طبیعی و كاربرد پلیمرهای ، خواصهاكامپوزیت

 پلیمر : صنایع گرایش تخصصی دروس

 و خواص ها، تکنولوژیكامپوزیت ، تکنولوژیپالستیک االستومر، مهندسی پلیمرها، مهندسی رئولوژی

 .(است همراه با آزمایشگاه گرایش این هایاز درس . )بسیاریالیاف فیزیکی

 

 : رنگ و علوم یتکنولوژ گرایش

شود. البته در ایران هنوز آماری در ها صرف خوردگی فلزات میاز در آمد ناخالص دولت %5الی  4امروزه 

این مورد ارائه نشده است، اما كمیته تحقیقات رنگ و خوردگی كه زیر نظر شركت ملی پخش 

ی از معضالت شركت ملی پخش های نفتی ایران دایر شده است، معتقد است كه از دیر باز یکفرآورده
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ها بوده است.بدون شک پاسخگوی این های نفتی ایران، مشکالت ناشی از خوردگی مخازن و لولهفرآورده

مشکل متخصصان رشته تکنولوژی و علوم رنگ هستند زیرا یک بخش مهم از دروس این رشته در مورد 

دو  به كارشناسی در دوره گرایش روسهای مبارزه با خوردگی( است. در كل ددهی )یکی از راهپوشش

و  ، چاپنساجی در صنعت كاربرد آن كه در مورد سنتز مواد رنگزا است بخش شود. یکمی تقسیم بخش

یا  مانند پلیمرها، چوب یا غیرفلزی فلزی سطوح روی كه است دهیپوشش دوم است و بخش سازیچرم

 گردد.می استفاده بتن

 :رنگ و علوم تکنولوژی گرایش تخصصی روسد

، رنگ مواد رنگزا، كنترل و تکنولوژی ، شیمیتولید رنگ ، تکنولوژیصنعتی هایرزین مهندسی

 .(است همراه با آزمایشگاه گرایش این هایاز درس . )بسیاریچاپ جوهرهای تکنولوژی

 الزم : هایتوانایی

 دلیل همین دارد. به بسزایی پلیمر اهمیت مهندسی در هر دو گرایش و آزمایشگاه كارگاه واحدهای

 گرایش باشد. دانشجوی را داشته ها كار در آزمایشگاهساعت و تحمل بوده باید قوی رشته این دانشجوی

 را تحمل كند و بیماری لفمخت مواد شیمیایی بوی باشد و باید نیز نباید حساس رنگ و علوم تکنولوژی

 مهندسی دانشجوی یک نگردد. در كل دچار مشکل رنگ ساخت باشد تا هنگام نیز نداشته كوررنگی

 هایرشته همه مثل رشته این را بداند تا بتواند پلیمر را بفهمد. همچنین پلیمر الزم است شیمی

و  بوده مسلط انگلیسی زبان باید به رشته این دانشجوی خرهدارد و باال قوی ریاضیات نیاز به مهندسی

 را نیز بداند. از رایانه استفاده طریقه

 : در ایران شغلی موقعیت

و  ، الکترونیکبرق شود. در صنایعمی ساخته خودروها از مواد پلیمری قطعات %50از  بیش امروزه

 دارند. در صنعت بسیار مهمی جایگاه الکتریکی هایعایق عنوان به مصنوعی نیز پلیمرهای مخابرات

 بندیو بسته ، كشاورزی، پزشکینظامی ، صنایعو نقل حمل نیز پلیمرها مؤثر هستند. در صنایع پوشاک

 رنگ لومو ع تکنولوژی پلیمر گرایش مهندسی التحصیالن. فارغاست بسیار گسترده كاربرد مواد پلیمری

 بپردازند. از سوی دیگر امروزه مصنوعی هایتولید رنگینه به سازیرنگ توانند در كارخانجاتنیز می

 صنعت مادر حتماً یک در كنار هر صنعت كه تا جایی است یافته بسیار گسترش دهیپوشش صنعت

درها،  تا دستگیره گرفته كفش سگکو  پیراهن یک هایدارد؛ از دگمه فعال حضوری دهیپوشش

 ها یکاز شركت . در حال حاضر در بسیاریتزئینی هایو پوشش ضد خوردگی مثل صنعتی هایپوشش

 پلیمر استخدام مهندسی یک كه دهد اما هر شركتیمی پلیمر را انجام مهندس كار یک شیمی لیسانس

 .است برده پی رشته این حصیالنالتفارغ كارآیی به تازه كرده

مهندسیکامپیوتر

معرفی: رشته مهندسی كامپیوتر از جمله رشتههایی است كه اهمیت آن روزبهروز به دلیل نیاز دیباچه: 

مبرم بشر به اتوماسیون صنعتی واداری و فناوری اطالعات بیشتر میشود. امروزه كمتر علم و صنعتی را 

 نحوی وابسته به كامپیوتر نباشد.میتوان نام برد، كه به 
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 ـ اهداف رشته: 

سازی كاربردهای مختلف اتوماسیون صنعتی، اداری، فناوری اطالعات، فعالیتهای  طراحی و پیاده -1

 آموزشی و پژوهشی.

 بکارگیری دانش و تخصص در دامنه وسیعی از علوم و صنایع مرتبط به كاربرد كامپوتر. -2

 كارشناسی:ـ گرایشهای رشته در سطح 

 افزار. گرایش نرم -1

 افزار. گرایش سخت -2

 ـ گرایشهای رشته در سطح كارشناسی ارشد:

 وتر.یمعماری كامپ -1

 افزار. نرم -2

 هوش مصنوعی )ماشین(. -3

 

 افزار: ـ گرایش سخت

ـ معرفی: سختافزار جزء فیزیکی كامپیوتر بوده و شامل قطعات قابل لمس، چاپگر، هارد دیسک و صفحه 

نمایش و... میباشد و این قطعات فیزیکی با اندكی اشکال از عملکرد صحیح كامپیوتر میکاهند و باعث 

افزار بیشتر به ساختمان و نحوهی كاربرد كامپیوتر تا جزییترین و  توقف آن میشوند. گرایش سخت

ی طراحی  ینهابتداییترین عملیات، طراحی و تركیببندی مدارات آن سر و كار دارد و قادر است در زم

افزاری با نیازها، رفع نواقص و بهبود  برداری صحیح از آن و تطبیق امکانات سخت كامپیوتر و بهره

 كارایی سیستمهای كامپیوتری اثرگذاری نماید.

 ـ اهداف رشته:

 طراحی و ساخت انواع سیستمهای كامپیوتری. -1

 های كامپیوتری. انتقال اطالعات و شبکه -2

 

 ار:افز ـ گرایش نرم

ـ معرفی: نرمافزار كه جزء غیر قابل لمس كامپیوتر است شامل برنامه و دادههایی است كه به كامپیوتر 

فرمان میدهد كه چه عملی را انجام دهد و به طور كل شامل نرمافزار سیستمی و كاربردی میشود. 

ادن به آن نیاز دارد و هایی گویند كه كامپیوتر برای فعال شدن یا سرویس د نرمافزار سیستمی به برنامه

عاملها و -به طبع از سوی سازندگان سیستم كامپیوتری عرضه میگردد و مهمترین نوع آنها سیستم

 های زبان میباشد. های سودمند و مترجم برنامه

افزاری آنها را  هایی گویند كه كاربر یا خود آنها را مینویسد یا شركتهای نرم افزار كاربردی به برنامه نرم

و برای فروش عرضه میکنند. دانشجوی این گرایش با برنامههای سیستم كامپیوتر و طراحی آنها به تهیه 

منظور قابل استفاده كردن سختافزار و متدها و روشهای پیشرفته جهت حل مسائل اجرایی، عملی، 

 شود.سازی آنها از طریق برنامهسازی برای كامپیوتر آشنا می تجاری، تجزیه و تحلیل سیستم، پیاده

 ـ اهداف رشته:
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 سازی كامپیوتر در راستای كاربردی كه طراحی و ساخته شده. آماده -1 

 سازی سیستمهای عامل. طراحی و پیاده -2

افزارهـای خـاص بـرای كاربرهـایی چـون: كاربرهـای صـنعتی، اداری، خـانگی، علمـی و           طراحی نرم -3

 پژوهشی.

 آشنایی با روشهای تجزیه و تحلیل سیستمها. -4

 ها. روشهای طراحی برنامه -5

 نویسی با زبانهای مختلف. نویسی و آموزش برنامه اصول زبانهای برنامه -6

 نویسی تحت اینترنت و مهندسی وب. آموزش برنامه -7

افزار، دانشجویان  افزار و نرم قابل اهمیت این است كه به دلیل مشتركات درسی زیاد دو گرایش سخت

و گرایش را بگذرانند و تقریباً تخصص هر دو گرایش را كسب كنند. عالوه بر میتوانند تقریباً دروس هر د

التحصیالن كارشناسی مهندسی كامپیوتر میتوانند در هر یک از سه گرایش مقطع كارشناسی  آن، فارغ

 افزار ادامه تحصیل دهند.-ارشد كه عبارت بودند از: معماری كامپیوتر، هوش مصنوعی و نرم

پیوتر از نظر حرفهای و علمی دارای سه بعد اساسی بوده و هدف از تربیت ـ رشته مهندسی كام

مهندسان كامپیوتر در این رشته آن است كه ابعاد مذكور تقویت گردد. اهمیت این ابعاد را میتوان در 

 موارد زیر نشان داد:

رائه ا 1-3ساخت و راهاندازی  1-2طراحی  1-1ـ بعد مهندسی: مهندسان كامپیوتر از طریق  1 

یابی و اصالح سیستمهای دادهپردازی در پیشبرد هدفهای توسعهی -عیب 1-4برداری،  روشهای بهره

 كردن عملیات نقش كلیدی دارند. صنعتی و مکانیزه

ـ بعد علمی و تحقیقاتی: مهندسان كامپیوتر با ادامهی تحصیل در مقاطع باالتر، با نحوهی تحقیق و  2 

به ثمر رساندن پروژههای تحقیقاتی با روشهای نوین و ابتکاری به حل تدریس آشنا میشوند و از طریق 

 مسائل و معضالت این رشته میپردازند.

ـ بعد اقتصادی: مهندسان كامپیوتر با بکارگیری روشهای علمی در حل مسائل دادهپردازی، میتوانند  3 

ناشی از روشهای غیرعلمی، در گردش بهینهی امور را به اجرا درآورند و از هدر رفتن منابع و امکانات 

 پردازی، جلوگیری به عمل آورند. حل مسائل داده

 توانایی الزم داوطلبان: 

 تسلط كافی به درس ریاضی و فیزیک. -1

 خالقیت باال. -2

 به روز بودن اطالعات. -3

 بعدی.  بردن از تصور سه بهره -4

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

های زیر ادامه  رشته میتواند برای ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در رشتهفارغ التحصیل این 

 تحصیل دهد:
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 ی مهندسی كامپیوتر )معماری كامپیوتر، هوش مصنوعی و نرمافزار(. مجموعه -1

( )تجارت الکترونیک، سیستمهای چندرسانهای، مدیریت سیستمهای ITمهندسی فناوری اطالعات ) -2

 اطالعات، شبکههای كامپیوتری(.اطالعاتی، امنیت 

 مهندسی صنایع )مدیریت سیستم و بهرهوری، مهندسی سیستم اقتصادی و اجتماعی(. -3

 ی ژئوفیزیک و هواشناسی. مجموعه -4

 ی آمار )آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی(. مجموعه -5

 ی علم. فلسفه -6

میتوانند در مقطـع كارشناسـی ارشـد تغییـر رشـته دهنـد. امکـان         همچنین فارغ التحصیالن این رشته

( در این رشـته در داخـل كشـور فـراهم     ph.Dتحصیل در مقطع كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی )

 است. 

 مواد امتحانی اختصاصی و ضرایب آنها:

 3شیمی3فیزیک  4ریاضی

 "مهندسی كامپیوتر"زمینه شغلی

ی امروز، بیش از هر زمان دیگر نیاز به متخصصان كامپیوتر احساس افزون دنیابا توجه به گسترش روز

شود. امروزه یک مهندس كامپیوتر اگر عالقمند به كار باشد، هیچوقت با مشکل بیکاری روبرو می

های شغلی بیشتری داشته و برای كاركردن نیاز به افزار فرصتشود، به خصوص مهندسین نرمنمی

های شغلی این رشته به حدی گسترده و متعدد است كه نه تنها دارد. فرصتامکانات و تجهیزات زیادی ن

شوند، بلکه دانشجویان دو سال آخر این رشته نیز التحصیالن این رشته به راحتی جذب بازاركار میفارغ

های افزار هم امکان كار در شركتتوانند وارد بازاركار شده و فعالیت كنند. برای مهندسین سختمی

آمدی هم تولیدی بسیار فراهم است و از نظر سطح در -ها و مراكز صنعتیكننده قطعات و دستگاهتولید

آلی قرار دارند. از طرفی با توجه به استفاده به دانش و پشتکار شخصی، در حد قابل قبول و ایده

 افزون از شبکه اینترنت زمینه كار در این موضوع نیز بسیار مهیاست.روز

ر كه باعث جهانی شدن اطالعات و ارتباطات شده است، رشته روز و رشته آینده است تا رشته كامپیوت 

قدر كه بر نیروی برق های پیشرفته مردم همانسال دیگر در كشور 10شود تا بینی میجایی كه پیش

 وابسته هستند به شبکه اینترنت وابسته خواهند شد.

استفاده از كامپیوتر در زندگی روزانه اشتغال و موقعیت كاری با توجه به مطالب ذكر شده روند روبهرشد 

های افزار، شركتكننده نرمهای تولیدالتحصیالن این رشته فراهم است تا در قالب شركتبرای فارغ

ها و مؤسسات خدماتی، مراكز آموزشی و ... مشغول تولیدی، شركت -كننده قطعات، مراكز صنعتیتولید

التحصیل این رشته بسیار گسترده است و در همه ت كنند. مکان فعالیت فارغبه كار شده و فعالی

التحصیل این التحصیل این رشته وجود دارد. همچنین فارغها زمینه فعالیت برای فارغها و ارگانسازمان

 ای در خصوص كامپیوتر بپردازد.های گستردهتواند به شکل خصوصی به فعالیترشته می

 مهندسیکشاورزی
میلیارد متر  100تا  18میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت كشاورزی،  37دیباچه: كشور ایران با وجود 

اقلیم گوناگون، پتانسیل بسیار  14مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 
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توسعه اقتصادی  خوبی در بخش كشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم كه به حق آن را محور

گیری از دانش كشاورزی، به اند، باید از كشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهرهكشور تلقی كرده

های مختلف مهندسی كشاورزی آموزش كشاورزی مکانیزه نزدیک شد. دانش و تخصصی كه در گرایش

از بین داوطلبان  های كشاورزیشود. این رشته در سه گرایش آب، اقتصاد كشاورزی و ماشینداده می

 پذیرد.وم ریاضی و فنی دانشجو میگروه آزمایشی عل

 

 :گرایش آبیاری و آبادانی

، آن هایو ویژگی آب باید با آب مهندس یک . بنابرایناست در كشاورزی از آب استفاده رشته این هدف

 به تسلط آشنا باشد و برای آب مصرف و طریقه مصرف محل به آب انتقال ، طریقهآب استحصال طریقه

، شناسی، خاک، هواشناسیشناسیزمین از قبیل دیگری هایاز دانش كه است الزم موارد فوق

 داشته اطالع و گیاه خاک توسط آب مصرف و مکانیزم آبی تأسیسات و ساخت ، طراحیشناسیگیاه

 تا مزرعه آب رساندن نحوه درباره و دانشجویان است و خاک آب ، علمیش دیگر این گرا عبارت باشد. به

 نیاز محصوالت ، تأمینزراعی در زمین آب توزیع هایو شبکه آب انتقال هایها یا لولهكانال توسط

منظور  به ریشه موناز پیرا اضافی هایآب ساختن ، خار آبیاری مختلف هایبا روش و باغی زراعتی

 یاریِ كشاورزیآب برای و خاكی انحرافی سدهای و احداث زهکشی هایشبکه توسط گیاه ریشه تنفس

 بینند.می آموزش

 الزم : هایتوانایی

اقتصاد  ، مهندسیآب گرایش مهندسی سه میان در این كه است گرایش 10 دارای كشاورزی مهندسی

دانشجو  و فنی ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان از بین كشاورزی هایماشین و مهندسی كشاوری

و  بوده مسلط و فیزیک ریاضی باید بر دروس دانشجویان گرایش سه دیگر در این عبارت پذیرند. بهمی

 از قبیل رشته این مهم دروس كنند و از عهده و محاسبه كرده و تحلیل تجزیه بتوانند بخوبی

 برآیند. یا استاتیک بردارینقشه

 : در ایران شغلی موقعیت

اگر یک مهندس طراح از خواص مکانیکی محصوالت كشاورزی اطالع نداشته باشد، نتیجه كار كیفیت 

خانه تراكتورسازی، تراكتوری برای خوبی نخواهد داشت. برای مثال اگر قرار است در یک كار

های گندم طراحی شود؛ باید تیغه كمباین برای بریدن این محصول حساب شده باشد و كردنخوشهدرو

های كشاورزی است. زاویه برش مشخص گردد و البته این كار در حیطه تخصص مهندس ماشین

های كشاورزی نیز به همین نتیجه خوشبختانه در حال حاضر مدیران كارخانجات ساخت ماشین

التحصیالن خوردارند. فارغهای شغلی خوبی برالتحصیالن این رشته بطور نسبی از فرصتغاند و فاررسیده

ریزی و اجرایی مانند وزارت جهاد های آموزشی، تحقیقاتی، برنامهتوانند در سازماناین گرایش می

های تولیدی بخش خصوصی مشغول به فعالیت شوند. صنعت و واحدوهای كشتكشاورزی، شركت
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ی خدمات یاد شده بپردازند و یا خود شخصاً از این توانایی توانند به طور خصوصی به ارائهمی همچنین

 بهره ببرند.

 گرایش اقتصاد كشاورزی:

های اقتصادی و های خصوصی طرحتواند در شركتالتحصیل این گرایش در صورت توانمندی میفارغ

مدت برای مدت و بلندمدت، میان ریزی كوتاهبرنامهكشاورزی ارائه دهد یا در جهاد كشاورزی به 

های صنایع غذایی بپردازد یا در مورد علل موفقیت ها و كارخانههای كشاورزی مثل مزارع، مرغداریواحد

گذاری در زمینه محصوالت كشاورزی تحقیق های مختلف كشاورزی و نحوه سرمایهموفقیت واحدو عدم

 كند..

 الزم : هایتوانایی

تواند در برد، میمی ها لذتو دامداری در مزارع دارد و از كار و فعالیت عالقه كشاورزی به كه دانشجویی

 هایتواند از محیطنمی اقتصاد كشاورزی مهندسی التحصیلفارغ یک كند چون پیشرفت رشته این

 خود را انجام اقتصادی میز، محاسبات بگیرد و در پشت فاصله تولید كشاورزی هایو قطب روستایی

دهد. همچنین دانشجوی این رشته باید در درس ریاضی توانمند باشد تا بتواند به خوبی محاسبه كرده و 

 اطالعات به دست آمده را تجزیه و تحلیل كند.

 : در ایران شغلی موقعیت

های اقتصادی و های خصوصی طرحشركتتواند در التحصیل این گرایش در صورت توانمندی میفارغ

مدت برای مدت و بلندمدت، میان ریزی كوتاهكشاورزی ارائه دهد یا در جهاد كشاورزی به برنامه

های صنایع غذایی بپردازد یا در مورد علل موفقیت ها و كارخانههای كشاورزی مثل مزارع، مرغداریواحد

شاورزی تحقیق گذاری در زمینه محصوالت كحوه سرمایههای مختلف كشاورزی و نموفقیت واحدو عدم

 كند.

 :كشاورزی آالت ماشین گرایش

ریزی برای های مورد نیاز برای یک مزرعه و نگهداری و رسیدگی به تعمیرات و برنامهمحاسبه ماشین

دیگر  عبارت گیرد. بهالتحصیل این رشته انجام میهای مورد نظر به وسیله فارغزمان و نحوه كار ماشین

 تربیت آن و هدف است در كشاورزی مکانیک ، كاربرد مهندسیكشاورزی هایماشین مهندسی

، كشاورزی هایماشین ، تعمیر و ترویجكاربرد، نگهداری هایبتوانند در زمینه كه است كارشناسانی

 نمایند. فعالیت عملیاتی هایپروژه زیابو ار و مجری كشاورزی ، مکانیزاسیونایمنطقه ریزیبرنامه

 : الزم هایتوانایی

 مهندسی همان كشاورزی هایماشین مهندسی كنند كهتصور می سراسری آزمون از داوطلبان بسیاری

 و مهندسی كشاورزی مهندسی حدفاصل كارشناسی در مقطع رشته این كه در حالی است مکانیک

 باشند. همچنین داشته كافی اطالعات باید از هر دو علم رشته این است و دانشجویان مکانیک

 رشته این دروس و توانمند باشند چون قوی و فیزیک ریاضی باید در دو درس رشته این دانشجویان

 قطعات باید از مقاومت ورزیكشا هایماشین دانشجویان مثال دارد. برای دو درس با این زیادی ارتباط
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و  مصالح مقاومت از قبیل دروسی است الزم باشند. در نتیجه داشته اطالع كشاورزی هایماشین

 انتخاب و فنی ریاضی گروه داوطلبان از بین رشته این دانشجویان دلیل همین بخوانند. و باز به استاتیک

 شوند.می

 : ر ایراند شغلی موقعیت

اگر یک مهندس طراح از خواص مکانیکی محصوالت كشاورزی اطالع نداشته باشد، نتیجه كار كیفیت 

كردن خانه تراكتورسازی، تراكتوری برای دروخوبی نخواهد داشت. برای مثال اگر قرار است در یک كار

شده باشد و زاویه های گندم طراحی شود؛ باید تیغه كمباین برای بریدن این محصول حساب خوشه

های كشاورزی است. خوشبختانه برش مشخص گردد و البته این كار در حیطه تخصص مهندس ماشین

اند و های كشاورزی نیز به همین نتیجه رسیدهدر حال حاضر مدیران كارخانجات ساخت ماشین

لتحصیالن این گرایش اخوردارند. فارغهای شغلی خوبی برالتحصیالن این رشته بطور نسبی از فرصتفارغ

ریزی و اجرایی مانند وزارت جهاد كشاورزی، های آموزشی، تحقیقاتی، برنامهتوانند در سازمانمی

های تولیدی بخش خصوصی مشغول به فعالیت شوند. همچنین صنعت و واحدوهای كشتشركت

 از این توانایی بهره ببرند. ی خدمات یاد شده بپردازند و یا خود شخصاًتوانند به طور خصوصی به ارائهمی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :كشاورزی هایو ماشین ، اقتصاد كشاورزیآب هایگرایش در مشترک دروس

كامپیوتر،  نویسی، برنامه ، آمار و احتماالت عمومی ، شیمی عمومی ، فیزیک عمومی ریاضیات

و  عمومی، مسّاحی ، زراعت عمومی شناسی، خاک اقتصاد كشاورزی،  عمومی ، آبیاریهواشناسی

 با كامپیوتر. ، آشنایی غالت ت، زراعكشاورزی ، عملیات عمومی ، باغبانی بردارینقشه

 ـ آب : كشاورزی مهندسی تخصصی دروس

،  زهکشی ، اصول آبیاری هایسیستم ، طراحی برداری، نقشه ، هیدرولیک مصالح ، مقاومتاستاتیک

 پمپاژ، تأمین های، پمپاژ و ایستگاه زهکشی ، مهندسیزیرزمینی های، آب سطحی هایآب هیدرولوژی

، آب انتقال هایساختمان انهار، طراحی ، هیدرولیکساختمانی هایو روش روستاها، مصالح شرب آب

 .، اقتصاد مهندسی و خاک آب حفا،ت

 اقتصاد كشاورزی : مهندسی تخصصی دروس

 ، مدیریت ، اقتصادسنجی، اقتصاد ریاضی، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن كشاورزی محصوالت بازاریابی

و  ، اقتصاد توسعه تحقیق ، روش كشاورزی هایطرح و ارزیابی ، تهیه طبیعی ، اقتصاد منابع مزرعه

 ، اقتصاد تولید.ری، حسابداكشاورزی سیاست

 تخصصی : دروس

 اجزای ، طراحیصنعتی كشی، نقشه، ترمودینامیکسیاالت ، مکانیک، دینامیکمصالح ، مقاومتاستاتیک

 هایو كاربرد تراكتور، ماشین موتور، شناخت ، تکنولوژیكشاورزی ادوات ، مواد ساختمانیماشین

 و الکتریسیته ، برق كشاورزی
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 مهندسیفرماندهیوکنترلهوایی
های شکاری، هایی كه سوار بر هواپیمادیباچه: نیروی هوایی در دیدگاه عامه مردم مساوی است با خلبان

نیروی هوایی هر  كنند. در حالی كهها پرواز میضربتی، اكتشافی، مسافربری یا ترابری بر فراز آسمان

كشوری عالوه بر خلبانان، نیروهای دیگری نیز هستند كه مشاغل بسیار حیاتی و مهمی را بر عهده 

های ثابت و متحرک دشمن و دفاع از دارند. برای مثال طراحی و فرماندهی پدافند هوایی علیه هدف

است. این رشته در كشور  مرزهای هوایی كشور بر عهده مهندسین تکنولوژی فرماندهی و كنترل هوایی

ما در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری در سه گرایش كنترل شکاری. عملیات موشکی و 

 در مفهوم مهندسی شود.در مفهوم عنوان این رشته باید گفت كه واژهاطالعات عملیاتی آموزش داده می

باید  رشته این التحصیلفارغ كه است این وژیتکنول و منظور از كلمه است طراحی معنای به آن مصطلح

 در تمام ، اطالعاطالعاتی منظور از دانش باشد، كه داشته و اطالعاتی افزاری، سختافزارینرم دانش

 هایاز سیستم ها و اطالعهواپیماها و موشک از انواع ، اطالععملیات اطالعات از جمله نظامی هایزمینه

 بتواند اِعمال رشته این التحصیلفارغ كه این نیز، یعنی فرماندهی . واژهاست هوایی نیروی سازمانی

 كسب كه و اطالعاتی افزاری، نرمافزاریسخت از دانش دیگر بتواند با استفاده عبارت بکند. به مدیریت

 دهد. در واقع را انجام هوایی نیروی محوله هایخود، مأموریت زیر مجموعه یاری ، بهاست كرده

 آموختگاندانش كار خود را با فرماندهی فرماندهی رده ترینپایین عنوان به دانشکده این آموختهدانش

 و مدیریت برق كامپیوتر، مهندسی هوا و فضا، مهندسی مهندسی هایدر رشته كه دانشگاه دیگر این

از  اینیز مقوله كنترل كند. واژهكنند، آغاز میكار می هوایی نیروی اند و در مجموعهكرده تحصیل

را فرا بگیرد تا  و فردی گروهی هایهر دانشجو باید مهارت معنا كه این . بهاست فرماندهی اعمال زنجیره

برقرار  ارتباط دریایی و نیروی زمینی نیرویاز  كشور اعم دفاعی خود و با دیگر نیروهای با زیرمجموعه

و  موشکی ، عملیاتشکاری كنترل گرایش سه دارای رشته كند. این را رد و بدل الزم و اطالعات كرده

 . است عملیاتی اطالعات

 

 :شکاری كنترل گرایش

ها و تاكتیک انواع كارگیری و به یهوای هایرهگیری توانایی دانشجویان شکاری كنترل در گرایش

 هایدر ایستگاه گیرند و در نهایترا فرا می دشمن و هواپیمای خودی هواپیمای رهگیری هایتکنیک

وارد  ناشناسی هواپیمای كه این محض پردازند و بهكشور می قلمرو فضایی و مراقبت كنترل رادار به

 گیرد. انجام الزم هایگیریتا تصمیم داده مذكور گزارش مبادی شود، بهكشور می هوایی مرزهای

 

 :موشکی عملیات گرایش

 در نیروهای كه مختلفی پدافندی افزارهایو جنگ تجهیزات به با توجه گرایش این آموختگاندانش

 و ارتفاع و پایین پست ارتفاع هایتخصصدر  زمین به زمین موشکی هایوجود دارد، در سایت هوایی

 ارتفاع هوا در دو بخش به زمین موشکی هایو در سایت سطح به سطح هایو باال یا سیستم متوسط

 هایاز سیستم افراد با استفاده این شوند. در واقعمی خدمت به و باال مشغول متوسط و ارتفاع پایین

 دارند. را برعهده هوایی نیروی رزمی عملیات ، فرماندهیزمین به هوا یا زمین هب زمین موشکی
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 عملیاتی: اطالعات گرایش

، فرهنگی را از وضعیت الزم اطالعات چگونه گیرند كهفرا می عملیاتی اطالعات گرایش دانشجویان 

از  با استفاده ایفرامنطقه و حتی ، منطقههمسایه كشورهای دفاعی و بخصوص ، اجتماعیسیاسی

آورند.  دست به اطالعات و تفسیر این و تحلیل هوایی هایو عکس ای، ماهوارهالکترونیکی هایسیستم

 آنها در زمان استراتژی كار بردن و به صلح در زمان و غیرنظامی نظامی اطالعات آوردن دست به در واقع

 عملیاتی اطالعات گرایش هوایی و كنترل فرماندهی تکنولوژی مهندسی التحصیالنفارغ برعهده جنگ

 .است

 : الزم هایتوانایی

و  ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان از بین هوایی و كنترل فرماندهی تکنولوژی مهندسی رشته ّدانشجویان

 دانشگاه پزشکی باید در معاینات سراسری در آزمون بر موفقیت راد عالوهاف شوند. اینمی پذیرفته فنی

 بر خصوصیات عالوه ، داوطلبمرحله در این شوند كه نیز پذیرفته شهید ستاری هوایی و فنون علوم

 از: است عبارت كه ،اهری 

قد  شود( و حداقلمی سال 24 سن ، حداكثرسربازی خدمت انجام )در صورت سال 22 حداكثر سن

 مثال برخوردار باشد. برای جسمانی نهاجا از سالمت بهداری متر باید برابر با استانداردهایسانتی 160

 و حفا،تی عقیدتی در مصاحبه است الزم باشد. در ضمن 10از  7ها نباید كمتر از از چشم دید هر یک

 فوق هایبر گزینش عالوه رشته این ورودی داوطلبان 80 از سال دد. همچنینگر پذیرفته دانشگاه این

را مد نظر قرار  مقوله سه كمیته شوند. این نیز پذیرفته دانشکده این علمی در كمیته كه است الزم

 )نداشتن فیزیکی ادگی(، آمو فیزیک ، ریاضیاتانگلیسی بر زبان )تسلط علمی توان شامل دهد كهمی

 مراتب سلسله تا باالترین رده تریناز پایین مدیریت )توان و روانی روحی ( و آمادگیزبان لکنت

مرد را  داوطلبان فقط هوایی و كنترل فرماندهی تکنولوژی مهندسی رشته شود. در ضمن( میفرماندهی

 كرده خود در  رشته انتخاب فرم اول انتخاب 9از  را جزو یکی هرشت باید این پذیرد و داوطلبانمی

متمركز، نیمه هایدر رشته شدن قبول حتی شرایطی هیچ ، تحتشدن پذیرفته باشند و در صورت

 طولدر  دانشگاه این دانشجویان یابند. همچنین كشور انتقال عالی آموزش سایر مؤسسات توانند بهنمی

 ، در دانشگاهعمومی و تعطیالت دو ترم بین ، تعطیالتتابستانی غیر از تعطیالت به آموزش دوره

 آنها برعهده و زیست آموزشی ، كمک، پوشاکاز خوراک آنها اعم هایهزینه هستند و كلیه روزیشبانه

 عنوان به مبلغی نیز ماهیانه تحصیل مدت ولو در ط است ایران اسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی

در  خدمت در طول دانشگاه این التحصیالنفارغ به كنند و باالخرهمی دریافت تحصیلی هزینه كمک

در  التحصیالنفارغ شود همچنینواگذار می هوایی نیروی ضوابط و مطابق مناسب ، مسکنیهوایی نیروی

 هایاز بورس ایران اسالمی جمهوری ارتش هوایی و نیاز نیروی شرایط به توانند با توجهمی خدمت طول

 كنند. استفاده باالتر از كارشناسی در مقاطع تحصیلی

 در ایران : شغلی موقعیت
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 مهندسی رشته و دانشجویان است نظامی دانشگاه یک شهید ستاری هوایی و فنون علوم دانشگاه

 استخدام به شوند و چونمی التحصیلفارغ دومی ستوان با درجه هوایی و كنترل فرماندهی تکنولوژی

افراد كار خود را از  . ایننخواهند داشت مشکلی شغلی آیند، از نظر آیندهدرمی اسالمی جمهوری ارتش

 ترتیب ، بهخدمت حین هایدوره كنند و با گذراندناز می( آغگروه )فرماندهی فرماندهی رده ترینپایین

 و فرمانده تیپ ، فرماندههنگ ، فرماندهگردان ، فرماندهدسته فرمانده شامل فرماندهی مراتب سلسله

 كل یفرمانده توانند بهمی حتی الزم هایها و قابلیتتوانایی داشتن كنند و در صورتمی لشکر را طی

 این به شهید بزرگوار سرلشکر ستاری برسند همانطور كه ایران اسالمی جمهوری ارتش هوایی نیروی

 رسید. از فرماندهی رده

 وکاربردیعمرانعلمیمهندسی
زمین است.در عصر حاضر، دیباچه: آب، راز ماندگاری جهان و از عناصر اصلی بقا و دوام زندگی در كره 

حیاتی در مصارف كشاورزی، خانگی و صنعتی نقش اساسی دارد و كمبود آن، مشکالتی را در  این ماده

های شود كه در سالخشک به وجود آورده است.گفته میاكثر كشورها، بویژه كشورهای خشک و نیمه

 2025ه دانشمندان، تا سال آینده، جهان با بحران جدی كمبود آب روبرو می شود و حتی به گفت

آشامیدنی نخواهند داشت.از همین رو، امروزه  میلیارد نفر از ساكنان زمین، آب 3میالدی، حدود 

های بارز و كلیدی برداری بهینه از این منابع، یکی از نشانهریزی برای بهرهحفا،ت از منابع آب و برنامه

ختلف جهان برای تأمین آب مورد نیاز، سدهای توسعه پایدار است و مدیریت منابع آب كشورهای م

كنند. های دور به مراكز مصرف منتقل میمخزنی بزرگ احداث كرده و منابع آب زیادی را از فاصله

ـ های مهندسی عمرانرشته 1370دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور بر پایه همین نیاز، درسال 

برداری های آبی و مهندسی عمران ـ بهرهـ ساختمان، مهندسی عمران برداری از سه شبکهبهره

 های آب و فاضالب را دایر كرد.ازشبکه

 

 برداری از سد و شبکه:مهندسی علمی ـ كاربردی عمران ـ بهره

های وسیعی از كشور دچار خشکسالی و كمبود آب هستیم، بیش از دانید در حالی كه ما در بخشآیا می

رود؟از سوی دیگر با وجود آنکه بشر قابل استحصال در سطح كشور هرز میمیلیارد متر مکعب آب  30

ها مانند امروز نبوده است. گاه اثرات مخرب سیالبها زندگی كرده، هیچدر طول تاریخ همیشه با سیالب

حفظ آب به یاری سدسازی و استفاده بهینه  ها،راه شک برای مواجهه با این مشکالت، یکی از بهترینبی

برداری آن است؛ كاری كه در حیطه فعالیت مهندسین عمران ـ آب است. در این میان مهندسین بهره از

گیری از سد نقش موثر و بسزایی در حفظ منابع آبی های بهرهاز سد و شبکه با به كارگیری بهترین روش

را و پس از اجرا بر در حین اج های آبیاری و زهکشی قبل از اجرا،دارند.به عبارت دیگر، مدیریت شبکه

التحصیل این رشته باید بتواند، پروژه احداث یک سد را از زمان سین این رشته است و فارغعهده مهند

برداری كوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دهد.برای مثال، در پشت یک مطالعه تا احداث و بهره

های تحتانی و میانی را ببندد و ام دریچهتواند تمشود. این رسوب میسد به مرور زمان رسوب جمع می

عمالً سد را به سوی تعطیل شدن بکشاند. همچنین امکان دارد رسوب وارد كانال اصلی شده و باعث 

برداری ازسد و نشت، ترک خوردن، واژگون شدن و شکستن كانال گردد. در این میان مهندسین بهره
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های آبیاری و ز رسوب و فرسایش را در شبکهشبکه، نحوه حفظ و ترمیم سد و شبکه و جلوگیری ا

گیرند.در واقع حفا،ت، نگهداری و كنترل رفتار سد در اثر نیروهای وارده بر آن مانند زهکشی فرا می

ها و تغییرات محیطی ها، جابجاییفشار آب، زیر فشار تغییرات تراز آب، اثرات محلی مانند زلزله، لغزش

 است.و،یفه اصلی مهندسین سد و شبکه 

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه و اصلی :

شیمی فیزیک آب، مقاومت مصالح، مکانیک خاک، مواد مصالح و بتن، استاتیک، هیدرولیک، 

هیدرولوژی، هیدرومتری، هیدروژئولوژی، اقتصاد مهندسی، تجهیزات مکانیکی و برقی در سد و شبکه، 

شناسی شناسی، زمینروابط آب و خاک و گیاه، زمین كشی صنعتی،دینامیک، رسم فنی و نقشه

 برداری. برداری، مکانیک سیاالت، نقشهمحیطی در سد و شبکه، عملیات نقشه مهندسی، زیست

 دروس تخصصی:

ریزی در مدیریت منابع آب، های آبیاری، اصول برنامهآبخیزداری و حفا،ت خاک، اجرای شبکه

بکه، پروژه كارشناسی مهندسی سد و شبکه، پمپ و طراحی ایستگاه برداری و نگهداری از سد و شبهره

های انتقال آب و بینی و كنترل سیالب و عملیات، ترمیم و نگهداری از سد و شبکه، سیستمپمپاژ، پیش

های زهکشی، طرح و های آبیاری، طراحی شبکهآالت، طراحی شبکهشناخت و مدیریت ماشین پروژه،

سایش و رسوب، كنترل و پایداری سد، مبانی طراحی سد و تأسیسات وابسته، اجرای قطعات بتنی، فر

های این رشته های آبی، هیدروگرافی مخازن، كارآموزی.)بسیاری از درسمتره و برآورد پروژه، نیروگاه

 همراه با آزمایشگاه است( 

 

 های آبی:مهندسی علمی ـ كاربردی عمران ـ ساختمان

میلیون دالر اعالم  600را یک میلیارد و  3اجرای طرح سد و نیروگاه كارون  پیمانکاران خارجی هزینه

كمتر از مبلغ  %60كرده بودند در حالی كه هزینه ساخت و احداث این طرح توسط متخصصان داخلی، 

های اجرایی این طرح عظیم عمرانی، های خارجی است.بخش قابل توجهی از فعالیتپیشنهادی شركت

های مختلف آبی و ن عمران ـ عمران است؛ متخصصانی كه در زمینه ساخت سازهبر عهده مهندسی

های آبی، بهترین گزینه برای ساخت اند. اما بدون شک مهندسین عمران ـ ساختمانخاكی آموزش دیده

های آبی اعم از آبی هستند. زیرا این دسته از مهندسین به طور تخصصی درباره سازه هایو اجرای سازه

های فوالدی و بتنی مرتبط با های پمپاژ و برخی از سازهرسانی، ایستگاههای آبسرریزها، كانال سد،

ارشد التحصیالن كارشناسیاند.البته ساخت سد بیشتر در تخصص فارغرسانی آموزش دیدههای آبشبکه

آورند و به دست میالتحصیالن كارشناسی نیز در این زمینه اطالعاتی و دكترای این رشته است. اما فارغ

های انحراف آب، سرریزها، مخازن آبی، آبشارها و در كل توانند در زمینه ساخت سدهای كوتاه، سازهمی

 ها است فعالیت نمایند.هایی كه در ارتباط با رودخانهانواع سازه
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 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

یاضیات عمومی، ریاضیات كاربردی، ایمنی و بهداشت شیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی مهندسی، ر

سازی كامپیوتر، محاسبات عددی، معادالت دیفرانسیل، كار، آمار و احتماالت مهندسی، مبانی برنامه

 خوانیكشی و نقشهنقشه

 دروس اصلی و تخصصی:

بتنی ،  های فوالدی ، اجرای سدهایهای خاكی ، اجرای سازههای بتنی ، اجرای سازهاجرای سازه

ها، حفاری و اجرای سازی، تحلیل سازههای آبی، پیبارگذاری، پروژه كارشناسی مهندسی ساختمان

های آالت، طراحی سازههای انتقال آب ، شناخت و مدیریت ماشینسازی، سیستمسازی و كانالتونل، راه

ها، ابی و ترمیم سازهیبرداری )تخصصی(، عیبهای فوالدی ، عملیات نقشهبتن مسلح ، طراحی سازه

های آبی، مبانی طراحی سد و تأسیسات وابسته، متره و برآورد پروژه، كاربرد كامپیوتر در تحلیل سازه

های این برداری، كارآموزی.)بسیاری از درسمدیریت ساختمان و تجهیز كارگاه، مهندسی زلزله، نقشه

 رشته همراه با كارگاه یا پروژه است(

 

 های آب و فاضالب:برداری از شبکهربردی عمران ـ بهرهمهندسی علمی ـ كا

آوری و تصفیه فاضالب ای برای جمعهای عمدهگذاریدر طی چند قرن اخیر، كشورهای صنعتی، سرمایه

اند، اما متأسفانه بیشتر كشورهای جهان سوم فاقد سیستم اصولی فاضالب شهری شهری انجام داده

ن آب مورد نیاز برای انبوه جمعیت رو به رشد شهرهای بزرگ كه هستند. این در حالی است كه تأمی

زا، كه های بسیار آلوده و بیماریآبنخانه ندارند، باعث باال آمدن سطح آب زیرزمینی و ایجاد رواتصفیه

شود و در نهایت منابع آب سطحی مجاور دارای موادی مانند سرب، جیوه، كُرم و سیانور هستند، می

های آلوده، برای شرب، كند.همچنین استفاده از این آبای زیرزمینی كم عمق را آلوده میهشهرها و آب

های مسری نظیر اسهال، شستشو و كشت سبزیجات و نباتات ساالدی، متداولترین راه شیوع بیماری

ها باعث مرگ آبزیان حصبه، یرقان و وبا است. از سوی دیگر راه یافتن فاضالب شهری به رودخانه

توان از توان از فاضالب شهری استفاده بهینه نمود. برای مثال میشود. این در حالی است كه میمی

تواند ها میخانهلجن خشک شده در بهبود كیفیت كود آلی استفاده كرد. همچنین آب خروجی تصفیه

های نحاوی ازت و فسفات است و زمی در توسعه كشاورزی تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا این آب

شوند.تأسیس و گسترش نیاز میكنند، از مصرف كود شیمیایی بیكشاورزی كه از این آب استفاده می

خشک است های فاضالب در كشور ما نیز اهمیت بسزایی دارد. زیرا ایران كشوری پرجمعیت و نیمهشبکه

حالی است كه شهر تهران و باید برای حفظ و استفاده بهینه از آب، ارزش بسیار زیادی قائل شد. این در 

فاضالب شهری نیست.از  تنها شهری است كه دارای سیستم به عنوان یکی از ده شهر بزرگ جهان،

های آب و فاضالب پی برداری از شبکهتوان به نقش مهم متخصصان مهندسی عمران ـ بهرهجا میهمین

های آب و فاضالب م شبکهبرد؛ مهندسینی كه دانش و تخصص الزم را برای طراحی، ساخت و ترمی

 آورند.شهری و روستایی به دست می
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 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

 ایمنی و بهداشت كار، شیمی عمومی، فیزیک عمومی، آمار و احتماالت مهندسی، ریاضیات عمومی،

دیفرانسیل، محاسبات عددی، سازی كامپیوتر، معادالت ریاضی مهندسی، ریاضیات كاربردی، مبانی برنامه

 خوانی.كشی و نقشهنقشه

 دروس اصلی:

مقاومت مصالح، مکانیک خاک، هیدرولیک، مصالح ساختمانی، ترمودینامیک و  برداری،عملیات نقشه

كشی صنعتی، برداری از چاه، دینامیک، رسمی فنی و نقشهانتقال حرارت، حفاری و تجهیز و بهره

برداری، هیدروژئولوژی، ه الکتریسیته صنعتی، مکانیک سیاالت، نقشهشناسی مهندسی، كارگازمین

 هیدرولوژی.

 دروس تخصصی:

های آب، طراحی شبکه خانه فاضالب، طراحی شبکهگیری، طراحی تصفیههای كنترل و اندازهسیستم

، آوری فاضالب، فرآیندهای تصفیه، میکروبیولوژی آب و فاضالب، آزمایشگاه آب و فاضالبهای جمع

برداری و نگهداری از تأسیسات آب، پمپ و طراحی های آب و فاضالب، بهرهریزی و مدیریت طرحبرنامه

های انتقال آب گذاری، سیستمهای صنعتی، تصفیه لجن، خوردگی و رسوبایستگاه پمپاژ، تصفیه پساب

پروژه طراحی  ،خانه آبو پروژه، كیفیت آب و فاضالب، متره و برآورد پروژه، پروژه طراحی تصفیه

های آب، كارآموزی، آوری فاضالب، پروژه طراحی شبکهخانه فاضالب، پروژه طراحی شبکه جمعتصفیه

 های این رشته همراه با آزمایشگاه است.(های آب و فاضالب .)بسیاری از درساجرای شبکه

 های الزم )در هر سه رشته( :توانایی

ای، قدرت تجزیه و مهندس؛ یعنی كسی كه به یاری دانش حرفهمهندسی؛ یعنی خلق فرآیندهای نو و 

برداری كند. البته دو رشته مهندسی عمران ـ بهرهتحلیل و عنصر خالقیت به این توانایی دست پیدا می

التحصیالن این های آبی، بیشتر جنبه اجرایی دارند و فارغاز سد و شبکه و مهندسی عمران ـ ساختمان

رو الزم است كه های اجرایی را بر عهده بگیرند. از همینباید مسؤولیت ارشناسیها در مقطع كرشته

ای قائل ها در دوره دانشجویی برای دروس آزمایشگاهی و كارگاهی اهمیت ویژهدانشجویان این رشته

 را از این دروس ببرند. همچنین دانشجویان مهندسی عمران در هر سه رشته، باید بوده و بیشترین بهره

ها اكثراً خار  از شهر و در التحصیالن این رشتهتوانایی جسمی خوبی داشته باشند؛ زیرا محیط كار فارغ

مناطق كوهستانی است. در ضمن دانشجوی این رشته باید روحیه مدیریت و كار اجرایی داشته باشد؛ 

داست، و،یفه های مهندسی عمران دانشکده صنعت آب و برق پیطور كه از عنوان رشتهزیرا همان

های آب و فاضالب و یا مدیریت ساخت برداری از شبکهبرداری از سد و شبکه، بهرهالتحصیالن، بهرهفارغ

های آبی است.در نهایت باید گفت كه دروس ریاضیات و هندسه در مهندسی عمران اهمیت زیادی سازه

 ه باشند.برداری و طراحی راه مهارت داشتدارد؛ چون دانشجویان باید در نقشه

 موقعیت شغلی در ایران :
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هدف از تأسیس دانشکده صنعت آب و برق، تأمین نیروی متخصص مورد نیاز در صنعت آب و برق 

شود، بویژه واحدهای عملی از قبیل هایی كه در این دانشکده تدریس میاست؛ چون بسیاری از درس

شود. این دانشکده آموزش داده نمیهای خار  از واحدهای كارگاهی و آزمایشگاهی تخصصی، در رشته

عمران، دانشجویان به طور  برداری یا مهندسی عمران ـبرای مثال در رشته مهندسی عمران ـ نقشه

شوند؛ در نتیجه توان علمی و عملی الزم را برای تخصصی و كاربردی با محیط سد یا نیروگاه آشنا نمی

التحصیالن رو با اینکه فارغآورند. از همینبه دست نمی ها و صنایع مرتبط با وزارت نیروكار در سازمان

این دانشکده بورسیه وزارت نیرو نیستند، این وزارتخانه در صورت نیاز به جذب نیروی متخصص، ابتدا 

التحصیالن فارغ %50آید و در حال حاضر بیش ازالتحصیالن دانشکده صنعت آب و برق میسراغ فارغ

التحصیالن مهندسی عمران در هر سه رشته نیز، شوند. برخی از فارغنیرو میاین دانشکده، جذب وزارت 

كنند. در كل اگر ها و فضای سبز فعالیت میها، سازمان پارکهای مشاوره، شهرداریدر شركت

های شغلی دانشجویان این سه رشته توانایی و دانش الزم را در حال تحصیل كسب كرده باشند، فرصت

 ها خواهند داشت.هرستانخوبی بویژه در ش

 مهندسیمکانیکنیروگاه
های مهندسی بویژه در مقطع كارشناسی به یک دیباچه: در ابتدای تأسیس دانشگاه در كشور ما، رشته

ها رشته شد. اما امروزه با پیشرفت و گسترش علم و تکنولوژی، شاهد ایجاد دهیا دو رشته محدود می

رایی دارد. برای مثال، امروزه مهندسی مکانیک عالوه بر سه مهندسی هستیم كه جنبه علمی یا اج

های علمی و اجرایی گرایش اصلی طراحی جامدات، حرارت و سیاالت، و ساخت و تولید، دارای رشته

سازی، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک، مهندسی بسیاری مانند مهندسی دریا گرایش كشتی

های ریلی، مهندسی هوا و فضا و زی، مهندسی ماشینهای كشاوركشاورزی گرایش مکانیک ماشین

مهندسی مکانیک نیروگاه است.به عبارت دیگر، امروزه سیطره علم مکانیک در صنایع متنوع به قدری 

توانیم گسترده است كه اگر بخواهیم در مقطع لیسانس، متخصصان و كاربرانی توانمند داشته باشیم، نمی

رشته محدود كنیم.علت اصلی ارائه رشته مهندسی مکانیک نیروگاه در مهندسی مکانیک را به یک یا دو 

ای كه به آموزش و تربیت دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور نیز همین امر است؛ رشته

پردازد.مهندسی مکانیک نیروگاه، تركیبی از های وزارت نیرو میمتخصصان و مجریان مورد نیاز نیروگاه

مهندسی مکانیک در دو گرایش حرارت و سیاالت، و طراحی جامدات و چند رشته مهندسی شامل 

های مختلف نیروگاه برداری كه از موضوعها به مهندسین بهرهمهندسی برق كنترل است؛ زیرا در نیروگاه

اطالع داشته باشند، نیاز دارند. البته این اطالعات الزم نیست خیلی عمیق باشد. به قول معروف، 

ای اقیانوسی با عمق كم است. اما متخصص رشته مهندسی مکانیک یا برق دریاچه متخصص این رشته

باشد. برای مثال، دانشجویان مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیاالت، ترمودینامیک با عمق زیاد می

كنند. در صورتی كه دانشجویان مکانیک مطالعه می 2و  1را در دو ترم تحت عنوان ترمودینامیک 

كنند.همچنین عالوه بر دروس یاد شده، ترمودینامیک نیروگاه و كندانسور را نیز مطالعه مینیروگاه، 

دانشجویان این رشته در زمینه كنترل، اطالعات گسترده و بیشتری نسبت به دانشجویان مکانیک 

های سیکل تركیبی كه كنند.گفتنی است كه در این رشته بر روی نیروگاهحرارت و سیاالت كسب می

 شود.تأكید می های گازی و بخاری است،یبی از نیروگاهترك
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 های الزم:توانایی

بردار در التحصیل آن به عنوان مجری و بهرهمهندسی مکانیک نیروگاه یک رشته اجرایی است و فارغ

كند. به عبارت دیگر، مهندس مکانیک نیروگاه طراح نیروگاه فعالیت و مشکالت موجود را حل می

التحصیلی، طراحی یک و دانشجویان این رشته نباید انتظار داشته باشند كه پس از فارغ نیروگاه نیست

های كاربردی انجام دهند؛ نیروگاه یا بخشی از آن را بر عهده بگیرند. آنها الزم است در نیروگاه، فعالیت

دو علم مکانیک و كاری كه نیاز به اطالعاتی وسیع اما نه چندان عمیق دارد.دانشجوی این رشته باید به 

ای از دروس علم مکانیک و علم های این رشته، مجموعهمند باشد؛ چون درسالکترونیک عالقه

الکترونیک و كنترل صنعتی است. همچنین دانشجو باید روابط عمومی خوب و توان كار گروهی و 

ه خانه خود فعالیت تواند در گوشالتحصیل این رشته نمیمدیریت یک مجموعه را داشته باشد؛ چون فارغ

هایی از یک مجموعه را بر عهده های مهندسی باید مسؤولیت بخش یا بخشكند، بلکه مثل اكثر رشته

توان تجزیه و تحلیل مسائل  بگیرد؛ كاری كه نیاز به خالقیت، روابط عمومی خوب، تفکر سیستماتیک و

 دارد.

 موقعیت شغلی در ایران:

وزارت نیرو بایستی سالی یک نیروگاه افتتاح كند تا بتواند  ور،در حال حاضر با گسترش شبکه برق كش

ها نیازمند متخصصان مکانیک نیروگاه است كه به عنوان كاربر و پاسخگوی نیاز جامعه باشد. این نیروگاه

خیلی وسیع است و  مجری فعالیت نمایند.گفتنی است كه بازار كار مهندسین مکانیک نیروگاه

افزاری، های مختلف؛ اعم از بخش نرمشان، در زمینهتوانند با توجه به عالقهرشته میالتحصیالن این فارغ

برداری نیرو یا جامدات فعالیت كنند. به عبارت دیگر، دانشجویان این بخش حرارت و سیاالت، بهره

آورند و از های مختلف یک نیروگاه به دست میرشته، تخصص و تجربه الزم را برای كار در بخش

دهد كه التحصیالن این رشته را جذب نماید و ترجیح میرو وزارت نیرو بیشتر مایل است كه فارغینهم

های مرتبط كه قبل از شروع به كار، التحصیالن رشته مهندسی مکانیک یا سایر رشتهاز آنها به جای فارغ

 استفاده نماید. های آموزشی كوتاه مدت یا بلندمدت در نیروگاه هستند.مجبور به گذراندن دوره

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

آمار و احتماالت مهندسی، ریاضی مهندسی، ریاضیات عمومی، ریاضیات كاربردی، فیزیک الکتریسیته 

 سازی كامپیوتر، محاسبات عددی، معادالت دیفرانسیل.مغناطیس، فیزیک حرارت، مبانی برنامه

 دروس اصلی و تخصصی:

گیری غیرالکتریکی، تحلیل مدارهای ور، استاتیک، انتقال حرارت، الکترونیک كاربردی، اندازهارتعاش مح

های خطی، مدارهای منطقی، الکتریکی، ترمودینامیک، كارگاه برق، كارگاه مکانیک، كنترل سیستم

های این رشته همراه با كشی صنعتی. ) بسیاری از درسمقاومت مصالح، مکانیک سیاالت، نقشه

 زمایشگاه است(.آ
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 تعمیرونگهداریهواپیما
مهمترین دغدغه آنها  وقتی نخستین هواپیما توسط برادارن رایت به پرواز درآمد، 1903دیباچه: سال 

حفظ سالمت و ایمنی هواپیما و سرنشینان آن بود. امروز نیز پس از گذشت یک قرن در حالی كه بشر 

های فضایی بدون فضای خار  از جو زمین راه گشوده و به نرمی بر ماه فرود آمده است. سفینهبه اعماق 

ترین اند و هواپیماها در كوتاهبرداری و مطالعه كردههای مریخ، زهره. زحل و ... را عکسسرنشین، سیاره

های هواپیماسازی و نوردند؛ هنوز مهمترین مسأله برای كارخانههارا در میها و قارهزمان اقیانوس

توان سالمت و ایمنی یک پرواز را های هواپیمایی، پروازی ایمن و مطمئن است.امّا چگونه میشركت

های تضمین كرد؟ یکی از مهمترین كارها در این زمینه، اطمینان از سالمت كامل بدنه، موتور و سیستم

 گیرد.ی هواپیما انجام میداخلی یک هواپیما است. كاری كه توسط متخصصان تعمیر و نگهدار

كنند كه این چهار دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما در چهار بخش، اطالعات پایه را كسب می

 بخش عبارتند از:

 زیرا اكثر كتب درسی این رشته به زبان انگلیسی است. الف( زبان انگلیسی،

 ب( دانش عمومی و پایه، شامل:

 ک و ...ترمودینامی فیزیک، مکانیک،

 پ( دانش تخصصی، شامل:

های آالت دقیق هواپیما )دانشجویان آئرودینامیک، موتور جت، موتور پیستوله، بدنه هواپیما، سیستم

های های تخصصی كه شامل دروس عملی درسكارگاهگذرانند.(میهای عملی این دروس را نیز كارگاه

التحصیالن این رشته به هواپیمایی كشوری غشود.پس از پایان تحصیالت دانشگاهی نیز فارتخصصی می

شوند تا در آزمون نهایی موتور یا بدنه هواپیما شركت كنند و در صورت موفقیت در این معرفی می

های حمل و نقل توانند در شركتشود كه براساس این مدرک میآزمون، به آنها مدرک پایه داده می

شوند. گفتنی است كه بسیاری از متخصصان هواپیما استخدام های تعمیر موتور و بدنه هوایی یا كارخانه

تعمیر و نگهداری هواپیما پس از چند سال فعالیت در یک شركت یا كارخانه، و به دست آوردن تجربه و 

براساس نیاز شركت یا كارخانه مورد نظر برای آزمون تخصصی به هواپیمایی كشوری  تخصص الزم،

ک متخصص تعمیر و نگهداری هواپیما امکان دارد برای تخصص موتور شوند. برای مثال یمعرفی می

یا بدنه ایرباس و موارد دیگر به هواپیما كشوری معرفی شود و در صورتی كه در آزمون  747بوئینگ 

تواند به شود و براساس این مدرک میتخصصی این رشته موفق گردد به او مدرک تخصصی داده می

اجازه پرواز دهد و از لحاظ فنی، صالحیت پرواز هواپیمای  پیدا كرده است،هواپیمایی كه در آن تخصص 

 مورد نظر را تأیید نماید.

 های الزم :توانایی

طور كه پزشک باید توان پزشک هواپیما دانست چون همانمتخصص تعمیر و نگهداری هواپیما را می

یما نیز باید تمام اجزای هواپیما را بدن انسان را كامالً بشناسد، یک متخصص تعمیر و نگهداری هواپ

بشناسد تا اگر مشکلی پیش آمد، متوجه شود كه این مشکل مربوط به كدام قطعه است و با تعمیر یا 

رو دانشجوی این رشته باید خالقیت، تعویض قطعه مورد نظر، ایمنی یک پرواز را تضمین كند. از همین

باشد تا بتواند دروس متفاوت و متنوع این رشته را با پشتکار و عالقه فراوان به كارهای فنی داشته 
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موفقیت مطالعه كرده و در نهایت متخصص توانمندی شود.همچنین دانشجوی این رشته باید به 

مند باشد. در ضمن دانشجویی كه به فکر پشت میزنشینی و كاری ریاضیات و فیزیک و مکانیک عالقه

، در این رشته موفق نخواهد شد. دانشجوی تعمیر و نگهداری تمیز و مرتب و خار  از محیط كارگاه باشد

هواپیما باید لباس كار بپوشد و از كارهای بسیار ساده كارگاه حتی شستن قطعات هواپیما شروع كند و 

به تدریج مطالب را فرا بگیرد؛ بدون این كه از كار كردن و فعالیت در كارگاه ابایی داشته باشد.گفتنی 

 پذیرد.یر و نگهداری هواپیما تنها از بین داوطلبان مرد دانشجو میاست كه رشته تعم

 موقعیت شغلی در ایران :

سازمان هواپیمایی نا،ر و كنترل كننده صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما است به همین دلیل بازار كار 

آسمان، هما، های حمل و نقل هوایی مثل التحصیالن این رشته ندارد اما شركتوسیعی برای فارغ

كوپتر های تعمیر اساسی موتور و بدنه هواپیما مثل صنایع هواپیمایی ایران سها، هلیایر و شركتكیش

هایی كه كارهای جنبی در زمینه تعمیر و سازی پنها و هواپیما سازی ایران هسا و بعضی از شركت

لتحصیالن این رشته هستند. از ادهند، مراكز اصلی جذب فارغنگهدای موتور و بدنه هواپیما انجام می

التحصیالن با توجه به اطالعات خوبی كه در زمینه مکانیک و الکترونیک سوی دیگر تعدادی از فارغ

توان گفت كه هیچ شوند و در كل میهای دیگر مثل ایران خودرو میها و شركتدارند، جذب كارخانه

 نند.ماالتحصیالن توانمند این رشته بیکار نمییک از فارغ

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

ریاضی عمومی، فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، شیمی عمومی، فیزیک الکتریسته و مغناطیس، 

 نویسی كامپیوتر، معادالت دیفرانسیل.برنامه

 دروس اصلی و تخصصی:

صول ارتعاشات، تئوری مبانی مهندسی برق الکترونیک، مقاومت مصالح، دینامیک عمومی، ا استاتیک،

های جوشکاری، تکنولوژی و روش ماشین، مکانیک سیاالت عمومی، ترمودینامیک عمومی، علم مواد،

كشی نقشه كارگاه جوشکاری، طراحی اجزاء ماشین، ایمنی در محیط كار، انتقال حرارت عمومی،

اخت و مواد، مبانی و كنترل های سپروسه ابزار،اصول مدیریت، آئرودینامیک، كارگاه ماشین صنعتی،

مکانیک پرواز، موتورهای پیستونی، كارگاه موتورهای  های غیرمخرب، ساختمان هواپیما،خوردگی، تست

های الکتریکی هواپیما، سیستم كارگاه تعمیر بال و بدنه، كشی تخصصی،نقشه پیستونی، موتور جت،

های هواپیما، های هواپیما، كارگاه سیستمسیستمگیری و آالت دقیق هوایی، آنالیز های اندازهسیستم

های مکانیکی هواپیما مقرارت هواپیمایی، كارآموزی، پروژه تخصصی.)بسیاری از زبان تخصصی سیستم

 های این رشته همراه با آزمایشگاه است.(درس

اویونیکهواپیما
گوید كه خورد. این چند چراغ به خلبان میدیباچه: در آسمان تیره شب، چند چراغ كوچک به چشم می

به باند فرودگاه نزدیک شده است و اكنون باید با حركاتی آكروباتیک، خود را به سطح باند نزدیک كند و 
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یکی پس از دیگری بر های جلو و عقب هواپیما را خورد، چرخهای شدیدی میدر حالی كه هواپیما تکان

های مستند و سینمایی جنگ جهانی اول و ای است كه همه ما بارها در فیلمروی باند بنشاند!این صحنه

های ناوبری گیرند و دستگاههای جدید بهره میایم. اما هواپیماهای پیشرفته كنونی از فناوریدوم دیده

گوید كه آیا هواپیما دهد و مید فرودگاه را نشان میكه در كابین رو به روی خلبان قرار دارد، موقعیت بان

در راستای باند است یا به چپ و راست منحرف شده است؟به همین دلیل، امروزه یک خلبان ماهر، 

فردی است كه بیشترین آگاهی و مهارت را در استفاده از آالت دقیق الکترونیکی و كامپیوتری موجود 

یک پرواز، در گرو سالمتی و دقت عمل آنها است و باز به همین دلیل، در كابین دارد؛ وسایلی كه ایمنی 

های الکترونیکی و كمک اندازی، نگهداری و تعمیر سیستمدر سازمان هواپیمایی هر كشوری، نصب، راه

ای كه بر عهده متخصصان ای برخوردار است. و،یفهالعادهناوبری موجود در هواپیما از اهمیت فوق

باشد.در واقع اویونیک، الکترونیک هواپیمایی به معنای تخصصی آن است؛ یعنی ا میاویونیک هواپیم

های تخصصی و دوره ILS ،VOR ،DMEهای متخصص این رشته، اطالعات الزم را در زمینه دوره

كند تا هواپیما، مسیر كه كمک می ILSآورد. برای مثال تعمیر و نگهداری سیستم دیگر به دست می

شود. ص داده و بر روی آن بنشیند، در رشته تخصصی اویونیک هواپیما آموزش داده میباند را تشخی

 التحصیلی، براساس مقررات آموزشی دانشکدهگفتنی است كه دانشجویان اویونیک هواپیما، پس از فارغ

 المللی الکترونیک هواپیما، به استانداردهواپیمایی كشوری، برای شركت در آزمون و اخذ مدرک بین

 شوند.هواپیمایی كشوری معرفی می پرواز سازمان

 های الزم :توانایی

در صنعت هواپیمایی، توانمندی در دروس ریاضی و فیزیک بسیار مهم است. همچنین دانشجویان باید 

های با عالقه و پشتکار بسیار، در این صنعت فعالیت كنند؛ یعنی نباید واحدهای آزمایشگاهی و كالس

سر بگذارند و هدفشان گرفتن مدرک كاردانی یا كارشناسی باشد. بلکه هر جهت پشت درس را باری به

الزم است با انگیزه و هدف، سركالس درس حضور داشته باشند تا بتوانند در آینده از تحصیل خود، در 

 سازمان هواپیمایی كشور یاری بگیرند.

 موقعیت شغلی در ایران :

دهد در حالی كه برخاستن ه هنگام برخاستن و فرود هواپیما رخ میحوادث هوایی ب %68دانید كه آیا می

هـای  دهد.آمار فـوق بیـانگر آن اسـت كـه تخصـص     از عملیات هوایی را تشکیل می %6و فرود آمدن تنها 

 و دارد ایالعادهفوق اویونیک، الکترونیک و مخابرات هواپیمایی، در سازمان هواپیمایی هر كشوری اهمیت

 سـازمان . اسـت  ناپـذیر اجتنـاب  ضـرورت  یـک  شـده،  یـاد  هـای زمینه در توانمند و آمدكار نیروی جذب

 سـاله  هـر  نیـاز،  مـورد  هـای تخصـص  در توانمند و ماهر نیروی تأمین برای نیز ایران كشوری هواپیمایی

 و هواپیمـا  اویونیـک  هواپیمـایی،  الکترونیـک  هواپیمـا،  نگهـداری  و تعمیر هایرشته در دانشجو تعدادی

 مراقبت هایرشته در ویژهبه دانشجویان، این از توجهی قابل تعداد كه كندمی جذب هواپیمایی مخابرات

 دانـش  و توانـایی  داشـتن  صورت در هواپیمایی، مخابرات و هواپیما اویونیک هواپیمایی، الکترونیک پرواز،

 داوطلبـان  از بسـیاری  كـه  اسـت  ایـن  مهم بسیار نکته. شوندمی كشوری هواپیمایی سازمان جذب الزم،

 جمله از كشوری هواپیمایی دانشکده هایرشته در پذیرش صورت در كه كنندمی تصور سراسری، آزمون

 از كشـور،  هواپیمـایی  سازمان در فعالیت و هواپیمایی مخابرات و هواپیمایی الکترونیک هواپیما، اویونیک
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 از اسـتفاده  برای رایگان بلیت به دسترسی مثل بسیاری امتیازات از و بود خواهند برخوردار باالیی درآمد

 هواپیمـایی،  هـای شـركت  تنهـا،  كـه  حـالی  در. شـوند می مندبهره كشور خارجی و داخلی هوایی خطوط

 .ندارد هوایی خطوط با ارتباطی كشوری هواپیمایی سازمان و دارند را شده یاد امتیازات

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

 فیزیک، عمومی، ریاضی كاربردی، ریاضی

 دروس اصلی تخصصی

 
 

های نویسی كامپیوتر، سیستمكشی صنعتی، برنامهمدار الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، نقشه

هواپیما، های كمک ناوبری هواپیما، رادار و كاربرد آن در هواپیما ، الکتریک ارتباطی هواپیما، سیستم

های جوشکاری، زبان تخصصی آوری و روشهای كنترل اتوماتیک، كارگاه فنآالت دقیق هواپیما، سیستم

 های این رشته همراه با آزمایشگاه است(.هواپیمایی )بسیاری از درس

 الکترونیکهواپیمایی
كنند، های زمینی كه سالمت و ایمنی یک پرواز را تضمین میای از سیستمدیباچه: بخش عمده

كنند باید عالوه بر تجهیزات الکترونیکی هستند. افرادی كه با این تجهیزات كار كرده و آنها را تعمیر می

در سازمان هواپیمایی آشنایی با الکترونیک عمومی، با الکترونیک تخصصی هواپیما نیز آشنا باشند؛ یعنی 

كشوری نیاز به تلفیقی از یک دوره الکترونیک عمومی با الکترونیک تخصصی است. در ضمن، این دوره 

التحصیالن كاردانی یا كارشناسی قدر كوتاه نیست كه بتوان به عنوان یک دوره كوتاه مدت، به فارغآن

یی در مقطع كاردانی و كارشناسی در برق آموزش داد. از این رو، دوره تخصصی الکترونیک هواپیما

التحصیالن این رشته، با توجه به توان و تخصص خود، در سازمان وزارت علوم ارائه شده است و فارغ

شوند.دروس رشته الکترونیک هواپیمایی، به ویژه در مقطع هواپیمایی كشوری به كار گمارده می

 %90رایش مخابرات دارد؛ یعنی حدود كارشناسی، شباهت بسیاری به دروس رشته مهندسی برق گ

درصد از دروس نیز دروس تخصصی الکترونیک  15یا حداكثر  10دروس این دو رشته مشابه است و 

های مقررات ناوبری است. به همین دلیل، یا دوره ILS ،VORهای تخصصی هواپیما مثل دوره

صنعت مخابرات نیز مشغول به فعالیت تواند در التحصیل این رشته به غیر از صنعت هواپیمایی میفارغ

 شود.

 های الزم :توانایی

 های الزم برای این رشته مانند رشته اویونیک هواپیما است.توانایی

 موقعیت شغلی در ایران :

، نیاز بسیاری دارد.مثالً برای التحصیالن این رشتهفارغ سازمان هواپیمایی كشوری به تخصص

شود یا نقاط كور داخل كشور مثل كویر كه هواپیما از ها نصب میهای زمینی كه در فرودگاهسیستم
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نیاز به  د،كند و باید بتواند موقعیت خود را در این مناطق نیز به فرودگاه گزارش كنآنجا عبور می

های الکترونیکی متخصصان الکترونیک هواپیما است؛ افرادی كه به تعمیر، نگهداری و سرویس سیستم

 پردازند.موجود می

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

 فیزیک.  ریاضی عمومی، ریاضی كاربردی،

 دروس اصلی و تخصصی:

كشی های الکتریکی، نقشهگیری الکتریکی، ماشین، اندازهمدار الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی

های ناوبری، سیستمهای كمکنویسی كامپیوتر، اصول فرستنده و گیرنده، سیستمصنعتی، برنامه

)بسیاری از  CNS/ATMمخابرات هواپیمایی، قوانین رادیویی، زبان تخصصی هواپیمایی، كارآموزی 

 اه است(.های این رشته همراه با آزمایشگدرس

مخابراتهواپیمایی

التحصیالن این رشته، اطالعات و دیباچه: كاردانی مخابرات هواپیما، بیشتر اپراتوری هواپیماست و فارغ

مدارهای  های سوئیچینگ،استفاده از سیستمتوانایی الزم را برای مبادله پیام و اطالعات هوانوردی،

ین دو مركز هواپیمایی یا بین مركز سوئیچینگ كه در تهران ، میکروویو و ماهواره بS.S.Bتاپ، رادیوتله

 آورند. تخصصی كه در حد كاردانی است.های مختلف به دست میاست و فرودگاه شهرستان

 های الزم :توانایی

 های الزم برای این رشته مانند رشته اویونیک هواپیما است.توانایی

 موقعیت شغلی در ایران :

التحصیالن مخابرات هواپیمایی، سازمان هواپیمایی كشوری است و بسیاری از آنها جذب فارغبازار كار 

 شوند.این بازار می

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی و تخصصی:

مدارهای الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، عوامل انسانی، سیستم عامل، اصول مخابرات، مقررات 

، CNS/ATMهواپیمایی، زبان تخصصی مخابرات هواپیمایی، مخابرات ماهواره  مخابرات، حقوق

های اطالعات پرواز، سیستم ، سرویس Cنویسیهای ایکائو، برنامههواشناسی و كدها، روبکس، داكیومنت

 ناوبری های كمکسوئیچینگ پیام، سیستم

 کاردانفنیمعدن
 سنگ است.  دیباچه: رشته كاردان فنی معدن دارای دو گرایش استخرا  معدن و استخرا  معادن زغال

 

 استخرا  معدن: گرایش

با دولتی شدن معادن، كلیه معادن كوچکی كه تاكنون بدون رعایت اصول فنی و ایمنی توسط افراد 

صورت های مورد تأیید دولت به شركتاند، بایستی توسط دولت یا گرفتهبرداری قرار میمورد بهره
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برداری قرار گیرند؛ بنابراین برای هر یک از این معادن، حداقل یک كاردان فنی صحیح مورد بهره

استخرا  معادن مورد نیاز است؛ افرادی كه دانش الزم را برای استخرا  معادن روباز و زیرزمینی فرا 

انند مسؤولیت استخرا  معادن و ساماندهی و رهبری توالتحصیالن میگیرند.این دسته از فارغمی

كارگران و كنترل عملیات آتشباری، حفاری معدنی ) چاه و تونل و غیره(، باربری و حمل و نقل، تهویه و 

 نگهداری و استخرا  مواد معدنی در كارگاه استخرا  را بر عهده بگیرند.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 های كاردان فنی معدن :رایشهای مشترک بین گدرس

شناسی عمومی، كانی شناسی و رسم فنی، اجزاء ماشین و كارگاه، حسابداری مقدماتی ، ریاضیات، زمین

های اجتماعی، كار آموزی، پیشروی در معادن، آتشباری در معادن، سنگ شناسی، قوانین كار وبیمه

 در معادن. ونقل در معادن، نگهداری در معادن، تهویهبارگیری و حمل

 دروس تخصصی گرایش استخرا  معدن:

اصول استخرا  معادن، بهداشت و  های استخرا  معادن زیرزمینی،ایمنی و نجات در معادن، روش

خوانی، كانه آرائی، سرویس و نگهداری ماشین برداری معدنی و نقشههای اولیه در معدن، نقشهكمک

 ستخرا  معادن روباز . آالت معدنی، زبان خارجه فنی، برق معادن، ا

 

 سنگ:گرایش استخرا  معادن زغال 

برداری اقتصادی در معادن زیرزمینی هدف این گرایش، تربیت كاردان فنی برای استخرا  و بهره

سنگ از مرحله عملیات سازی معادن زغالسنگ است و دامنه فعالیت آن، شامل باز كردن، آمادهزغال

توانند در التحصیالن این گرایش میشود.فارغبه كارخانه تغلیظ می لاكتشافی و معدنی تا تحویل زغا

زنی، آتشباری، سنگ، مسؤولیت اجرای یک یا چند و،یفه از عملیات معدنی نظیر چالمعادن زغال

 تهویه، كارگاه استخرا  و غیره را به عهده بگیرندكشی، ایمنی و نجات،نگهداری، ریل

 سنگ:ادن زغالدروس تخصصی گرایش استخرا  مع

آالت سنگ، ماشینشویی، زغالهای استخرا ، زغالبهداشت معدن، ایمنی و نجات در معادن، روش

 .كاریبرداری زیرزمینی، اصول معدنمعدنی، برق معادن، زبان خارجه فنی، نقشه

 کاردانفنیکشتی
بازدهی و كاهش هزینه دیباچه: صنایع دریایی كشور برای استفاده از شناورهای ساحلی، باال بردن 

نگهداری و تعمیرات شناورها نیاز به جذب و تربیت افراد متخصص در این صنعت را دارد. یکی از 

های مورد نیاز در این صنعت، كاردان فنی كشتی است. افرادی كه تخصص الزم را برای راهبری، تخصص

اعم از ) تجاری و نظامی( مانند  های مختلفهای فنی روی شناورها و دستگاهتعمیر و نگهداری موتور

های تداركاتی، آتشخوار، تعمیراتی، مسافری كوچک و واحدهای هیدروگرافی و كشها، یدکناوچه

های مختلف نظامی و ها و ارگانتوانند در سازمانالتحصیالن این رشته میشناسی دارند. فارغاقیانوس
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ه و تجهیزات روی آنها را بر عهده بگیرند و پس از ها و دستگاكشوری مسؤولیت تعمیر و نگهداری موتور

ها در دریا، به عنوان تکنسین ارشد موتورخانه یا كمک نا،ر سال تجربه عملی روی شناور 5حداقل 

 پیما فعالیت كنند.های اقیانوسمهندس كشتی در كشتی

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

 كشی صنعتییزیک حرارت، فیزیک الکتریسته و مغناطیسی، نقشهریاضیات عمومی، فیزیک مکانیک، ف

 دروس اصلی:

استاتیک و مقاومت مصالح، حفا،ت و ایمنی و بهداشت كار، ترمودینامیک صنعتی، انتقال حرارت، 

های الکتریکی و اجزاء ماشین، كنترل اتوماتیک و مکانیک سیاالت، شیمی و خواص مواد، ماشین

 گیریاندازه

 صی:دروس تخص

های بخار، آرشیتکت ساختمان كشتی، موتورهای درونسوز یا احتراق داخلی، مولـّدهای بخار، توربین

كشتی ) هیدرو استاتیک و هیدرودینامیک(، تأسیسات و تجهیزات، زبان تخصصی، الکترونیک و مخابرات 

 كارگاه است(های این رشته همراه با آزمایشگاه و ، كار آموزی، كارگاه برق ) بسیاری از درس

 

کاردانفنیعمران
 

دیباچه: هدف از تربیت كاردان فنی عمران تربیت متخصصانی است كه بتوانند فضای خالی بین 

گرایش  6مهندسین متخصص و كارگران ماهر را در زمینه كارهای عمرانی پركنند این رشته دارای 

های آبی، های بتنی، ساختمانساختمان عمران روستایی، زیرسازی راه، كارهای عمومی ساختمان،

 برداری است.كارتوگرافی، فتوگرامتری و نقشه

 

 گرایش عمران روستایی:

های دولت قرار دارد. با توجه به مشکالت روستاها و روستاییان، مسأله روستاها همواره در سرلوحه برنامه

مور عمران روستاها نظیر ایجاد بنابراین هدف این دوره تربیت افراد متخصصی است كه بتوانند در ا

ساختمان، راه، كارهای عمرانی، تأمین آب آشامیدنی و مشاغلی از این قبیل فعالیت كنند. داوطلب این 

رشته عالوه بر توانمندی در دروس ریاضیات، فنی، فیزیک، مکانیک، رسم فنی و شیمی باید آمادگی و 

روستایی داشته و از قدرت تجسم و ابداع خوبی  هایشرایط جسمی و روحی الزم را برای كار در محیط

 برخوردار باشد.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 های مختلف این رشته:دروس مشترک در گرایش
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شناسی و مصالح ریاضیات عمومی و مقدماتی، آمار، فیزیک حرارت، فیزیک مکانیک، رسم فنی، زمین

رگاه، زبان فنی، قوانین و روابط كار، تعمیر ونگهداری، ساختمانی، محاسبات فنی، اجزای ساختمان و كا

 كشی ساختمان. برداری و عملیات، مکانیک خاک، نقشهایمنی و بهداشت، نقشه

 دروس تخصصی گرایش عمران روستایی:

سازی، كارگاه تأسیسات برقی، كارهای چوبی ، تجهیز و اداره آالت ساختمانی و راهتکنولوژی بتن، ماشین

ها با مصالح صنعتی ، آبرسانی و بهداشت های كوچک بتنی ، اجرای ساختماناجرای ساختمانكارگاه، 

 های روستایی ، معماری روستایی ، متره و برآورد ، كارآموزی .های كوچک آبی ، راهروستا ، ساختمان

 های این گرایش همراه با كارگاه یا پروژه است.()بسیاری از درس 

 

 تنی:های بگرایش ساختمان

های بتنی و محدود شدن مصرف فوالد در ساختمان و نیاز مبرم صنعت به گسترش روز افزون ساختمان

هائی كه بتوانند كارهای بتنی را به نحو مطلوب انجام دهند، بیانگر نیاز جامعه به افراد كاردان تکنسین

ه باید قبل از ورود به های بتنی است. گفتنی است كه داوطلبان ورود به این مجموعمتخصص ساختمان

های هفته سابقه كار یا كارآموزی در یکی از كارگاهمرحله آزمون و گزینش، دارای حداقل دوازه 

صورت دواطلبان پس از موفقیت در آزمون های بتنی( باشند، در غیر اینساختمانی)ترجیحاً در ساختمان

ط مؤسسه آموزشی تعیین خواهد شد، و گزینش باید در برنامه دوره شناخت كار كه برنامه آن توس

 شركت نمایند.

 های بتنی:دروس تخصصی گرایش ساختمان

تنیده، های بتنی ، رفتار قطعات بتن آرمه، بتن پیش ساخته پیشتکنولوژی بتن، اجزای ساختمان

های بتنی ، متره و برآورد ، تجهیز و اداره كارگاه، شیمی كشی ساختمانماشین آالت كارگاهی، نقشه

 های این گرایش همراه با كارگاه و پروژه است.( مصالح، كارآموزی . )بسیاری از درس

 

 گرایش كارهای عمومی ساختمان:

ها ای از این فعالیتگیرد كه قسمت عمدههای بسیاری انجام میشک در كارهای ساختمانی، فعالیتبی

سازی گوید كه صنعت ساختمانه ما میبه كارهای عمومی در ساختمان تعلق دارد. آمار و اطالعات نیز ب

توانند التحصیالن كاردانی فنی كارهای عمومی ساختمان دارد. افرادی كه مینیاز مبرمی به تخصص فارغ

های ساختمانی فعالیت كنند یا به عنوان كمک مهندس از به عنوان تکسنین كارگاه در كلیه كارگاه

 تمانی نظارت داشته باشند.طرف دستگاه نظارت یا كارفرما در كارهای ساخ

 دروس تخصصی گرایش كارهای عمومی ساختمان :

های بتنی، اجرای ها با مصالح سنتی ، اجرای ساختمانكشی اجرائی، اجرای ساختماننقشه

كارآموزی )كاربینی(،  های فلزی، محوطه سازی، متره و برآورد ، تجهیزات و اداره كارگاه،ساختمان

 های این گرایش همراه با پروژه است.()بسیاری از درسكارآموزی )كارورزی(. 
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 گرایش زیرسازی راه:

هدف تربیت افرادی است كه با معلومات علمی و اطالعات و شناخت موارد فنی و اجرایی الزم بتوانند 

و عملیات خاكی )مسائل مربوط به  های مختلف زیرسازی راههای اجرایی، زمینهها، دستورالعملنقشه

زیرآسفالت ـ پیاده كردن مسیر راه و غیره( را درک كنند و به كمک كارگران، استادكاران و  قشرهای

سایر عوامل فنی و امکانات الزم و یا راهنمایی كارشناسان، آنها را به مراحل اجرا درآورند. داوطلب این 

كار از شرایط گرایش باید در دروس ریاضی، فیزیک و فنی، دبیرستان قوی بوده و با توجه به سختی

بخش دولتی و  های عمومی،توانند در شركتالتحصیالن این گرایش میجسمی الزم برخوردار باشد. فارغ

ها، سازی سر و كار دارند، به عنوان تکنسین زیرسازی انواع راههایی كه به طریقی با راههمه كارگاه

 آهن، حفر تونل و موارد مشابه مشغول به كار شوندراه

 

 كارتوگرافی:گرایش 

های التحصیالن این گرایش به عنوان كاردان فنی، كارآیی الزم و مهارت عملی برای فعالیتفارغ

آورند تا با ها به دست میچاپ و تکثیر نقشه كارتوگرافی در مراحل مختلف گردآوری اطالعات، تألیف،

رتوگراف برای كارهای مختلف های به دست آمده بتوانند به عنوان تکنسین كاتوجه به تخصص و كارآیی

خصوصی مجهز به بخش كارتوگرافی و  ها یا بخشها و ادارات دولتی و ارگانتهیه نقشه در سازمان

 كشی، فعالیت كنند.نقشه

 

 برداری:گرایش نقشه

آوری اطالعات فیزیکی و هندسی از سطح به عمق زمین و یافتن نوعی برداری ، جمعمفهوم علم نقشه

ترین استفاده از این اط ریاضی بین این اطالعات با استفاده از علم احتمال است. عینیمدل یا ارتب

ها، ها، سدها، كانالهای گوناگون جغرافیایی، نظامی و مهندسی برای احداث راهاطالعات، تهیه نقشه

ه برداری ، تربیت متخصصانی است كرسانی و ... است. هدف گرایش كاردان فنی عمران ـ نقشهبرق

برداری برای برداشت و پیاده های الزم را به عنوان رابط بین مهندسین و كارگران فنی نقشهمهارت

های یاد شده داشته باشند. داوطلبان این گرایش باید در دروس ریاضی، فیزیک و كردن نقشه در زمینه

توانند در گرایش می التحصیل اینفنی آگاهی كافی داشته و از قدرت بدنی خوبی برخوردار باشند. فارغ

سازی، شهرسازی، معادن، ساختمان، سدسازی و های فنی راههای دولتی و خصوصی در زمینهارگان

 موارد مشابه مشغول به كار شوند.

 

 های آبی:گرایش ساختمان

هدف این گرایش تربیت افرادی است كه با عنوان كاردان فنی متخصص بتوانند فضای خالی بین 

های آبی نظیر سدهای خاكی، سدهای بتنی، و كارگران ماهر را در زمینه ساختمانمهندسین متخصص 

های جذب ها پركنند. وزارت نیرو،جهادكشاورزی و سازمان آب از جمله محلها و اسکلهكانال

 های آبی است.التحصیالن كاردان فنی عمران گرایش ساختمانفارغ

 گرایش فتوگرامتری:
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های های عمرانی مستلزم داشتن نقشه است. فتوگرامتری یکی از روشهفعالیت در هر یک از برنام

های دیگر سرعت زیاد، هزینه كم و دقت بسیار زیادی برداری است كه نسبت به روشنقشه

برداری هوایی و دارد.دانشجویان دوره كاردانی فتوگرامتری مهارت ودانش تئوری الزم را برای نقشه

توانند به عنوان اپراتورهای ماهر برای انجام آورند و میانی به دست میهای عمربرداری از محیطعکس

بندی و تبدیل عکس به نقشه در هر سازمان واداره دولتی یا بخش خصوصی كه مجهز به مثلث 

 های فتوگرامتری باشد، فعالیت كنند.دستگاه

 دروس پایه:

نویسی كامپیوتر، تریسیته، برنامهریاضیات عمومی، ریاضیات كاربردی، فیزیک مو  و ارتعاش، الک

 الکترونیک

 دروس اصلی:

 های اولیه و بهداشت فردیبرداری، كارتوگرافی، كمکنقشه

 دروس تخصصی:

های فتوگرامتری و نگهداری آنها، تئوری توجیه ـ ارتوفتو، مقدمات فتوگرامتری، تهیه ـ تبدیل، دستگاه

 بندی هوائی، زبان فنی، كارورزیمثلث

یکانهآرای
توان در صنایع استفاده كرد. بلکه مواد معدنی دیباچه: اكثر مواد معدنی را پس از استخرا ، مستقیماً نمی

بندی، عیار، میزان رطوبت، میزان ناخالصی و برای هر صنعتی بایستی دارای مشخصات خاصی مانند دانه

آرائی نام شود ماده معدنی دارای مشخصات یاد شده شود، كانهمیغیره باشد. مجموعه عملیاتی كه باعث 

گیرد و در پایان آرائی عبارت از عملیاتی است كه بر روی مواد معدنی انجام میدارد. به عبارت دیگر كانه

آید كه یا مستقیماً در بازار قابل عرضه هستند یا آماده برای عملیات تولید، محصوالتی به دست می

های آرائی، آموزش افرادی را به عهده دارد كه از عهده كار در قسمتباشند. رشته كانهصنعتی می

شکنی، التحصیالن این دوره توانائی و مهارت اداره مراحل سنگآیند. فارغمیمختلف عملیات فوق بر

مواد را بندی مواد، پرعیار كردن فیزیکی مواد، فلوتاسیون، آبکش كردن و خشک كردن آسیا كردن، طبقه

هفته را در زمینه صنعت  12بایست قبل از تحصیل، دوره شناخت كار به مدت دارند.كلیه دانشجویان می

 مربوط بگذرانند.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

نویسی و آمار، فیزیک الکتریسته و مغناطیس، شیمی معدنی، ریاضیات عمومی، ریاضیات كاربردی، برنامه

 خوانی، اجزاء ماشین، كارگاه.و نقشه رسم فنی

 دروس اصلی:

 شناسی، هیدرولیک، الکترونیک، شیمی تجزیهكانی شناسی، سنگ

 دروس تخصصی:
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آالت، كنترل، آرائی، فلوتاسیون، سرویس و نگهداری ماشینهای فیزیکی كانهتهیه مواد معدنی، روش

 آموزی .صصی، كارزبان تخ های اولیه،مدیریت و قوانین كار، ایمنی و كمک

 کاردانفنیمکانیک
 آالت است.كشی صنعتی و ماشیندیباچه: این رشته دارای سه گرایش جوشکاری ، نقشه

 گرایش جوشکاری:

ای در پهنه علوم روز از های تولید و بازسازی، جوالنگاه گستردهجوشکاری به عنوان یکی از بهترین روش

توان های دیگر یافته است. به نحوی كه بدون اغراق میمکانیک، متالورژی و بسیاری از زمینهقبیل 

های حاصل در این رشته را به عنوان یکی از عوامل راهگشای تکنولوژی فردا به شمار آورد. این پیشرفت

ها، ، تانکتکنیک در اغلب نیازهای تداركات، پشتیبانی، دفاعی و همچنین خودروهای مختلف از قبیل

ها و ملزومات مربوط كاربرد دارد. مقصود از برگزاری دوره كاردانی جوشکاری نفربرها، ساخت سالح

تربیت نیروهای متخصصی است كه مهارت و اطالعات علمی كافی درباره نحوه انجام جوشکاری با 

اب بهینه مصالح های مختلف داشته باشند و از مسائل مرتبط با این فن از قبیل ایمنی و انتخروش

آگاهی داشته و بتوانند جوابگوی نیازهای سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این زمینه 

توانند در مشاغلی نظیر اسکلت فلزی ساختمانی و پاالیشگاهی، التحصیالن این رشته میباشند.فارغ

 سازی و صنایع هواپیماسازی فعالیت كنند.صنایع كشتی

 تحصیل :های این رشته در طول درس

 دروس مشترک در هر سه گرایش :

ریاضیات عمومی، فیزیک حرارت، شیمی عمومی، فیزیک مکانیک، رسم فنی، استاتیک و مقاومت 

افزار، زبان فنی، حفا،ت و ایمنی بهداشت، مصالح، الکتریسیته صنعتی، تکنولوژی و كارگاه ماشین

 گری و مدلسازیتکنولوژی و كارگاه ریخته

 دروس تخصصی:

نیک و علوم جوشکاری، طراحی جوش، متالورژی جوش، توزیع حرارت، آزمایشگاه متالوگرافی، پروژه تک

 علمی، كارآموزی

 

 كشی صنعتی:گرایش نقشه

های استاندارد و كشی و تهیه نقشههای تحقیقاتی و صنعتی بدون به كارگیری مهارت نقشهاجرای طرح

های تحقیقاتی و پژوهشی، نیاز به تربیت بسط فعالیتگویا، مقدور نیست و حركت در جهت خودكفائی و 

های كاردانی كشی صنعتی یکی از مجموعههای صنعتی دارد.دوره نقشهافراد مجرب و ماهر در تهیه نقشه

های ساخت و مونتاژ مکانیک است كه هدف از آموزش آن تربیت افرادی است كه قادر به تهیه نقشه

ید و اجرا باشند و رابط بین مهندس طراح و قسمت تولید و ها به منظور تولقطعات یا سیستم

سازی مراكز صنعتی و پژوهشی گردند. این افراد برای اشتغال در مراكز مختلف صنعتی، دفاتر فنی نمونه

هایی كه به نوعی با تاسیسات و واحدهای پژوهشی و به طور كلی محل ها، دفاتر ساختمانی،قسمت

 شوند.ارند، تربیت میهای صنعتی ارتباط دنقشه
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 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس تخصصی:

 صنعتی، طراحی صنعتی و قالب، گرافیک هنری، كارآموزینقشه

 

 آالت:گرایش ماشین

هایی دارای مهارت كافی برای تعمیر و نگهداری انواع آالتتربیت تکنسینهدف گرایش ماشین

ای است. افرادی كه شناورهای دریایی سبک، خودروهای ترابری جادهسازی و عمرانی، آالت راهماشین

های تعمیراتی را برعهده بگیرند و بر سرویس، نگهداری و ریزی و مدیریت كارگاهبتوانند برنامه

 آالت نظارت داشته باشند.برداری صحیح از ماشینبهره

 دروس تخصصی:

های الکتریکی انی، تکنولوژی دستگاهرسموتورهای احتراق داخلی، سوخت و تکنولوژی سوخت

ای، كارگاه آالت، تکنولوژی انتقال قدرت، تکنولوژی شاسی و بدنه خودروهای ترابری جادهماشین

 تعمیرات اساسی خودروهای مركب، كارگاه تعمیرات اساسی خودروهای سنگین.

 
 دکترایپیوستهبیوتکنولوژی 

 قلمرو آن كه پایه است ـ علوم مهندسی ایرشته و میان كاربردی رشته یک بیوتکنولوژی دیباچه: رشته

 علوم در دانشکده 1378 در كشور ما از سال رشته گیرد. اینرا در برمی علوم تخصصی حوزه 33 حداقل

، كارشناسی مرحله از سه ولوژیبیوتکن شود. رشتهمی ارائه پیوسته دكترای در مقطع تهران دانشگاه

 از گذراندن پس كارشناسی در مرحله دانشجویان كه است شده تشکیل ارشد و دكتریكارشناسی

 و مبانی ، مهندسی، پزشکیپایه ، علومنظری -معرفتی مشترک واحد دروس 132آمیز موفقیت

 زبان با یک كامل و آشنایی تافل نمره 550در حد  انگلیسی زبان آموختن اضافه به بیوتکنولوژی

توانند نباشد، می 15كمتر از  تحصیلی آنها در هر نیمسال معدل كه كامپیوتر در صورتی نویسیبرنامه

 بیوتکنولوژی گرایش 6از  یکی مقطع در این ارشد شوند كهكارشناسی مقطع ؛ یعنیدوم وارد مرحله

 زیستی ، فرآورشمولکولی ، بیوتکنولوژیو دریایی محیطی ، بیوتکنولوژیپزشکی ، بیوتکنولوژیمیکروبی

 هایاز گرایش واحد در یکی 48 و بعد از گذراندن كرده ( را انتخاب)گیاهی كشاورزی و بیوتکنولوژی

ارشد كارشناسی سمینار از مقطع واحد 2 و ارائه انفرادی هایواحد پژوهش 6 معادل ، و انجامتخصصی

ارشد آنها كارشناسی مقطع دروس نمرات میانگین كه در صورتی مرحله شوند. در اینمی التحصیلفارغ

، وارد امتحان در این موفقیت كنند و در صورت شركت جامع توانند در امتحانباشد، می 16 حداقل

دیگر  عبارت كنند. به اقدام دكتری نامه پایان ثبت و رسماً برای ه( شدPh.D) تخصصی دكترای مرحله

باشند؛  را داشته الزم باید شرایط ارشد و دكتریكارشناسی مقطع ورود به نیز برای رشته این دانشجویان

 شركت رقابتی آزمون شوند اما در یک موفق جامع و در آزمون داشته باالیی معدل باید میانگین یعنی

و  غذایی بیوتکنولوژی در زمینه "میکروبی بیوتکنولوژی" گرایش دانشجویان میان كنند. در ایننمی
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آورند. می دست را به الزم ها و مخمرها اطالعاتها، قارچساكاری ها، پلیها، پروتئین، تولید آنزیمدارویی

، و سرطانی ، ارثیعفونی هایبیماری ، تشخیصپزشکی ژنتیک زمینهنیز در  "پزشکی بیوتکنولوژی"

 های، تولید فرآوردهقانونی در پزشکی ، كاربرد بیوتکنولوژیمولکولی هایو درمان ژنی نقشه تعیین

از  معادن استخرا  به "و دریایی محیطی بیوتکنولوژی"است و  ها و مواد تشخیصیو واكسن نوتركیب

 دریاها و بازسازی آلودگی و جامد، رفع خطرناک هایها و آالیندهفاضالب ، تصفیهبیولوژیک طریق

، تولید پروتئین ، مهندسیژنتیک مهندسی شامل "مولکولی بیوتکنولوژی"پردازد. می محیط بیولوژیکی

شود و می بیوتکنولوژی بنیادی تحقیقات نجامو ا بیولوژیک ، غشاء و سنسورهایمنوكلونال هایبادیآنتی

 فراورش ، تکنولوژیبیوشیمیایی راكتورهای طراحی ( بهزیستی فرآیندهای )مهندسی "زیستی فرآورش"

و  سلول كشت ( به)كشاورزی "گیاهی بیوتکنولوژی " پردازد. و باالخرهها و داروها می، آنزیممواد غذایی

 شرایط به مقاوم ، تولید بذر و نهالگیاهی ژنتیک ، مهندسیگیاهی ژنی نقشه ، تعیینهیگیا بافت

ها و و آنزیم زیستی ، تولید كودهایعمده و آفات و حشرات متداول های، بیماریمحیط نامناسب

 پردازد.می ها با منشاء گیاهیهورمون

 : الزم هایتوانایی

پذیرد چرا دانشجو می تجربی و علوم و فنی ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان از بین بیوتکنولوژی رشته 

 مهندسی هایرشته ها بهدیگر از گرایش و بعضی پزشکی علوم به رشته این هایاز گرایش بعضی كه

 هایبا توانایی مناسب كه است خاصی آموزشی ، دورهبیوتکنولوژی مستقیم دكترای شود. دورهمی مربوط

 از نظر بهره كه دانشجویانی و با پذیرش است شده تنظیم و فشرده پیوسته صورت دانشجویانِ سرآمد به

و  ، عالقهاز وقت مناسب و استفاده ، خودآموزیو خالقیت نوآوری ، توانو استدالل درک ، قدرتهوشی

اخذ  را برای خود هستند، آنان سرآمد همگنان و روانی ذهنی هایو توانایی یادگیری شدید به هانگیز

 داوطلبانی به رشته این پذیرش از ،رفیت رو نیمیكند. از همینمی آماده رشته در این دكتری درجه

، كامپیوتر و ، شیمی،فیزیکریاضی آموزیدانش المپیادهای نهایی ماقبل در مرحله دارد كه اختصاص

 آزمون از طریق كه است داوطلبانی دیگر نیز مخصوص باشند و نیمی شده پذیرفته شناسیزیست

از  كمتر نباشد. در ضمن 10،  000آنها از  سراسری آزمون كل و نمره وارد شده سراسری

 و انگیزه مند بودهواقعاً عالقه كه آید تا دانشجویانیمی عمل به علمی ، مصاحبهرشته این شدگانپذیرفته

 شوند. رشته را دارند، وارد این الزم علمی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : بیوتکنولوژی  مختلف هایگرایش در مشترک دروس

، علم ، تاریخعلوم شناسی و روش ، فلسفهناسیشهنر و زیبایی ، فلسفهعمومی ، فلسفهعمومی روانشناسی

 ، مبانیكریم با قرآن ، آشناییصنعتی مدیریت و مبانی ، اصولریاضی ، منطق منطق ، مبانیتحقیق روش

 علمی ، محاسبات، آمار و احتماالت عمومی اقتصاد، ریاضی علم ، اصولالمللبین و روابط حقوق علم

، و مغناطیس ، الکتریسته ، مکانیک فیزیک ، شیمیتجزیه ، شیمی آلی، شیمیعمومی ، شیمیعددی

، مولکولی شناسی، زیست سلولی شناسی، زیست عمومی شناسیجدید، زیست ، فیزیکو حرارت مو 

 ، میکروبیولوژی عمومی ی، میکروبیولوژژنتیک مهندسی ها، اصولمیکروارگانیسم ، ژنتیکعمومی ژنتیک

، شناسیها، ایمنیو دستگاه بیوشیمی های، روش، متابولیسمساختمانی ، بیوشیمیكاربردی
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، حرارت ، انتقال سیاالت ، مکانیکو انرژی جرم ، موازنهبیوشیمی مهندسی ، اصولپرتوی شناسیزیست

، كشاورزی بیوتکنولوژی ، مبانیمولکولی بیوتکنولوژی مبانی، پزشکی بیوتکنولوژی ، مبانیجرم انتقال

 .ایمنی زیست ، مقررات محیطی بیوتکنولوژی مبانی

 : پزشکی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

، ، فاراماكوژنتیکمیکروبی های، متابولیتپزشکی ، ژنتیکمولکولی - سلولی شناسی، ایمنیایمونوژنتیک

 .، آنزیمولوژیپیشرفته ژنتیک ، مهندسینوتركیب هایآوردهفر

 : و دریایی محیطی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

دریا و  ، آلودگیخطرناک هایآالینده بیولوژیکی ها، تصفیهفاضالب بیولوژیکی ، تصفیهمیکروبی فروشوئی

 ، شیمیدیفرانسیل فرآیندها، معادالت سازیو شبیه سازی، مدلزیستی ، پاكسازیدریایی بیوتکنولوژی

 .محیطی ، میکروبیولوژی فیزیک

 :مولکولی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

ها، پروتئین و عمل ، ساختمان، آنزیمولوژیپیشرفته ژنتیک ، مهندسیمولکولی سلولی بیوفیزیک

 مولکولی - سلولی ، بیولوژیپیشرفته مولکول شناسی، زیستنوكلئیک اسیدهای و عمل ساختمان

 . فیزیک ، شیمیتکوینی

 : زیستی فرآورش گرایش تخصصی دروس

)بیوراكتورها(، بیوشیمیایی راكتورهای ، طراحیجداسازی ، فرآیندهایشیمیایی هایواكنش مهندسی

و اقتصاد  فرآیند، طرح ، كنترلبیوشیمی هایدر سیستم الیانتق هایتخمیر، پدیده بیوتکنولوژی مبانی

 .فیزیک ، شیمیدیفرانسیل ، معادالتمهندسی

 :كشاورزی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

و  گیاهی بافت ، كشتپیشرفته نباتات ، اصالحنباتات اصالح (، اصولو نوین )كالسیک سیتوژنتیک

 نوین های، روش گیاهی مولکولی (، ژنتیکونوین )كالسیک گیاهی ژنی نقشه ، تعیینآن كاربردهای

 .پیشرفته ژنتیک ، مهندسیگیاهی هایو بیماری ، آفاتگیاهان به ژن انتقال

 : میکروبی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

 ساكاریدهای ها و پلی، پروتئینتخمیری هایها، پدیدهمیکروارگانیسم ، فیزیولوژیمحیطی میکروبیولوژی

 ها.قارچ ها، بیوتکنولوژیبیوتیک باكترها، آنتی آركی ، بیوتکنولوژیغذایی ، بیوتکنولوژیمیکروبی

 مهندسیهوانوردی
 رشته هوانوردی دارای سه شاخه میباشد كه عبارتند از:دیباچه: 

 خلبانی)هواپیمای نظامی، هواپیمای غیر نظامی، هلیکوپتر(. -1

 مراقبت پرواز -2

 ناوبری هوایی. -3

 گرایش خلبانی)هواپیمای نظامی، هواپیمای غیر نظامی، هلیکوپتر(. -



178                                                                                   بسوی دانشگاه  

 

معرفی: تنها گرایش از خلبانی كه از طریق آزمون سراسری برای دانشگاهها و مراكز آموزش عالی  -

 خلبانی)خلبانی هواپیمای نظامی( میباشد. -رشته كارشناسی هوانوردیدانشجو میپذیرد، 

این گرایش تنها در دانشگاه علوم، فنون هوایی شهید ستاری وابسته به ارتش جمهوری اسالمی ایران 

بوده و دانشجویان این دانشگاه از بدو ورود به دانشگاه یک دانشجوی نظامی محسوب میشوند و در 

 افسر مهندسی یا كارشناسی فارغالتحصیل میشوند.نهایت به عنوان یک 

 اهداف رشته:

تربیت متخصصان پرواز)خلبان(، در مقطع كارشناسی، با تواناییهای باال در زمینهی شناخت،  -1

 بهرهبرداری و مدیریت پرواز با هواپیمای مختلف.

دازی و كاربرد تأمین كارشناس پرواز در جهت بررسی، تجزیه و تحلیل، طراحی عملیات،راهان -2

تجهیزات پروازی موجود در سازمانهای كشوری و لشکری كه مورد استفاده هواپیما، سیستمهای آفندی 

 و پدافندی )رادارها، موشکهای هدایت شونده و ...(، سیستمهای ناوبری هوایی و كامپیوترها میباشند.

 از: دانشجویان این رشته در سه گرایش فارغالتحصیل میشوند كه عبارتند -

 خلبانی هواپیمای غیر نظامی -1

 خلبانی هواپیمای نظامی -2

 خلبانی هلیکوپتر -3

این گرایش در دروس عمومی، پایه، اصلی، تخصص الزامی و تخصص انتخابی مشتركند، فقط دروس 

 واحد اختالف دارند(. 30پروازی الزامی و انتخابی آنها با یکدیگر متفتوت است. )در مجموع تنها در 

 ایی الزم داوطلبان در این گرایش:توان

 برخورداری از سالمت كامل جسمانی و روانی -1

 تسلط كامل در دروس فیزیک و ریاضی -2

 عالقه به پرواز -3

 برخورداری از صفاتی چون نظم، جسارت، نترسی و شجاعت. -4

 برخورداری از حد نصاب قد. -5

 داشته باشد، كه در سه مرحله سنجیده میشود: یک خلبان به عنوان یک فرمانده باید آمادگی الزم را

 9خلبانی در یکی از  -شركت در آزمون سراسری)آمادگی علمی( و اننتخاب رشتهی هوانوردی -1

 انتخاب اول خود در فرم انتخاب رشته:

 آمادگی جسمی ، در این رابطه معاینات الزم توسط پزشکان صورت میگیرد -2

سال، كورنگ نبودن، داشتن دید كامل و ...  20ه سن كمتر از خصوصیات جسمی و ،اهری از جمل -3

همچنین گوش و حلق و بینی و قلب یک داوطلب در سه مرحله معاینه میشود و نهایتاً نوار مغزی او 

هایش معاینه میشود. چون برای مثال داوطلبی چند عدد از دندانهای جلو را نداشته -برداشته و دندان

دندان ترمیم شده باشد، در حین  4یا  3چار حالت تهوع میشود یا اگر بیش از باشد در فشار جو باال د

پرواز مشکل خواهد داشت در نهایت در صورت سالمت جسمانی كامل از داوطلب مصاحبه عقیدتی و 

 حفا،تی میشود.

 گرایش مراقبت پرواز:
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بر عهده دارند تا هنگام معرفی: افرادی كه در بر  مراقبت، كنترل هواپیمای مسافربری و شکاری را  -

پرواز، بلند شدن و نشستن، تداخلی به وجود نیاید و هواپیما فرود یا پروازی ایمن داشته باشد. یک 

متخصص مراقبت پرواز اطالعات الزم را در زمینه نحوه وزش باد، نوع هوا و سمت باند پروازی از بر  

کند. در ضمن كاركنان مراقبت پرواز، اولین مراقبت پرواز گرفته و براساس آن، هواپیما را هدایت می

كسانی هستند كه از وقوع سانحه آگاه میشوند، بنابراین ضمن رعایت دستورالعمل مربوط، باید با 

سریعترین وسیله ممکن برای نجات سرنشینان هواپیمای سانحه دیده و از بین نرفتن آثار و شواهد و 

 مدارک مؤثر در بروز سانحه اقدام نمایند

 اهداف رشته: -

تأمین متخصصین مراقبت پرواز در مقطع كارشناسی با توانایی در زمینهی شناخت،  -1

 بهرهبرداری،كنترل و مدیریت امور پرواز در آسمان كشور.

( به سیستم هواپیمایی بینالمللی FAAتغییر مقررات و سیستم آموزشی از سیستم فدرال آمریکا یا ) -2

میباشد، در  International Cibil Avation Organization( كه مخفف ICAOكشور یا )

 نیروی هوایی كشور.

 تأمین مدارک علمی و آموزش هواپیمایی. -3

آموزش كادر متخصص مراقبت پرواز نهاجا جهت انجام و ،یفه در فرودگاههای نظامی و غیرنظامی  -4

 براساس استانداردهای بینالمللی.

 بینالمللی و شركت در جلسات و كنفرانسهای هواپیمایی بینالمللی. تأمین كارشناس در امر پروازهای -5

هماهنگ شدن سیستم مراقبت پرواز نهاجا با سیستم مراقبت پرواز سازمان هواپیمایی گکشوری  -6

 و رفع هرگونه اختالف و ابهام در امر آموزش. ICAOبراساس مصوبات سازمان 

 توانایی الزم داوطلبان در این گرایش: -

 سلط به زبان انگلیسی.ت -1

 برخورداری از توانایی صحیت با میکروفون. -2

 برخورداری از صدای واضح و توانایی باال در صحبت كردن. -3

متخصص این گرایش)مراقبت پرواز( باید قادر باشد در هر شرایطی اطالعات الزم را در اختیار خلبانها  -4

 قرار دهد.

ان هم دچار ا،طراب و هیجان شده باشد، این مسئول نراقبت پرواز برای مثال اگر هوا خراب باشد و خلب

 تواند به خلبان آرامش دهد و باعث شود كه هواپیما ایمن بر زمین بنشیند.-است كه می

 

 گرایش ناوبری هوایی:

معرفی: ناوبر هوایی را تقریباً میتوان خلبان دوم نامید. فردی كه قبل از پرواز مسئولیت تهیه و طراحی  -

نقشه مسیر را برعهده دارد و تعیین میکند كه هواپیما باید در چه ارتفاعی، با چه سرعتی و در چه هوایی 

پرواز نماید و اگر هواپما رادار داشته باشد، ناوبر در پشت رادار مینشیند و ابرهای مختلف را شناسایی 
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اصلی را بر عهده دارند. وجود میکند. این افراد در تأمین مهمترین هدف هر پرواز، یعنی ایمنی، ركن 

 چنین متخصصانی سبب شده كه پرواز هواپیماها حتی در هوای نامناسب نیز امکانپذیر شود.

تعدادی از دانشجویان این رشته برای هواپیماهای شکاری آموزش میبینند و این افراد نسبت به ناوبران 

یشتری خواهند بود، زیرا عالوه بر گذراندن هواپیماهای ترابری و مسافری دارای تواناییها و مهارتهای ب

آموزشهای مربوط به فعالیتهای یک ناوبر هواپیمای مسافربری و ترابری، باید دورههای مختلف نجات 

خدمه از مرگ و سالح و مهمات را نیز طی كنند. همچنین آنها دورههایی نیز در مورد شناسایی رادار 

آن توانایی استفاده از اسلحهی هواپیما در موقع ضرور را  هواپیماهای دشمن، خواهند داشت كه در طی

 نیز پیدا میکنند.

 تواناییهای الزم داوطلبان: -

 انگلیسی تسلط كامل بر دروس ریاضیات و زبان -1

 برخورداری از سرعت عمل -2

 برخورداری از قدرت تجزیه و تحلیل -3

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: -

ین رشته میتوانند برای ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد ناپیوسته در آزمون التحصیالن ا فارغ

 های زیر شركت كنند: رشته

مجموعه مهندسی هوافضا )جلوبرندگی، مکانیک پرواز، سازههای هوایی، آئرودینامیک، سوانح هوایی  -1

 و صالحیتهای پروازی(.

 ی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی(.وری، مهندس مهندسی صنایع )مدیریت سیستم و بهره -2

 مجموعه آمار )آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آماری اقتصادی و اجتماعی(. -3

 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی. -4

 فلسفه علم. -5
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)پزشکی و غیر پزشکی(2تجربی گروه تحصیلی علوم  

 گروه تحصیلی

2 

 علوم تجربی
غیرپزشکی( و پزشکی)    
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 اتاقعمل
دیباچه: گسترش مراكز بیمارستانی دارای اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به افراد كاردان برای 

توانند میهای عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل است. افرادی كه اداره اتاق

توانند در اتاق عمل به التحصیالن این رشته میدرمسائل فنی، پزشکان جراح را یاری دهند. فارغ

توانند وسائل های الزم فنی را ارائه دهند. همچنین این دسته از متخصصان میجراحان كمک

 .جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمایند و اداره اتاق عمل را به عهده گیرند

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی و تخصصی:

تکنیک اتاق عمل عمومی، فن پرستاری، فیزیولوژی، تشریح، شیمی آلی و بیوشیمی، بهداشت 

شناسی، داروشناسی عمومی و تخصصی، جراحی عمومی و شناسی و میکروبفردی و همگانی، انگل

اق عمل، كارآموزی عمومی، جراحی زنان و تخصصی، اصطالحات پزشکی و اصطالحات رایج در ات

شناسی شناسی، فیزیک پزشکی و كاربرد آن در اتاق عمل، خونهای داخلی، آسیبزایمان، بیماری

 .های احیاء قلبی و ریوی، روانشناسی، كارآموزی در عرصهو انتقال خون، بیهوشی، روش

اعضایمصنوعی

 در آن كه است توانبخشی هایاز زیرشاخه یکی كمکی و وسایل مصنوعی اعضای رشتهدیباچه: 

با  و منطبق مهندسی اصول براساس كمکی و وسایل مصنوعی اعضای و ساخت طراحی طریقه

 و علوم مهندسی از علوم ایمجموعه رشته این دروس شود. در واقعمی داده آموزش بدن آناتومی

، بدن و ناتوان ضعیف از اعضای حمایت زمینه در سه مصنوعی اعضای .متخصصاست پزشکی

 به كند و برایمی ها فعالیتناهنجاری و اصالح رفته عضو از دست برای مصنوعی اندام ساخت

 هایاندام هایها و بیماریاریناهنج ، عللبدن آناتومی مثل پایه ، دروستخصص این آوردن دست

 گیرد.گفتنیرا فرا می مختلف اُرتزها و پروتزهای ساخت نحوه و سپس كرده مورد نظر را مطالعه

 آن و به شده كار برده به یا ضعیف فلج اندام در موازات كه است كمکی ایارتز وسیله كه است

 ، اندامتحتانی اندام ها از جملهاندام تمام باشد و شامل داشته بهتری كند تا كاراییمی كمک

عضو  جانشین كه است شود. پروتز نیز عضو مصنوعیمی و سرو گردن فقرات ، ستونفوقانی

 اطفال فلج دچار بیماری كه فردی مثال گیرد.برایقرار می و در امتداد عضو طبیعی شده طبیعی

خود  زندگی هایفعالیت و به تواند سرپا ایستادهمی كننده كمک از ارتزهای با استفاده است شده

دهد.تفاوت این رشته با مهندسی پزشکی در این است كه رشته مهندسی  ادامه مستقل صورت به

كند یعنی پزشکی؛ در زمینه الکترونیک و بیومکانیک كاربردی كل تجهیزات پزشکی فعالیت می

گیرد، در طراحی یک دستگاه رادیولوژی یا فیزیوتراپی نیز در حیطه كار مهندسی پزشکی قرار می

پردازد و حالی كه رشته اعضای مصنوعی به طراحی و ساخت وسایل كمکی و اعضای مصنوعی می

اعضای مصنوعی قابل ساخت در این رشته نیز اعضای مصنوعی خار  از بدن مثل دست، پا، چشم 

های موجود بین این دو رشته پی برد توان به یکی دیگر از تفاوتت.از همین جا میو بینی اس
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التحصیل مهندسی پزشکی عالوه بر اعضای مصنوعی خار  از بدن، پروتزهای داخلی چون فارغ

مثل قلب مصنوعی یا اعضای پیچیده الکترونیکی و مکانیکی مثل دست سیبرنتیکی را نیز طراحی 

تری كه با ابزار دستی نیز قابل ساخت لتحصیل اعضای مصنوعی، قطعات سادهاكند، اما فارغمی

 سازد.ها را طراحی كرده و میاست مثل پای مصنوعی عادی یا انواع بریس

 الزم : هایتوانایی

كار  سازیمجسمه ساز باید با گچمجسمه یک مثل كمکی و وسایل مصنوعی اعضای رشته دانشجوی

 نجار، آهنگر و كفاش یک بسازد و مثل یا سر و گردن تنه، نیماز پا، دست گچی هایكند و قالب

 این دیگر متخصص عبارت بپردازد. به كاریو چرم ، فلزكاریكاری، ارّه، تراشکاریجوشکاری باید به

 مند باشد.در ضمنعالقه و صنعتی فنی كارهای توانا برخوردار و به هاییباید از دست رشته

 این سنگین كارهای و توانمند باشد تا در انجام سالم و روحی جسم باید دارای رشته این دانشجوی

 از اوقات نشود و بتواند بعضی دچار مشکل سنگین هایو قالب یا كار با گچ فلزكاری مثل رشته

 خوب اجتماعی و روابط برخورد با بیماران برای روحی سرپا بایستد و كار كند. آمادگی چهار ساعت

و  است خدماتی رشته یک مصنوعی اعضای رشته چون است بسیار ضروری رشته نیز در این

 باشد. در ارتباط جامعه اعضای باید با دردمندترین آن التحصیلفارغ

 : در ایران شغلی موقعیت

 دولتی بخش كند كه فعالیت و خصوصی دولتی تواند در دو بخشمی رشته این التحصیلفارغ

 فنی مراكز ارتوپدی دارای هایو بیمارستان احمر، بنیاد جانبازان ، هاللبهزیستی سازمان شامل

 اعضای رشته چون است خصوصی بخش رشته این التحصیالنفارغ فعالیت اصلی . اما حیطهاست

 تجربه از كسب تواند پسمی التحصیل آنفارغ كه است توانبخشی هایجزو معدود رشته وعیمصن

 و مشکالت مختلف هایبدشکلی انواع كه یا افرادی افراد فلج و به دایر كرده ، مركز خصوصیالزم

 طبی كفش به و احتیا  پا داشته كف صافی مثل ساده هایبیماری كه دارند، افرادی ارتوپدی

 اهل اگر دانشجویی دهد.در ضمن خود را ارائه عضو هستند، خدمات دچار قطع كه كسانی دارند و

 پروتزهای در زمینه . بخصوصبسیار زیاد است نوآوری زمینه رشته باشد، در این و مطالعه تحقیق

 بسیار كم در ایران كار متخصص نیروی كه صنوعیم و بینی ، گوشچشم ساخت یعنی زیبایی؛

 .است

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 پایه ، ریاضیاتدر كارگاه از سوانح و پیشگیری ، ایمنی اولیه های، كمک فنی ، رسم انسانی آناتومی

 مواد )علوم ، خواص توانبخشی ، اصول فنی ارتوپدی ، تکنیک فلزكاری هایآمار، تکنیک و مقدمات

،  چوب ، تکنولوژی، مکانیک توپدی، ار عمومی (، بهداشتمواد )مواد مصنوعی (، خواصفلزات

و  ، آناتومیمعلولین ، روانشناسیصنعتی ارتز ، مدیریت پروتز ، تئوری ، تئوریسازیقطعه تکنیک

 اندام ارتزهای و ساخت با طراحی ، آشنایی درودگری ، تکنولوژی ، فیزیک اعصاب فیزیولوژی



   علوم تجربی )پزشکی و غیر پزشکی(               185

 

 
 

 اندام ارتزهای و ساخت با طراحی زیرزانو، آشنایی پروتزهای تو ساخ با طراحی ، آشنایی فوقانی

 پروتزهای و ساخت با طراحی ، آشناییفقرات ستون ارتزهای و ساخت با طراحی ، آشناییتحتانی

، و كاردرمانی فیزیوتراپی زانو، اصول باالی پروتزهای و ساخت با طراحی ، آشناییفوقانی اندام

،  ، رادیولوژی پزشکی ، اصطالحات مصالح ، مقاومت سطحی ، آناتومیعضالت گیریواندازه رزشیابیا

 ، كینزیولوژی ، نورولوژیفنی مركز ارتوپدی ، مدیریتتحقیق ، آمار و روش چرمکاری تکنیک

در  پا، كارآموزی ارتزهای در عرصه زیرزانو، كارآموزی ارتزهای در عرصه ، كارآموزی وبیومکانیک

 ارتزهای در عرصه ، كارآموزی فقرات ستون ارتزهای در عرصه زانو، كارآموزی باالی ارتزهای عرصه

،  زیرآرنج پروتزهای در عرصه ، كارآموزی پا و پنجه مچ پروتزهای در عرصه ، كارآموزی فوقانی اندام

در  زیرزانو، كارآموزی پروتزهای در عرصه ، كارآموزیآرنج باالی پروتزهای در عرصه كارآموزی

 .لگن پروتزهای در عرصه زانو، كارآموزی باالی پروتزهای عرصه

 بهداشتحرفهای
نرم  ها مجبورند در تالش معاش؛ با مشکالت گوناگون دست و پنجهدر دنیای امروز انساندیباچه: 

كرده و خطرات فراوانی را كه خود ناشی از پیشرفت علم و تکنولوژی است، به جان بخرند. این 

های خطرات، تعداد عوامل تهدید كننده سالمتی را افزایش داده است و در نیتجه بر تعداد بیمار

صنعتی با  شود. برای مثال كارگری كه در واحدای نیز روز به روز افزوده میشغلی و مخاطرات حرفه

جیوه یا سرب سر و كار دارد، ممکن است دچار مسمومیت حاد شده یا به یک بیماری مزمن دچار 

های غیر حركتی، كار كردن در نور ضعیف، مکانگردد.كاركنان مشاغل اداری نیز گاه به علت بی

به خطر های الکترونیکی ممکن است سالمت خود را بهداشتی و مرطوب یا به علت تماس با دستگاه

ای سخت و ناگوار است كه اگر دانش بشری اندازند. حتی گاهی اوقات شرایط محیط كار به اندازه

گردد. تا جایی كه در كمک نکرده و مشکالت را همواره نسازد، زندگی در آن شرایط غیر ممکن می

ر های قلب و عروق و سرطان سومین علت اصلی مرگ و میر دعصر حاضر حوادث پس از بیماری

های بسیاری را بر دوش اقتصاد كشورهای صنعتی است.از سوی دیگر، حوادث ناشی از كار، هزینه

ای را ترین قشر هر جامعهگذارد به همین دلیل حفظ سالمت كارگران كه عظیمملی هر كشور می

دهند گذشته از جنبه انسانی آن، هم از نظر مصالح اجتماعی و اقتصادی و هم از نظر تشکیل می

أمین سالمت و فراهم ساختن آسایش و رفاه كارگران و تطبیق وضع كار با مقتضیات جسمی و ت

انجام كار و فعالیت ثمر بخش است.  یک و،یفه انسانی، یک احتیا  و یک شرط امکان روانی آنان،

 باشد.كاری مهم و حیاتی كه در هر كشوری بر عهده متخصصان بهداشت كار می

خطرزای فیزیکی،  عوامل كردن كند تا با حذفمی تالش ایحرفه هداشتب به عبارت دیگر دانش

 جلوگیری كاركنان به رسیاز آسیب عوامل این تأثیرات شیمیایی، روانی و بیولوژیکی یا كاهش

 حلمرا این كه است و اساسی مهم مرحله سه دارای بهداشت علم هدف این به رسیدن نماید. برای

 عبارتند از:
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خطر را  اول در مرحله ایحرفه بهداشت متخصص خطرزا؛ یعنی عوامل و كنترل ، ارزیابیشناسایی

 كنترل آخر به كند و در مرحلهمی ، مقدار خطر را سنجشكامل از شناسایی و پس كرده شناسایی

 در مقطع ، ارزیابیكاردانی خطر در مقطع شناسایی مرحله كه است پردازد. گفتنیخطرزا می عوامل

 مثال شود.برایمی داده آموزش ایحرفه ارشد بهداشت كارشناسی در مقطع و كنترل كارشناسی

 از منابع خطر اعم هایباید كانون و بافندگی ریسندگی در كارخانه ایحرفه بهداشت كاردان یک

مواد  نگهداری ، نحوهمورد استفاده خطرناک مواد شیمیایی ز حد مجاز، نوعا بیش ایجاد صدای

 باید تراكم ایحرفه بهداشت كارشناس یک كند. سپس آنها را شناسایی مصرف و طریقه خطرناک

باالتر یا  مقدار آلودگی كند كه نماید و مشخص هوا تعیین متر مکعب را در یک مقدار آلودگی

و  آنالیز پیچیده هایاز روش با استفاده كارشناس مرحله در این كه تر از حد استاندارد استپائین

 هایو روش ، اكسپکفوتومتری، گاز فورماتوگرافی، آنالیز دستگاهیسنجیمانند آنالیز رنگ وسیعی

 ارشد بهداشت ند. كارشناسكمی را تعیین و مقدار آن مورد نظر را سنجش شیمیایی دیگر ماده

را پیشنهاد  هایییا روش شد باید روش و ارزیابی خطرزا شناسایی عوامل كه از این نیز پس ایحرفه

دكترا  التحصیلاستاندارد برسد. فارغ اندازه یابد و به گردد یا كاهش آور حذفزیان عوامل كند كه

 پردازد.می ایحرفه بهداشت در زمینه و تحقیق تدریس نیز به

 : الزم هایتوانایی

 و روانی ، بیولوژیکی، فیزیکیاز شیمیایی اعم آور مختلفیزیان عوامل ایحرفه بهداشت در رشته

و  ، شیمی، فیزیکریاضی مثل پایه باید در دروس رشته این رو دانشجوی وجود دارد. از همین

و  و فیزیک در ریاضی باید هم ایحرفه در بهداشت موفقیت برای ند باشد؛ یعنیتوانم شناسیزیست

 نیز سالم باید از نظر جسمی ایحرفه بهداشت . دانشجویداشت قوی ایپایه تجربی در علوم هم

 كند. فعالیت صنعتی هایباشد تا بتواند در محیط

 : در ایران شغلی موقعیت

از  پزشکی و آموزش ، درمان، نیرو، بهداشت، جهاد كشاورزیو معادن كار، صنایع هایهوزارتخان

 هایها و كارخانهها، شركتسازمان هستند. همچنین رشته این التحصیالنفارغ جذب مراكز اصلی

واحد  دارای اكریلخودرو و پلی ، ایرانكشوری ، هواپیماییآهن، ذوبنفت شركت مثل بزرگی

و  ارشد، كارشناس واحدها چند كارشناس از این در هریک هستند كه بسیار قوی ایحرفه بهداشت

درصد از  50از  حاضر بیش در حال كه كنند. تا جاییمی فعالیت ایحرفه بهداشت كاردان

 مختلف هایو سازمان ارخانجاتدر ك وقتطور پاره نیز به ایحرفه بهداشت كارشناسی دانشجویان

 نمایند.می فعالیت بهداشتی رهمشاو عنوان به

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : و تخصصی اصلی دروس

 

، و تشریح ، فیزیولوژیعمومی ، شیمیآب ، بهداشت، پاتوبیولوژیتجزیه ، شیمیعمومی فیزیک
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 پزشکی شناسی، حشره، بیوشیمیاولیه های، كمکبهداشت ار، آموزشآم و مقدمات پایه ریاضیات

 ، اصولدر صنعت ، ایمنیمواد زائد صنعتی ، دفعشیمیایی عوارض ، شناساییبا ناقلین و مبارزه

 و خدمات ، تشکیالتفیزیکی عوامل ، شناساییعملی ، آمار حیاتینظری ، آمار حیاتیتغذیه

 با كلیات ، آشناییصنعتی شناسیكار، سم محیط هوای هایبا آلودگی ، مبارزهایحرفه بهداشت

 .در عرصه ، كارآموزیانسانی از كار، مهندسی ناشی ، حوادثایها حرفهو بیماری پزشکی

 

بهداشتعمومی

ها و عواملی كه سالمتی روانی هدف بهداشت عمومی پیشگیری است. پیشگیری از بیماریدیباچه: 

این رشته در مقطع كاردانی دارای دو گرایش خانواده و مبارزه اندازد.جسمی افراد را به خطر میو 

 ها است.با بیماری

 گرایش خانواده:

ی ضمن شناخت شرایط هدف این رشته تربیت افرادی است كه در مراكز بهداشتی ـ درمان

محیطی و اطالع از وضعیت جمعیت منطقه، در زمینه بهداشت مادران و كودكان فعالیت كنند. 

های بهداشتی ها و مراكز بهداشتی، مراقبتتوانند در بیمارستانالتحصیالن این دوره میفارغ

داشتی انجام مادران و كودكان را در زمینه واكسیناسیون، آموزش بهداشت و تشکیل پرونده به

 های واگیردار و غیر واگیردار بپردارند.دهند و به بررسی و شناخت كلی عوامل انتشار بیماری

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 های بهداشت :های مشترک بین گرایشدرس

آمار حیاتی مقدماتی، شیمی عمومی، فیزیک عمومی، اصول و كلیات خدمات بهداشتی، اصول 

های اولیه، آموزش بهداشت و شناسی عمومی روستایی، فارماكولوژی، كمک، جامعهبهداشت محیط

ارتباطات، اپیدمیولوژی بیماری شایع در ایران، مدیریت و نظارت در مراكز بهداشتی درمانی كشور، 

 سازی )واكسیناسیون(، اصول توانبخشی و پیشگیریتکنولوژی آموزشی، مصون

 دروس تخصیصی گرایش خانواده :

 
شناسی، بهداشت دهان و دندان، تغذیه كاربردی و آموزان و مدارس، جمعیتبهداشت دانش 

های پیشگیری از آن، بهداشت باروری، های شایع كودكان و نوزادان و راهغذایی، بیماری هایرژیم

 بهداشت سالمندان، كارآموزی در عرصه.

 :ها گرایش مبارزه با بیماری
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توانند با كمک سایر نیروهای بهداشتی و درمانی در مراكز های میالتحصیالن مبارزه با بیماریفارغ

التحصیل این رشته باید برای فعالیت در ها جلوگیری كنند. فارغبهداشتی ـ درمانی از انتشار بیماری

واگیردار و غیر واگیردار در های روستاها آمادگی داشته باشد و در زمینه شناخت كلی انتشار بیماری

های سنی، آموزش بهداشت به صورت فردی و های مورد نیاز كلیه گروهمنطقه، واكسیناسیون

سازی منطقه ای ایمنهها، اجرای برنامهها و آمار مربوط به بیماریگروهی، تهیه و تنظیم گزارش

 فعالیت كنند.

 ها :دروس تخصصی گرایش مبارزه با بیماری

فیزیولوژی، اصول تغذیه، میکروبیولوژی، كلیات و اصول اپیدمیولوژی، كلیات پزشکی، تشریح و 

شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، روانشناسی و بهداشت روانی، اقدامات بهداشتی در شرایط حشره

اضطراری، بهداشت مواد غذایی، سموم آفت كش و كاربرد آنها، آموزش بهداشت و ارتباطات، 

ای، كارآموزی شناسی و تنظیم خانواده، بهداشت حرفهها، جمعیتلی مبارزه با بیماریهای مبرنامه

 در عرصه.

 بهداشتمحیط
 

، هوا و ، زباله، فاضالبآب از قبیل محیطی زیست مسائل مطالعه به محیط بهداشت دیباچه: رشته

 بتوانند در اجتماعات التحصیلیارغاز ف پس پردازد تا دانشجویانمی مواد غذایی بهداشت كنترل

 این رفع در جهت منطقه بهداشت مشکالت و بررسی از مطالعه و پس مستقر شده كوچک

 در زمینه مفید و عملی هاییطرح باید بتوانند با دادن دانشجویان بردارند؛ یعنی قدم مشکالت

با  ، مبارزهعمومی اماكن ، بهسازیزباله صحیح ع، دفو كیفی كمی سالم آشامیدنی آب تأمین

و  و اطالعات كرده و كمک راهنمایی مشکالت این را در رفع ، مردمبیماری و ناقلین حشرات

 مسائل كاردانی در مقطع رشته نمایند.این بندیو طبقه آوریجمع را در موارد فوق الزم آمارهای

 مثل كوچکتری ها در اجتماعاتكاردان كند چونمی مطرح تریساده صورت بهرا  محیطیزیست

 آب كردن پاكیزه آنها از قبیل اولیه بهداشتی مسائل كنند و بهمی خدمت مردم روستاها به

دازند. پرمی عمومی و اماكن مسکن و بهداشت فاضالب ، تصفیهبا حشرات (، مبارزهآب )گندزدایی

 باید بتوانند برای التحصیالنفارغ شود، چونتر میتر و فنیتخصصی كارشناسی اما در مقطع

یا  آب خانهتصفیه طراحی مثال كنند. برای بهداشتی ریزیشهرها برنامه بزرگتر از قبیل اجتماعات

هوا و  هایآالینده ، شناختآب و انتقال توزیع ، نحوهفاضالب آوریجمع شهرها، نحوه فاضالب

 باشد.می محیط بهداشت كارشناسی التحصیالنفارغ فعالیت آنها در حیطه كنترل

 الزم : هایتوانایی
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 و دانشجوی است و ریاضی ، فیزیک، شیمیبیولوژی جنبه سه دارای محیط بهداشت رشته

 موفق رشته تواند در اینمی فوق هایاز زمینه ر یکه به مندیعالقه در صورت محیط بهداشت

مند عالقه سیاالت مکانیک ویژه به فنی دروس به كه محیط بهداشت كارشناس مثال گردد.برای

نیز  بیولوژی مند بهعالقه كند. كارشناس ها فعالیتخانه تصفیه طراحی تواند در زمینه، میاست

 و تحقیق مطالعه محیطی زیست فاكتورهای توسط انسان ها بهبیماری انتقال زمینه تواند درمی

از فرآیند  اعم مختلف فرآیندهای تواند در زمینهمی مند استعالقه شیمی به كه كند و فردی

 را كه از داوطلبان ایگسترده تواند طیفمی رشته این نماید. درواقع فعالیت یا فاضالب آب تصفیه

 فوق هایزمینه كه ذكر است خود كند. قابل هستند، جذب متفاوتی هایو توانمندی عالیق دارای

دارد،  كاربردی جنبه كه كاردانی شود و در مقطعمی باالتر مطرح و مقاطع بیشتر در كارشناسی

 مردم عموم به مسأله این و آموزش حیطم بهداشت حفظ به مندیعالقه است مهم آنچه

اما  پذیرددانشجو می كاردانی ابتدا در مقطع محیط بهداشت رشته كه است است.گفتنی

 دهند. تحصیل دكترا در كشور ادامه توانند تا مقطعمی دانشجویان

 : در ایران شغلی موقعیت

بسیار زیاد  رشته این شغلی هایدهد، فرصت اهمیت سالمتیو  بهداشت به و حکومت اگر جامعه

باید  رشته این او، متخصصان سالمت حفظ باشد، برای وجود داشته هر جا انسان خواهد بود چون

 ناشناخته محیط بهداشت متخصصان هایدر كشور ما توانمندی باشند، اما متأسفانه حضور داشته

 .با ایناست شده كم طور كاذب به رشته این التحصیالنفارغ شغلی هایرو فرصتینو از هم مانده

 - بهداشت تواند در وزارتمی كاردانی در مقطع محیط توانمند بهداشت التحصیلفارغ وجود یک

، و فاضالب آب ها، سازماندر شهرداری كارشناسی و در مقطع پزشکی و آموزش درمان

 هایفرصت زیستمحیط حفظ و سازمان و فاضالب آب خانهتصفیه طراحی خصوصی هایشركت

 باشد. داشته مناسبی شغلی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : و اصلی پایه دروس

 آموزش، برداری، نقشههیدرولیک ، اصولمقدماتی ، آمار حیاتیعمومی ، شیمیعمومی فیزیک

 ، نظامو روستایی شهری شناسیواگیر، جامعه هایبیماری ، اپیدمیولوژی، پاتوبیولوژیبهداشت

 .و درمانی بهداشتی خدمات عرضه

 : تخصصی دروس

 و بهسازی تصفیه ، اصولو فاضالب آب كشیلوله ، كارگاه و فاضالب آب و میکروبیولوژی شیمی

، و فاضالب آب در تأسیسات ، كاربرد موتور تلمبهكوچک در اجتماعات فاضالب ، دفعآب منابع

هوا،  بهداشت ، اصول از چاه برداریو بهره ها، حفاریو تعمیر موتور تلمبه اندازیو راه نصب كارگاه

هاو پرتوزاها، با پرتو ، گندزداها، آشناییعمومی و اماكن مسکن ، بهداشتمواد غذایی بهداشت
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و  برداری، بهره اضطراری در شرایط بهداشتی ، اقدامات ایحرفه ، بهداشت و ناقلین كاربرد سموم

 .در عرصه ، كارآموزی و فاضالب آب تأسیسات نگهداری

 

بیناییسنجی

داند. به این معنا مراقبت اولیه از بینایی میسازمان بهداشت جهانی علم بینایی سنجی را دیباچه: 

سنج )اپتومتریست( معاینه شود تا اگر دچار كه یک بیمار چشم در آغاز باید توسط یک بینایی

اختالالت دید دو چشمی، انحرافات عضالنی آشکار و غیرآشکار، تنبلی چشم، عیوب انکساری، 

سنجی معاینه ود، توسط متخصص بیناییهای غیر مركزی و مواردی از این قبیل بفیکساسیون

سنج گردد و در غیر این صورت به پزشک متخصص ارجاع داده شود. در حقیقت و،یفه بینایی

 های( با تجویز عدسیو آستیگماتیسم ، دوربینیبینی)نزدیک انکساری عیوب و تصحیح تشخیص

و  دید دو چشمی اختالالت و تصحیح ، تشخیصتماسی یا لنزهای عینک هایمانند عدسی مناسب

 و دادن كار و تحصیل هایدر محیط بینایی و بهداشت چشم عمومی بهداشت ، تعیینچشم تنبلی

كار از نظر مقدار  هایمحیط باید بر روی سنجبینایی یک ؛ یعنیاست زمینه در این الزم آموزش

ماند  بینایی كمک و تجویز وسایل تهیه كند. همچنین شناسیكار كار بینایی و حفا،ت روشنایی

و  بینایاننیمه برای مداربسته هایو تلویزیون تلسکوپیک های، سیستم، مركبساده اكولرهای

 یک دیگر وقتی است. از سوی رشته این التحصیالنفارغ در تخصص بینایی میدان گیریاندازه

و  چشم سالمت تاریخچه از گرفتن پس رشته این كند متخصصمی مراجعه سنجناییبی بیمار به

از  اعم مربوط متخصص نیاز، بیمار را به ، در صورتاصلی هایاشکال تعیین برای دقیق معاینه

 عارجا مغز و اعصاب یا متخصص داخلی ، متخصصو بینی و حلق گوش ، متخصصپزشک چشم

 دهد.می

 : الزم هایتوانایی

در  مند باشد همچنیننور عالقه فیزیک به و بخصوص مسلط فیزیک درس باید به سنجبینایی یک

باشد. از  فراگرفته را به خوبی شناسیو زیست ریاضی هایدانشگاهی درسو پیش دوره دبیرستان

 رشته این برخوردار باشد. در ضمن سالم هاییو دست هااز چشم كه است نیز الزم نظر جسمانی

 بینایی كارها در علوم تریناز سخت یکی عینک نمره تعیین خواهد چرا كهزیاد می صبر و حوصله

 زیاد دارد. صبر و حوصله ونیاز به است

 در ایران : شغلی موقعیت

بازار  جذب التحصیالنفارغ %80دارد و حدود  وبیخ كاری موقعیت سنجبینایی حاضر یک در حال

 تخصص باز كنند و در زمینه مطب طور مستقل توانند بهمی كه بر این عالوه شوند چونكار می

 به انکساری عیوب به مربوط هایعینک ارائه در زمینه هستند كه نمایند، تنها افرادی خود فعالیت

مشاور در  عنوان تواند بهمی سنجبینایی یک اند. در ضمندیده تخصص شگاهیو دان طور علمی
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 هایبا سازمان و صنایع ، خدماتیآموزشی هایدر محیط بینایی و مشکالت چشم مورد بهداشت

و اخذ  و نظامی امور استخدامی جهت بینایی سنجش كند، یا مسؤول همکاری و صنایع دولتی

 تا رسیدن چشمی اولیه هایكمک انجام برای باشد و در اورژانس و خلبانی رانندگی نامهاهیگو

 نماید. فعالیت ربطمراكز ذی بیمار به

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :و اصلی پایه دروس

،  ، آمار حیاتیو اعصاب عمومی ، تشریحعمومی ، فیزیولوژی، بیوشیمیعمومی نور، شیمی فیزیک

 ، عالئم، داروشناسیشناسی، میکروبعمومی شناسی، آسیبچشم های، اورژانساولیه هایكمک

 ، فیزیولوژیچشم شناسیو بافت ، تشریحو چشم ، ژنتیکداخلی هایاز بیماری در بعضی چشمی

، اپتومتری ، مقدماتاپتیک فیزیولوژی، ، البراتوار اپتیکو فیزیکی هندسی ، اپتیکچشم

 .محیطی ، بینایی، اپتومتریتخصصی ، زبانبینایی و علوم اپتومتری ، تاریخچه ابزرواسیون

 :تخصصی دروس

، بینایانو نیمه افراد مسن ، اپتومتریكودكان ، اپتومتریچشم شناسی، آسیبتماسی هایعدسی

 هایآنومالی ، درماندید دو چشمی ، مکانیسمچشم ، اپتومتریچشم هداشتو ب مشاغل اپتومتری

 .، كارآموزی نامه ،پایانكلنیکی ، آنالیز مشاهداتدو چشمی

 
 بیوتکنولوژی 

 

 
 

موجود دیگر و  موجود به یک هایژن انتقال توانجدید را می بیوتکنولوژی و پایه اساسدیباچه: 

 در صنایع سرعت به امروزه كه گسترشی رو به آوری؛ فنآنها در موجود جدید دانست ساختن فعال

ها ژن این است ممکن مثال . برایاست وارد شده و كشاورزی ، شیمیایی، پزشکی، غذاییدارویی

رشد یا  هورمون چون باارزشی مقدار ولی كم ، تركیباتشدن از فعال شوند و پس باكتری وارد یک

 را ایجاد كنند كه هاییو گونه شده منتقل گیاهان ها بهژن این است ایجاد كنند یا ممکن انسولین

 از انسولین استفاده ترتیب این دارند. به باالیی بازدهی كه هستند یا این ها مقاومكشآفت در مقابل

 توانند در پرورشمی كشاورزان همچنین نخواهد داشت خاصی محدودیت دیابتی بیماران برای

جدید، با  از نژادهای كنند وبا استفاده استفاده كمتری هایكشو آفت سویا از سموم چون گیاهانی

 رشته یک بیوتکنولوژی آورند. رشته دست تا چند برابر به ، محصولیقبلی یگذارسرمایه همان

 علوم تخصصی حوزه 33 حداقل قلمرو آن كه پایه است ـ علوم مهندسی ایرشته و میان كاربردی

 در مقطع تهران دانشگاه علوم در دانشکده 1378 در كشور ما از سال رشته گیرد. اینرا در برمی

 شود.می ارائه پیوسته دكترای
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 ارائه می گردد كه ارشد و دكتری، كارشناسیكارشناسی در سه مقطع بیوتکنولوژی رشته

 مشترک واحد دروس 132آمیز موفقیت از گذراندن پس كارشناسی در مرحله دانشجویان

 زبان آموختن اضافه به بیوتکنولوژی یو مبان ، مهندسی، پزشکیپایه ، علومنظری -معرفتی

 كه كامپیوتر در صورتی نویسیبرنامه زبان با یک كامل و آشنایی تافل نمره 550در حد  انگلیسی

 مقطع ؛ یعنیدوم توانند وارد مرحلهنباشد، می 15كمتر از  تحصیلی آنها در هر نیمسال معدل

 ، بیوتکنولوژیمیکروبی بیوتکنولوژی گرایش 6از  یکی مقطع یندر ا ارشد شوند كهكارشناسی

 و بیوتکنولوژی زیستی ، فرآورشمولکولی ، بیوتکنولوژیو دریایی محیطی ، بیوتکنولوژیپزشکی

، و تخصصی هایاز گرایش واحد در یکی 48 و بعد از گذراندن كرده ( را انتخاب)گیاهی كشاورزی

ارشد كارشناسی واحد سمینار از مقطع 2 و ارائه انفرادی هایواحد پژوهش 6 عادلم انجام

ارشد كارشناسی مقطع دروس نمرات میانگین كه در صورتی مرحله شوند. در اینمی التحصیلفارغ

 ندر ای موفقیت كنند و در صورت شركت جامع توانند در امتحانباشد، می 16 آنها حداقل

 اقدام دكتری نامه پایان ثبت و رسماً برای ( شدهPh.D) تخصصی دكترای ، وارد مرحلهامتحان

 كنند.

 باید شرایط ارشد و دكتریكارشناسی مقطع ورود به نیز برای رشته این دیگر دانشجویان عبارت به

شوند اما در  موفق جامع و در آزمون داشته باالیی معدل باید میانگین باشند؛ یعنی را داشته الزم

 كنند.نمی شركت رقابتی آزمون یک

، و دارویی غذایی بیوتکنولوژی در زمینه "میکروبی بیوتکنولوژی" گرایش دانشجویان میان در این

 آورند.می دست بهرا  الزم ها و مخمرها اطالعاتها، قارچساكاری ها، پلیها، پروتئینتولید آنزیم

و  ، ارثیعفونی هایبیماری ، تشخیصپزشکی ژنتیک نیز در زمینه "پزشکی بیوتکنولوژی"

، تولید قانونی در پزشکی ، كاربرد بیوتکنولوژیمولکولی هایو درمان ژنی نقشه ، تعیینسرطانی

 به "و دریایی محیطی یوتکنولوژیب"است و  ها و مواد تشخیصیو واكسن نوتركیب هایفرآورده

 آلودگی و جامد، رفع خطرناک هایها و آالیندهفاضالب ، تصفیهبیولوژیک از طریق معادن استخرا 

 پردازد.می محیط بیولوژیکی دریاها و بازسازی

 هایبادی، تولید آنتیپروتئین ، مهندسیژنتیک مهندسی شامل "مولکولی بیوتکنولوژی"

شود و می بیوتکنولوژی بنیادی تحقیقات و انجام بیولوژیک ، غشاء و سنسورهایمنوكلونال

 ، تکنولوژیبیوشیمیایی راكتورهای طراحی ( بهزیستی فرآیندهای )مهندسی "زیستی فرآورش"

 ( به)كشاورزی "گیاهی یبیوتکنولوژ " پردازد. و باالخرهها و داروها می، آنزیممواد غذایی فراورش

 ، تولید بذر و نهالگیاهی ژنتیک ، مهندسیگیاهی ژنی نقشه ، تعیینگیاهی و بافت سلول كشت

 ، تولید كودهایعمده و آفات و حشرات متداول های، بیماریمحیط نامناسب شرایط به مقاوم

 : الزم هایپردازد. تواناییمی ها با منشاء گیاهیها و هورمونو آنزیم زیستی
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پذیرد دانشجو می تجربی و علوم و فنی ریاضی آزمایشی گروه داوطلبان از بین بیوتکنولوژی رشته

 هایرشته ها بهدیگر از گرایش و بعضی پزشکی علوم به رشته این هایاز گرایش بعضی چرا كه

 شود.می مربوط مهندسی

 هایبا توانایی مناسب كه است خاصی آموزشی ، دورهبیوتکنولوژی مستقیم كتراید دوره

از نظر  كه دانشجویانی و با پذیرش است شده تنظیم و فشرده پیوسته صورت دانشجویانِ سرآمد به

از  مناسب هو استفاد ، خودآموزیو خالقیت نوآوری ، توانو استدالل درک ، قدرتهوشی بهره

خود هستند،  سرآمد همگنان و روانی ذهنی هایو توانایی یادگیری شدید به و انگیزه ، عالقهوقت

 پذیرش از ،رفیت رو نیمیكند. از همینمی آماده رشته در این دكتری اخذ درجه را برای آنان

 آموزیدانش المپیادهای نهایی ماقبل در مرحله دارد كه اختصاص داوطلبانی به رشته این

 دیگر نیز مخصوص باشند و نیمی شده پذیرفته شناسی، كامپیوتر و زیست، شیمی،فیزیکریاضی

، رشته این شدگاناز پذیرفته وارد می شوند. در ضمن سراسری آزمون از طریق كه است داوطلبانی

را دارند،  الزم علمی و انگیزه مند بودهواقعاً عالقه كه ا دانشجویانیآید تمی عمل به علمی مصاحبه

 شوند.  رشته وارد این

 :تحصیل در طول رشته این هایدرس

 :بیوتکنولوژی  مختلف هایگرایش در مشترک دروس

، علوم شناسی و روش ، فلسفهشناسیهنر و زیبایی ، فلسفهعمومی ، فلسفهعمومی روانشناسی

با  ، آشناییصنعتی مدیریت و مبانی ، اصولریاضی ، منطق منطق ، مبانیتحقیق ، روشعلم تاریخ

، آمار و عمومی اقتصاد، ریاضی علم ، اصولالمللبین و روابط حقوق علم ، مبانیكریم قرآن

، فیزیک ، شیمیتجزیه ، شیمی آلیی، شیمعمومی ، شیمیعددی علمی ، محاسباتاحتماالت

، عمومی شناسیجدید، زیست ، فیزیکو حرارت ، مو و مغناطیس ، الکتریستهمکانیک

 ها، اصولمیکروارگانیسم ، ژنتیکعمومی ، ژنتیکمولکولی شناسی، زیستسلولی شناسیزیست

، ، متابولیسمساختمانی ، بیوشیمیكاربردی ، میکروبیولوژیعمومی ، میکروبیولوژیژنتیک مهندسی

، بیوشیمی مهندسی ، اصولپرتوی شناسی، زیستشناسیها، ایمنیو دستگاه بیوشیمی هایروش

، پزشکی بیوتکنولوژی ، مبانیجرم ، انتقالحرارت ، انتقالسیاالت ، مکانیکو انرژی جرم موازنه

 ، مقررات محیطی بیوتکنولوژی ، مبانیكشاورزی بیوتکنولوژی ، مبانییمولکول بیوتکنولوژی مبانی

 .ایمنی زیست

 :پزشکی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

، میکروبی های، متابولیتپزشکی ، ژنتیکمولکولی -سلولی شناسی، ایمنیایمونوژنتیک

 .، آنزیمولوژیپیشرفته ژنتیک ، مهندسینوتركیب های، فرآوردهفاراماكوژنتیک

 :و دریایی محیطی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس
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 ، آلودگیخطرناک هایآالینده بیولوژیکی ها، تصفیهفاضالب بیولوژیکی ، تصفیهمیکروبی فروشوئی

 معادالتفرآیندها،  سازیو شبیه ، مدلسازیزیستی ، پاكسازیدریایی دریا و بیوتکنولوژی

 .محیطی ، میکروبیولوژی فیزیک ، شیمیدیفرانسیل

 :مولکولی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

ها، پروتئین و عمل ، ساختمان، آنزیمولوژیپیشرفته ژنتیک ، مهندسیمولکولی سلولی بیوفیزیک

 مولکولی - سلولی ، بیولوژیپیشرفته مولکول شناسی، زیستنوكلئیک اسیدهای و عمل ساختمان

 .فیزیک ، شیمیتکوینی

 :زیستی فرآورش گرایش تخصصی دروس

 راكتورهای ، طراحیجداسازی ، فرآیندهایشیمیایی هایواكنش مهندسی

، میبیوشی هایدر سیستم انتقالی هایتخمیر، پدیده بیوتکنولوژی )بیوراكتورها(، مبانیبیوشیمیایی

 .فیزیک ، شیمیدیفرانسیل ، معادالتو اقتصاد مهندسی فرآیند، طرح كنترل

 :كشاورزی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

و  گیاهی بافت ، كشتپیشرفته نباتات ، اصالحنباتات اصالح (، اصولو نوین )كالسیک سیتوژنتیک

 های، روش گیاهی مولکولی (، ژنتیکونوین )كالسیک یگیاه ژنی نقشه ، تعیینآن كاربردهای

 .پیشرفته ژنتیک ، مهندسیگیاهی هایو بیماری ، آفاتگیاهان به ژن انتقال نوین

 :میکروبی بیوتکنولوژی گرایش تخصصی دروس

 ها و پلیپروتئین، تخمیری هایها، پدیدهمیکروارگانیسم ، فیزیولوژیمحیطی میکروبیولوژی

ها، بیوتیک باكترها، آنتی آركی ، بیوتکنولوژیغذایی ، بیوتکنولوژیمیکروبی ساكاریدهای

 ها.قارچ بیوتکنولوژی

پرستاری
پذیرد ترین شرایط نیز مشکالت را میهمیشه در میدان است. سربازی است كه در سختدیباچه: 

بیماران  العال ،دهد تا همه بیماران صعبو اجازه می كندو به بیماران و دردمندان رسیدگی می

شان را متالشی كرده است و كسی طاقت های آتش چهرهبیمارانی كه شعله عفونی و واگیردار،

ای كه اش، آرامش یابند. این، حرفه او است. حرفههای آسمانیدیدن آنها را ندارد، در وسعت دست

دارد.البته امروره با گذشت زمان و پیشرفت ز در آن گام برمیپرستار با قلبی سفید و قدمهایی سب

علم و تکنولوژی، حرفه پرستاری یک رشته علمی است و متخصص این رشته باید علوم بسیاری را 

فرا بگیرد و كاربرد آنها را در ارتباط با مریض بیاموزد. از سوی دیگر باید توجه داشت كه و،یفه 

یمار در بیمارستان نیست بلکه یک پرستار با مراقبت از افراد در تمام یک پرستار تنها مراقبت از ب

ها گرفته تا مراقبت در هنگام بیماری و توانبخشی پس مراحل زندگی آنها از پیشگیری از بیماری

های غلط و شیوه نادرست ها ریشه در عادتها سر و كار دارد. زیرا بسیاری از بیماریاز بیماری

شود و دلیل آن های قلبی از مدتها قبل فراهم میمثال زمینه بسیاری از سکته زندگی دارد. برای
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باشد. حال این پرستار است كه با نیز نوع غذای فرد، وزن او و مقدار فعالیت بدنیش می

نحوه و مقدار فعالیت بدنی و نحوه جلوگیری از فشار خون و های الزم در مورد نوع غذا،آموزش

كند تا از بیماری پیشگیری كند یا افراد را با عالیم و اختالالت بیماری افزایش چربی سعی می

توان گفت آشنا سازد تا بیمار به موقع و پیش از پیشرفت بیماری به دكتر مراجعه كند.در كل می

 نقش از جمله ایگسترده هایو نقش است بهداشتی مراقبت در تیم عضو مهم كه پرستار یک

پرستار  معنا كه این دارد. به و تحقیقاتی ، مدیریتی، مشورتی، هماهنگی، درمانیمایتی، حمراقبتی

 بیمار )انتقال ، بیمار و خانواده بیمار و پزشک بین از بیمار، هماهنگی و حمایت مراقبت و،یفه

 برای بندیت)اولوی بخش مدیریت بیمار یا مددجو(، مسؤولیت ها و نیازهایخواست دهنده

 بیمار در جهت به (، آموزشاورژانسی در مورد بیماران موقع به گیریو تصمیم بیماران به رسیدگی

 است كرده اعمال كه مراقبتی هایروش درباره ، تحقیقآمدهپیش هایو ناراحتی با مشکالت تطابق

 دارد. بیمار را برعهده یک ستریب تعداد روزهای كاهش نحوه بر روی و تحقیق

 الزم : هایتوانایی

 حتی و بحرانی سخت باشد تا بتواند در شرایط و انسانیت انسان باید عاشق پرستاری دانشجوی

 كند. همچنین كمک دیگران را ندارد، به الزم و روحی جسمی یا آمادگی است خسته كه زمانی

و از  است پرستاری كار رشته اساس و سختگیری نظم باشد و بداند كه دقیق و منظم باید فردی

 برای باشد چون مسلط انگلیسی و زبان ، شیمیشناسیزیست به كه است نیز الزم درسی لحاظ

 زبان به علمی و منابع ، باید از مجالتپرستاری دانش دستاوردهای از آخرین و اطالع روزآمد بودن

برخوردار باشد  جسمانی كامل باید از سالمت پرستاری دانشجوی كند.در ضمن استفاده انگلیسی

 دهد و با شنوایی انجام را به خوبی پرستاری و دقیق ،ریف بتواند كارهای دید قوی یاری تا به

 زبان لکنت و عدم متناسب قدی نداشت باشد، بشنود. حتی اگر ضعیف را حتی قلب ، صدایخوب

 یک ، در كارایی،اهر كوچک به مشکالت همین . چوناست ضروری رشته در این دست یا لرزش

پرستار  یک همین برای و هنر است علم پرستاری كه باید گفت .در كلپرستار بسیار مؤثر است

 و قدرت خوب عمومی ، روابط، صبر و حوصلهو روانی روحی ، از آمادگیالزم بر دانش باید عالوه

 بر دروس تواند تنها با تکیهپرستار نمی دیگر یک عبارت باال برخوردار باشد. به و تحلیل تجزیه

 درستی به و متفاوت مختلف خود در شرایط باید از دانش شود بلکه ، در كار خود موفقدانشگاهی

 و روانی دارد. روحی و آمادگی عمل ، سرعتخوب و تحلیل تجزیه قدرت نیاز به كند و این استفاده

 در ایران : شغلی موقعیت

اخیر نیز با تعداد  اند و در چند سالخود را نیافته واقعی جایگاه پرستاران كه در كشور ما با این

 و خدمات پزشکی علوم هایآزاد و دانشگاه از دانشگاه پرستاری رشته التحصیلفارغ توجهی قابل

 ، مجربمتخصص پرستارانی به نیـ درما اما هنوز مراكز بهداشتی روبرو هستیم ـ درمانی بهداشتی

 وجود دارد.چون رشته این خوب التحصیلفارغ بازار كار برای و توانمند نیازمندند و در واقع

 برای توانند در صنعتمی ـ درمانی ها و مراكز بهداشتیبر كار در بیمارستان عالوه پرستاران
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 به و مراكز ورزشی بدنی تربیت ، در سازمانمختلف ایعصن كاركنان و بهداشت از سالمت مراقبت

 یک نمایند.حتی فعالیت و پرورش و در آموزش پزشکی مراقبت تیم اصلی از اعضای یکی عنوان

 ارزیابی به خصوصی مركز بهداشت با تأسیس كند؛ یعنی فعالیت تواند به طور مستقلپرستار می

 دایر نماید. بپردازد یا مهدكودک فراد جامعها سالمت وضعیت

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 .مقدماتی ، آمار حیاتیشناسی، انگلشناسی، میکروب، بیوشیمی، ایمونولوژی، فیزیولوژیتشریح

 :اصلی دروس

، اجتمــاعی هــا، روانشناســیبیمــاریبــا  و مبــارزه اپیــدمیولوژی ، اصــولدرمــانی و تغذیــه تغذیــه

 ار.بیم به آموزش و روش ، اصولتخصصی ، زبانداروشناسی

 :تخصصی دروس

 بهداشت ، پرستاریسالمت وضعیت ، بررسیدر پرستاری اسالمی كاربرد احکام و فنون اصول

 ،جامعه

 
 

، داخلی های، بیماری و زایمان بارداری دوران هایو مراقبت نوزادانو  مادران بهداشت پرستاری

 1مربوط  و پرستاری ها، كودكاندر فوریت ، پرستاریویژه مربوط ، پرستاری هایو پرستاری عفونی

ها و ، بیماریروانی بیمار(، بهداشت )كودک 2 مربوط و پرستاری (، كودكانسالم )كودک

، پرستاری و اخالق و تحوالت ، تاریخپرستاری خدمات مدیریت مربوط ، اصول هایاریپرست

 . كارآموزی

 
 پرستاریدندانپزشکی 

های دیباچه: هدف رشته پرستاری دندانپزشکی آموزش بهداشت دهان و دندان است تا از بیماری

دانشجویان این رشته عالوه بر كسب اطالعات پایه درباره كلیه دهان و دندان پیشگیری شود. 

اطالعات نظری و عملی درباره نحوه مسواک زدن، اصول بهداشت دهان  دروس دندانپزشکی،

توانند در كارهای ساده التحصیالن میآورند. فارغگیری به دست میفلوراید تراپی و جرم ودندان،

ها، شركت در ندانپزشکی در حین كار، بهداشت كاری دندانخدمات دالبراتواری دندانپزشکی،

های دهان و دندان، قبول مسؤولیت امور اداری مراكز دندانپزشکی و های پیشگیری از بیماریگروه

 پذیرش بیماری، همکاری موثری داشته باشند.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

شناسی و ایمنی دندان، اختصاصی، تشریح سر و گردن، میکروبشناسی عمومی و بیوشیمی، بافت

 فیزیولوژی، كالبدشناسی و مرفولوژی دندان.
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 دروس اصلی:

های اولیه، های دهان و تشخیص، كمکشناسی عمومی و اختصاصی، مواد دندانی، بیماریآسیب

 بهداشت دهان و تغذیه، فارماكولوژی، بهداشت عمومی.

 دروس تخصصی:

گیری، پروتزهای متحرک و ثابت، اندو، رادیوگرافی. اطفال و پیشگیری، جراحی فک و ترمیمی پیش

 دهان، پریو، ارتودنسی، پاراكلینیک بهداشت دهان )البراتوار فانتو(، كارآموزی.

پزشکی
 

دوره علوم پایه، فیزیوپاتولوژی،  4، شامل دیباچه: در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی

ترم تحصیلی  5و كارورزی بالینی است .دوره علوم پایه دوره علوم پایه پزشکی كارآموزی بالینی 

دانشجویان مجاز به ورود به دوره بعدی)فیزیوپاتولوژی( هستند و پیش از  است كه با اتمام آن،

امتحان جامع علوم پایه پزشکی از تمام دانشجویان به طور سراسری و  ورود به دوره بعدی،

های علوم پزشکی به رت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام دانشگاههمزمان، توسط وزا

مجاز به ورود به دوره فیزیوپاتولوژی خواهند بود. این امتحان، در شدگان،آید و قبولعمل می

 ی مباحث تدریس شده در دوره علوم پایه است. بردارنده

 های این رشته در طول تحصیلدرس

 دروس علوم پایه:

عملی(، تشریح )آناتومی( )نظری ـ عملی(،  -شناسی،، تشریح )نظری، بافتبیوشیمی

شناسی، تغذیه، فیزیولوژی)نظری ـ عملی(، ایمونولوژی)نظری(،اپیدمیولوژی، روانشناسی، جنین

شناسی دوره فیزیوپاتولوژی شناسی، میکروبشناسی عمومی، انگلژنتیک، زبان تخصصی، آسیب

ی است كه دو ترم تحصیلی طول خواهد كشید. در پایان این دوره واحد درس 31این دوره شامل 

باشد، در غیر این صورت دانشجو باید  12كم معدل دانشجو از دروس فیزیوپاتولوژی، باید دست

در مجدداً بخواند. حداكثر مدت مجاز، آورده است، 12هایی را كه در آنها نمره كمتر از درس

سال است. در پایان این دو دوره دانشجویانی كه  5فیزیوپاتولوژی( مراحل اول و دوم )علوم پایه و 

یابند. باید توجه داشت ی كارآموزی بالینی راه میی واحدها را با موفقیت بگذرانند، به دورههمه

است؛ در حالی كه در  20از  12كه مالک قبولی در امتحانات این مرحله، كسب حداقل نمره 

 باشد.می 20از  10 دروس پایه، مالک كسب نمره

 دروس فیزیوپاتولوژی :

ها .دوره های فیزیوپاتولوژی ارگانشناسی اختصاصی، فارماكولوژی، سیمیولوژی، دورهآسیب

های خود را از دروس كارآموزی بالینی دانشجویان پزشکی در این مرحله قادر هستند تا آموخته

گیری مناسب ها تطبیق داده و با بهرهمارستانهای بالینی از بیماران بستری در بیمختلف با یافته
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های تشخیص آزمایشگاهی، بیماری را تشخیص دهند و اقدامات مناسب درمانی را برای از روش

گردد و واحد درسی است كه در چهار بخش اصلی ارائه می 97بیمار انجام دهند. این دوره شامل 

كه عبارتند از داخلی، جراحی، زنان و  شودعمدتاً مسائل رایج در پزشکی عمومی را شامل می

های شایع در آنها شوند نیز بیماریهای فرعی محسوب میها كه بخشكودكان. در سایر بخش

شود. با توجه به این مطلب، چهار رشته اصلی جراحی، داخلی، زنان و كودكان آموزش داده می

دانشجویان باید روش برخورد با دهند. در دوره كارآموزی، زمان بیشتری را به خود اختصاص می

 -كارورزی -بعدی  بیمار، تهیه شرح حال بیمار و نحوه تشخیص و درمان را فرا بگیرند تا در دوره

كه خود تصمیم گیرنده خواهند بود، بتوانند به كمک بیماران بشتابند و تصمیمات الزم را اتّخاذ 

است و معدّل كلّ دوره  12نظری  نمایند. در دوره كارآموزی نمره قبولی در دروس عملی و

تکرار  14باشد، باید واحدهای با نمره كمتر از  14باشد و چنانچه كمتر از  14كارآموزی باید باالی 

برسد. در پایان این دوره، دانشجویان قبل از ورود به دوره كارورزی در  14شود تا معدل كل به 

ند و پس از قبولی به دوره كارورزی وارد نمایامتحانی به نام امتحان جامع كارورزی شركت می

تواند در این مرتبه می 4شوند. چنانچه دانشجویی در امتحان مربوط قبول نگردد، حداكثر می

 امتحان شركت نماید.

 دروس كارآموزی بالینی :

های های جراحی، بیماریهای عفونی، كارآموزی داخلی، بیماریهای اعصاب، بیماریبیماری

های كودكان، های عفونی، كارآموزی جراحی، تاریخ و اخالق پزشکی، بیماریماریارتوپدی، بی

كارآموزی پوست، كارآموزی  كارآموزی چشم، ها، فارماكولوژی بالینی،پزشکی قانونی و مسمومیت

بهداشت، كارآموزی گوش و حلق و بینی، كارآموزی ارتوپدی.  بهداشت، كارآموزی بخش كودكان،

های روانی، كارآموزی روانپزشکی.دوره ن و زایمان، كارآموزی رادیولوژی، بیماریهای زنابیماری

گویند. كارورزی بالینی این دوره آخرین مرحله آموزش پزشکی است و آن را دوره انترنی نیز می

دانشجویان انجامد. در دوره كارورزی،ماه به طول می 18واحد درسی است و  64این دوره 

بیماران و تشخیص و اقدامات درمانی را در بیمارستان بر عهده خواهند داشت  یمسؤولیت معاینه

های قبل به طور عملی انجام خواهند داد تا آماده پذیرش شغل های خود را در دورهو آموخته

پزشکی در جامعه شوند و بتوانند به طور مستقل به درمان بیماران بپردازند. در پایان این دوره و 

 واحد درسی است، آغاز كنند. 6نامه را كه از تحصیل، كارورزان باید درس پایان قبل از فراغت

 دروس كارورزی بالینی: 

كارورزی بخش جراحی، كارورزی بخش چشم، كارورزی بخش سوانح و سوختگی، كارورزی بخش 

ارتوپدی، كارورزی بخش ارولوژی، كارورزی بخش اطفال، كارورزی بخش بهداشت، كارورزی بخش 

كارورزی بخش داخلی، كارورزی بخش زنان و زایمان، كارورزی بخش  و حلق و بینی، گوش

 اورژانس، كارورزی بخش نفرولوژی، كارورزی بخش پوست، كارورزی بخش روانپزشکی .
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 های الزم :توانایی

مند به رشته پزشکی این تصور بسیاری از داوطلبان ورود به دانشگاه به خصوص داوطلبان عالقه

كه دانشگاه مثل یک قیف برعکس است كه ورود به آن مشکل و خرو  از آن بسیار ساده است 

دانشجویان این رشته، یک دانشجوی پزشکی باید آمادگی مطالعه،  است. در حالی كه به گفته

تحقیق و پژوهش را در حد بسیار گسترده و فراگیر داشته باشد؛ یعنی اگر دانشجو بسیار كوشا و 

تواند مدرک شد و تنها برای عنوان دكتری وارد این رشته شده باشد، حتی نمیمند نباعالقه

های دیگر، دكترای عمومی خود را به دست بیاورد. زیرا دوره پزشکی عمومی نسبت به رشته

های متعدد، متنوع، حجیم و نسبتاً پیچیده و تر است و در طی این مدت دانشجو باید درسطوالنی

 د.دشواری را مطالعه كن

 موقعیت شغلی در ایران :

التحصیالن پزشکی بازار كار مناسبی وجود ندارد. در شنویم كه برای فارغامروزه از گوشه و كنار می

حالی كه هنوز در بسیاری از شهرهای كوچک و مناطق محروم با كمبود پزشک مواجه هستیم. از 

نسخه بنویسد، بلکه در زمینه التحصیل پزشکی حتماً نباید در مطب بنشیند و سوی دیگر فارغ

های تحقیقی بسیاری در توان انجام داد. برای مثال زمینههای مختلفی هست كه میپزشکی شغل

التحصیالنی كه مایلند در این زمینه كار كنند، بسیار این رشته وجود دارد. امّا متأسفانه تعداد فارغ

 شمار است.انگشت

 "پزشکی"های شغلی زمینه

تشـخیص، درمـان   خـوردار خواهنـد بود:  هـای زیـر بـر   ییالن رشـته پزشـکی از توانـای   التحصـ فارغ 

ــب  ــاران در مطــ ــری بیمــ ــی، درو پیگیــ ــای شخصــ ــاههــ ــتانمانگــ ــا و بیمارســ ــاهــ  هــ

ــانی      ــتی درمــــ ــدمات بهداشــــ ــه خــــ ــز ارائــــ ــتی مراكــــ ــدیریت و سرپرســــ  مــــ

ــا بیمــاری   ــاط ب ــور تحصــیلی و پژوهشــی در ارتب ــف مشــاركت در ام ــای مختل ــه  ، ه ــا توجــه ب ب

هـا  های رشـته پزشـکی و همچنـین اینکـه، تحصـیالت در ایـن رشـته مـرتبط بـا بیمـاری          واناییت

هـای  تـرین موقعیـت شـغلی در ایـن حـوزه عبارتنـد از: مطـب       و سالمت تن و جسم اسـت. عمـده  

هــای هــا، فدراســیونهــا، مراكــز بهداشــتی درمــانی، ورزشــگاههــا، درمانگــاهشخصــی، بیمارســتان

 ت و همچنین فعالیت در امور پژوهشی و تحقیقی.ورزشی، سازمان حج و زیار
 

تکنسینپروتزهایدندانی
هدف این رشته تربیت متخصصان موردنیاز البراتوارهای دندانپزشکی مراكز آموزشی، دیباچه: 

درمانی دولتی و خصوصی است. افرادی كه با ساختن عضو مصنوعی برای كار ثابت مانند دندان 

كند و متخصص پروتزهای دندانی براساس قالب، دندان را تهیه میمصنوعی )دندانپزشک، قالب 

های ارتودنسی در البراتورهای سازد( و عضو مصنوعی برای كار متحرک مانند پالکدندان را می

 های دندانپزشکی حضوری فعال دارند.دندانسازی و كلینیک
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 های الزم :توانایی

ت و نیاز به دستانی توانمند و ماهر دارد. در پروتزهای دندانی كاری حساس ودقیق اس تکنسین

شناسی دارای اهمیت است و در نهایت داوطلبان باید این رشته دروس فیزیک، شیمی و زیست

توجه داشته باشند كه هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص و كارآمد است و از همین رو، این 

 شود.رشته تنها در مقطع كاردانی ارائه می

 ی در ایران :موقعیت شغل

تواند كند، براحتی میهایی كه دانشجوی این رشته در طی تحصیل كسب میبا توجه به توانمندی

توانند هم به التحصیالن این رشته میجذب بازار كار شده و شغل مناسبی به دست بیاورد.فارغ

فعالیت نمایند های دندانپزشکی صورت مستقل اقدام به تأسیس البراتور كنند و هم در كلینیک

های ارتودنسی باید زیرا هر دندانپزشک عمومی یا ارتودنتسیت بری ساخت دندان مصنوعی یا قالب

 با یک تکنسین پروتزهای دندانی فعالیت كند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

شناسی نظری و عملی، شناسی، میکروببیوشیمی نظری، آناتومی دندان نظری و عملی، آسیب

شناسی نظری و عملی، آناتومی عمومی نظری و عملی، بهداشت خانواده، فیزیک، پروتز كامل بافت

نظری و عملی، پروتز پارسیل، ارتودنسی نظری و عملی، استاتیک نظری و عملی، اوكلوژن نظری و 

 عملی، البراتوار اختصاصی، پروتزهای اطفال و ارتودنسی نظری و عملی، مواد دندان نظری و عملی.

 

کنولوژیپرتوشناسی)رادیولوژی(ت
انگیز بدن انسان دیباچه: با تولد این تکنولوژی، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت

 راه یافت و توانست اجزای بدن را بیشتر در معرض دید و بررسی قراردهد.سخن از دانش

انات تشخیص های اخیر بسرعت پیشرفت كرده و امکرادیولوژی تشخیصی است كه در سال

، نیاز به شک به كارگیری این دانشپزشکی را به طور غیرقابل تصوری به پیش رانده است. بی

شود. به عبارت دارد؛ تخصصی كه در رشته تکنولوژی پرتوشناسی آموزش داده می تخصص ویژه

 دیگر، رشته تکنولوژی پرتوشناسی، نحوه تصویربرداری از اعضای مختلف بدن را برای تشخیص

دهد.دانشجویان این رشته در ابتدا دروس پایه از قبیل فیزیک، آناتومی و پزشکی آموزش می

آموزند و در كنند و سپس دروس تخصصی تصویربرداری پزشکی را میفیزیولوژی را مطالعه می

توانند سال می 2شوند و پس از های تصویربرداری و نحوه كارشان آشنا میهمین زمینه با دستگاه

های رادیولوژی شروع به كار كنند.گفتنی است كه اگر نوان كاردان تصویربرداری، در بخشبه ع

مسؤول تکنولوژی رادیولوژی، آموزش الزم را ندیده باشد عالوه بر اینکه پرتوگیری بیمار را باال 

تر كند. در نتیجه، دكرساند، تصاویر مناسبی نیز از اعضای بدن تهیه نمیبرد و به او آسیب میمی

تواند تفسیر مناسبی از تصاویر داشته و از روی آنها تشخیص پزشکی دهد.تفاوت رادیولوژیست نمی
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های كاردان و كارشناس این رشته نیز در آن است كه در تکنولوژی پرتوشناسی از توانمندی

ین گردد. برخی از اشود و از اعضای مختلف بدن تصویربرداری میهای متفاوتی استفاده میدستگاه

ها ها ساده است؛ مثل تصویربرداری از دست، پا و انگشتان، اما برخی از تصویربرداریتصویربرداری

ها، تصویربرداری گونهگوارش، عروق و ادرار كه این تداخلی است؛ مثل تصویربرداری از سیستم

های ساده داریباشد و نیاز به دانش ویژه دارد. در این میان تصویربراختصاصی و نسبتاً دشوار می

و  M.R.Iهای های تخصصی و كار با دستگاهالتحصیالن كاردانی و تصویربرداریبر عهده فارغ

C.P التحصیالن كارشناسی است.بر عهده فارغ 

 های الزم :توانایی

كار رادیولوژیست، یک كار بیمارستانی است. از همین رو دانشجوی این رشته باید حس كار در 

هایی را كه در طول تحصیل به یماران را داشته باشد. همچنین باید بتواند درسبیمارستان و با ب

صورت تئوری فرا گرفته، در كار عملی مورد استفاده قرار دهد و در نهایت الزم است كه در 

های ریاضی و فزیک تا شناسی، ریاضی و فیزیک توانمند باشد. تسلط به درسهای زیستدرس

ز استادان رادیولوژی معتقدند كه دانشجوی این رشته باید از بین جایی مهم است كه برخی ا

داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی انتخاب گردد. زیرا بدون آگاهی از اصول فیزیک كه بر 

 گیرد، امکان اشتباه در این كار وجود دارد.برداری انجام میمبنای آن، كار تصویر

 موقعیت شغلی در ایران :

كار رادیولوژیست در مقطع كاردانی و كارشناسی یک كار اجرایی است. البته كاردان این رشته 

دهد و كارشناسان بیشتر تصویربرداری ساده مثل تصویربرداری از دست، پا و انگشتان را انجام می

 این رشته تصویربرداری اختصاصی یا تصویربرداری تداخلی مانند تصویربرداری از دستگاه گوارش

در محدوده  MRIهایی مثل توموگرافی و یا عروق را بر عهده دارند. در ضمن كار با دستگاه

های التحصیالن كاردانی این رشته در مؤسسهفعالیت كارشناس این رشته است.در كل فارغ

های مختلف سازی دستگاهتوانند به عنوان مسؤول آمادهها میتصویرنگاری و بیمارستان

 های رادیوگرافی فعالیت كنند.ام عمل رادیولوژی، ،هور و ثبت كلیشهرادیوگرافی، انج

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

 فیزیک عمومی، تشریح، فیزیولوژی انسان، بهداشت عمومی

 دروس اصلی:

های اولیه و مراقبت از بیمار در بخش پرتوشناسی، تشریح استخوان و مفاصل، اصطالحات كمک

 ی و ترمینولوژی پزشکی.پرتوشناس

 دروس تخصصی:
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ساز، فیزیک پرتوها، فیزیک پرتوشناسی تشخصیص، رادیوبیولوژی و حفا،ت در برابر پرتوهای یون

های پرتوگاری، رادیوگرافی با ماده حاجب، اصول تاریکخانه، اصول نگهداری و تعمیرات روش

 رتونگاری، كارآموزی بیمارستانی.های پهای پرتوشناسی، ارزیابی تکنیکی فیلممقدماتی دستگاه

 

تکنولوژیپزشکیهستهای

ای تربیت افراد كارآمدی است كه بتوانند زیر نظر هدف رشته تکنولوژی پزشکی هستهدیباچه: 

ای و نیز مراكز آموزشی مرتبط، پزشکان و متخصصان درمراكز تشخیصی و درمانی پزشکی هسته

اروهای رادیواكتیو )رادیو داروها( تجویز شده و بیماران را در مورد چگونگی مصرف صحیح د

حفا،ت آنان در برابر اشعه یونساز، عمالً یاری نمایند. تربیت این رشته با توجه به توسعه كاربرد 

 ها و ضرورت تأمین نیروهای كمکی اهمیت بسیاری دارد.رادیوداروها در تشخیص و درمان بیماری

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 پایه: دروس

فیزیک عمومی، آناتومی )تشریح انسانی(، فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی، اخالق پزشکی، 

 شناسی.شناسی و آسیبهای اولیه و مراقبت از بیمار، اصطالحات و كلیات پزشکی، بافتكمک

 دروس اصلی و تخصصی:

یو فارماكولوژی، رادیو فیزیک تشعشع و مواد رادیواكتیو، آمار و ریاضی، رادیو بیوشیمی و راد

های پزشکی بیولوژی، حفا،ت در برابر پرتوها، دوزیمتری پرتوها، اصول كامپیوتر، شناخت دستگاه

ای، اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر، كارآموزی در عرصه های پزشکی هستهای، روشهسته

 .بیمارستانی

 

 تکنولوژیتولیداتدامی

دیباچه: یکی از مشکالت مهم دامداری ما كه همواره موجب كاهش محصوالت مربوط به دام و 

ها در زمینه دامداری نوین، تحصیالت الزم را شود، این است كه بیشتر مجریان برنامهطیور می

های كار، سنتی و در حد قدیمی باقی مانده است.تربیت كاردان در این ندارند، به طوری كه روش

های های متخصصین دامداری و مرغداری، برنامهگیری از تواناییهتواند ضمن بهرمی رشته

سازد، زیرا این رشته اطالعات الزم را برای كشاورزی را با راندمان كمی و كیفی بیشتری قرین

كارهای عملی دامداری و مرغداری و تهیه شرایط و امکانات الزم برای نگهداری دام و طیور در 

توان به التحصیالن این رشته میترین مراكز جذب فارغدهد.از عمدهدانشجویان قرار می اختیار

های كشت و سازمان گسترش خدمات تولیدی، مراكز خدمات كشاورزی، روستایی و عشایر، شركت

 ی تولیدی، جهاد كشاورزی، بنیاد جانبازان و بخش خصوصی اشاره كرد.صنعت، واحدها
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 طول تحصیل : های این رشته دردرس

 دروس پایه:

 شیمی عمومی، ریاضیات عمومی.

 دروس اصلی:

شناسی، مرتع و زراعت عمومی، اقتصاد كشاورزی و تعاون، مدیریت حسابداری و بازاریابی، میکروب

 مرتعداری، عملیات كشاورزی. 

 دروس تخصصی:

های انگلی دام و یماریهای عفونی دام وطیور، بدامپروری، داروهای دامی )فارما كولوژی(، بیماری

های مشترک انسان ودام، تلقیح مصنوعی و طیور، خوراک و خوراک دادن، بهداشت دام، بیماری

های دامپروری، تشخیص آبستنی، ركورد گیری و نمونه برداری در دامپروری، طراحی ساختمان

 زنبورداری، كار آموزی، كارورزی .

 

 تکنولوژیتولیداتگیاهی

هایی چون مباشرت در كاردان تکنولوژی تولیدات گیاهی تخصص الزم را در زمینهدیباچه: 

عملیات كاشت، داشت و برداشت محصوالت عمده زراعی، مبارزه با آفات و امراض گیاهی و 

شناسی توانمند بوده و آورد. داوطلب این رشته باید در درس زیستهای هرز به دست میعلف

توانند التحصیالن این رشته میهای كشاورزی و روستایی را داشته باشد. فارغروحیه كار در محیط

های كشت و های تعاونی روستایی، مراكز خدمات كشاورزی، روستایی و عشایری، شركتدر شركت

 جهاد كشاورزی و بخش خصوصی فعالیت كنند. صنعت و واحدهای تولیدی،

 تحصیل: های این رشته در طولدرس

 دروس پایه:

 شناسی عمومی، فیزیک و هواشناسی شیمی عمومی، ریاضیات عمومی، گیاه

 دروس اصلی:

شناسی عمومی، دامپروری عمومی، زراعـت عمـومی، باغبـانی عمـومی، اقتصـاد كشـاورزی و       خاک

های آبیـاری، مقـدمات تـرویج و آمـوزش كشـاورزی،      مدیریت، حسابداری و بازاریابی، روش تعاون،

 برداری، عملیات كشاورزی.نا،ر و نقشهم

 دروس تخصصی:

های گیاهی، شناسی و بیماریشناسی و دفع آفات، قارچزراعت خصوصی، باغبانی خصوصی، حشره

 های كشاورزی، كارورزی، كارآموزی.های هرز، عملیات كارگاهی، ماشینمبارزه با علف
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تکنولوژیجنگلداری

های د علوم جنگل و اداره اصولی جنگل، اجرای صحیح طرحدیباچه: یکی از مراحل مهم پیشبر

های جنگلداری و با تکیه بر علوم جنگلداری است. مهندسین جنگل با توجه به اصول تهیه طرح

گذاری و كاری، نشانههای جنگلداری اعم از جاده سازی، جنگلمختلف مربوط به جنگل، طرح

كنند ولی برای اجرای هر ناحیه و منطقه تهیه میبرداری در مقاطع زمانی معین را برای بهره

های یاد شده در هر منطقه، احتیا  به افرادی است كه ضمن آشنایی كلی با مسائل جنگل، طرح

تواند عالوه بر ها را پیاده كنند. یک كاردان تکنولوژی جنگلداری میدر عمل بتوانند این طرح

كاری نیز مؤثر و شناسی و جنگلبرداری و جنگلهای یادشده، در سایر عملیات بهرهاجرای طرح

های جنگلداری كه توسط توانند در اجرای طرحالتحصیالن این رشته میمفید واقع شود. فارغ

برداری از جنگل گردد و انجام امور تولیدی نظیر ایجاد نهالستان، خزانه و بهرهمهندسین تهیه می

های منابع طبیعی همکاری داشته كنند یا در آموزش با مدرسین مربوط در آموزشکده فعالیت

 باشند.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 علوم پایه:

شناسـی عمـومی، اكولـوژی، مسّـاحی و     شیمی عمومی، ریاضیات عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاه

 نقشه برداری، شناخت و حمایت محیط زیست. 

 دروس اصلی:

های ایران، حفا،ت آب و خاک، شناسـایی گیاهـان مرتعـی، مرتعـداری، اصـول      ها و درختچهدرخت

 كاری، نهالستان و خزانه.های هوایی، جنگلحسابداری، آشنایی با عکس

 دروس تخصصی:

شناسـی كـاربردی،   بـرداری از جنگـل، جنگـل   اصول مقدماتی جنگل، جـاده سـازی، عملیـات بهـره    

هـا و مراتـع، اصـول كلـی     گل، جنگلداری مقدماتی، قوانین و مـدیریت جنگـل  گیری و آمار جناندازه

 شناسی و صنایع چوب، كاروزی .های عمده جنگل(، چوب) آفات و بیماری حمایت جنگل

تکنولوژیچوب

های افراد مأنوس و آشنا است ولی ناآگاهی از پایه با آنکه چوب به طور كلی برای همهدیباچه: 

علمی و عمل نکردن براساس اصول و ضوابط فنی در ارتباط با این ماده، باعث هدر رفتن بیش از 

شود. این مسأله در كشور ما كه با كمبود منابع تولید چوب تر شدن آن میدوامحد چوب و كم
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اهمیت بیشتری دارد و باید با پرورش هر چه بیشتر و بهتر متخصصان در رشته  ستیم،مواجه ه

شناسی و صنایع چوب در هر یک از مقاطع تحصیلی از اتالف این ماده گرانبها جلوگیری چوب

نمائیم.دانشجویان كاردانی تکنولوژی چوب ضمن آشنایی با خواص مختلف چوب و عواملی كه در 

تأثیر می گذارند با حفا،ت، تبدیل، كاربردهای متفاوت چوب و مدیریت تغییرات این خواص 

تر و چوب را به طور اصولی ،التحصیالن این دورهشوند. به این ترتیب فارغواحدهای تولید آشنا می

های برند و از هنگام قطع درخت تا زمان تولید فرآوردهتر در واحدها تولیدی به كار میصحیح

توانند در مراحل اجرائی روند تولیدات چوبی خدمت ارت دارند و میمصرفی بر آن نظ

توانند در مجتمع صنایع تبدیل مکانیکی و شیمیایی چوبِ التحصیالن این دوره میكنند.فارغ

ها و مراتع، واحدهای تولیدی خصوصی و های دولتی، دفاتر صنایع چوب سازمان جنگلبخش

 کاران اجرایی مشغول به كار شوند.مؤسسات آموزشی و پژوهشی به عنوان هم

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

شناسی عمومی، اكولوژی، شناخت و فیزیک و هواشناسی، گیاه شیمی عمومی، ریاضیات عمومی،

 برداریزیست، مسّاحی و نقشهحمایت محیط

 دروس اصلی:

ای ایران، اقتصاد منابع طبیعی، اصول هها و درختچهشناسی روستایی، جانورشناسی، درختجامعه

 كاری. حسابداری، جنگل

 دروس تخصصی:

شناسـی، تکنولـوژی چـوب،    زیست، كارگاه عمومی، بیولوژی چوب و اصول چوبهای محیطآلودگی

 بندی چوب، تبدیل مکانیکی چوب، تبدیل شیمیایی چوب،بری، اصول استاندارد و درجهاصول چوب

 سازی و درودگری، كارورزی.حفا،ت چوب، مبلكنی، اصول اصول چوب خشک



تکنولوژیشیالت

دیباچه: امروزه با توجه به نرخ رشد جمعیت، ضروری است كه قسمت عظیمی از كمبود پروتئین 

های آزاد استفاده مطلوب كرد را از بخش شیالت تأمین نمود؛ یعنی باید از منابع آبی داخلی و آب

های ماهی پرداخت. این كار نیاز به متخصصان آوری فرآوردهو به پرورش و صید آبزیان و عمل

ای دارد كه با علوم مختلف بیولوژی جانوری، گیاهی و اكولوژی دریایی به عنوان منابع كارآزموده

اصلی و زیربنایی شیالت آشنا باشند و نحوه تکثیر و پرورش آبزیان و مسائل مربوط به صید و 

ا بدانند.رشته تکنولوژی شیالت به منظور اجرای همین امر مهم های آبزیان رصیادی و فرآورده

 ایجاد شده است.
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 موقعیت شغلی در ایران :

اگر بخواهیم پرورش و صید آبزیان از نظر كمی و كیفی دارای وضعیت مطلوبی باشد و 

های آبی احیاء گردد و توسعه یابد باید از افرادی فنی و كاردان برای پیاده كردن اكوسیستم

ها، توانند در بخش اجرایی اداره تاالبهای شیالت و آبزیان یاری بگیریم.افرادی كه میرحط

 سازمان شیالت جهاد كشاورزی و به عنوان كاردان در ماهی سراها فعالیت نمایند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه :

عمـومی، جانورشناسـی،    شناسـی ریاضیات عمومی، شـیمی عمـومی، فیزیـک و هواشناسـی، گیـاه     

 اكولوژی، آمار و احتماالت، بهداشت و ایمنی در كار

 دروس اصلی :

زیست و شـیالت  زیست، قوانین و مدیریت محیطشناسی روستایی، شناخت و حمایت محیطجامعه

 زیست، هیدروبیولوژی عمومی، اصول ناوبریآبزیان، میکروبیولوژی عمومی، آلودگی محیط

 دروس تخصصی :

 هـای آبزیـان،  هـا و انگـل  شناسی عمومی، لیمنولوژی، اصول تکثیر و پـرورش آبزیـان، بیمـاری   ماهی

 های شیالتی، كارورزیهای صد آبزیان، تغذیه ماهی، بهداشت و تکنولوژی فرآوردهروش

 

تکنولوژیمحیطزیست

ای، منطقههای ملی و ها، پارکگاهزیست طبیعی كشور كه شامل فضای سبز، تفریحمحیطدیباچه: 

های مدون و از پیش باید دارای برنامه شود،ها و مناطق حفا،ت شده حیات وحش میشکارگاه

تری های یادشده، نه تنها حفظ و حمایت شوند بلکه به نحو مطلوبطراحی شده باشد تا محیط

رای مورد استفاده قرار گیرند، احیاء شوند و توسعه یابند. دانشجویان تکنولوژی محیط زیست ب

های تدوین شده، اطالعات الزم را در زمینه علوم پایه، اكولوژی، بیولوژی گیاهی و اجرای برنامه

های مختلف و فضای سبز آنها، حیات وحش و برادری، مسائل پارکحیوانی، كارتوگرافی و نقشه

دوره التحصیالن این آورند. فارغزیست به دست میهای محیطها و مسائل آلودگیگاهشکار

ها و مراتع ) توانند در سازمان حفا،ت محیط زیست و واحدهای تابعه آن، سازمان جنگلمی

ای و حفا،ت شده به های ملی، منطقهها و فضای سبز و پارکوزارت جهاد كشاورزی(، پارک

 كنند. ها فعالیتعنوان مجری برنامه

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:
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شناسی عموم، اكولوژی، آمار و ی، شیمی عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاهریاضیات عموم

 شناسی. احتماالت، زیست

 دروس اصلی:

زیست، قوانین و مدیریت محیط زیست و جامعه شناسی روستایی، شناخت و حمایت محیط

های ها و درختچهشناسی، درختبرداری، جانورشیالت، خاک شناسی عمومی، مسّـاحی و نقشه

 های هوایی.ایران، حفا،ت آب و خاک، آشنایی با عکس

 دروس تخصصی:

وحــش، بیــولوژی حـیوانــات شـکاری،      وحـش، مـبانی مـــدیــــریت حــیات  اكـولـوژی حـیات

كـاری، آبزیـان،   های محیط زیسـت، جنگـل  داری، آلودگیها، پارکهای ملی، جنگلی و پردیسپارک

 كارورزی.

 

داریتکنولوژیمرتعوآبخیز

های آبخیز، مراتع طبیعی و بیابان است. اغلب دیباچه: بیش از نیمی از وسعت ایران، شامل حوزه

ها ها در معرض فرسایش آبی، بادی و چرای مفرط دامهای آبخیز، مراتع طبیعی و بیاباناین حوزه

هایی ، به طرحزدایی و احیاء و اصالح مراتعقرار دارند. پیشگیری از این روند تخریبی و بیابان

ها نیز افرادی كاردان و مناسب با موقعیت و وضعیت منطقه نیاز دارد و البته باید مجریان این طرح

كارآزموده باشند. هدف مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری تربیت كارشناسانی است 

بخیزداری مجریان این های مورد نظر را ارائه دهند و رشته تکنولوژی مراتع و آكه بتوانند طرح

كند.افرادی كه اطالعات علمی و فنی الزم را در زمینه علوم گیاهی، عوارض ها را تربیت میطرح

های آبخیز، زمین، عوامل اقلیمی، آب و خاک، علل تخریب و انحطاط مراتع و فرسایش حوزه

ای آبخیزداری و تثبیت هتوانند مجری طرحزدایی، حفا،ت، اصالح و احیاء مراتع دارند و میبیابان

های مرتعداری باشند كه به وسیله مهندسین مربوط های روان و طرحفیزیکی و بیولوژیکی ریگ

 گردد.تهیه و تدوین می

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه :

شناسی عمومی، شناسی عمومی، خاکشیمی عمومی، ریاضیات عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاه

 شناسیبرداری، شناخت و حمایت محیط زیست، زیستمسّاحی و نقشه ی،اكولوژ

 دروس اصلی :

هـای ایـران، حفا،ـت    ها و درختچهشناسی روستایی، درختترویج و آموزش منابع طبیعی، جامعه

 های هواییشناسی، اقتصاد منابع طبیعی، آشنایی با عکسآب و خاک، مرتعداری، زمین
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 دروس تخصصی :

گیاهان مرتعی، كارتوگرافی، اصول مدیریت آب و خاک، كلیـات ارزیـابی و اصـالح مراتـع،     شناسایی 

 .اصول آبخیزداری در مناطق نیمه خشک، هیدرولوژی مقدماتی، كلیات اكوسیستم بیابان، كارآموزی

 

داروسازی

دیباچه: بسیاری از مردم و از جمله تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون سراسری شناخت 

التحصیل داروسازی، دارو فروشی دانند كه شغل فارغیحی از رشته داروسازی ندارند. آنها نمیصح

باشد. چرا كه داروسازی تنها یکی از نیست و حتی هدف این رشته نیز فقط تربیت داروساز نمی

ر، بیما یک مداوای برای پزشکی التحصیل این رشته است. باید دانست كه در علمهای فارغتخصص

دارو  میان در این وجود دارد. كه درمانی و روان ، جراحیدارو درمانی از جمله متعددی هایروش

 كه است ای، رشتهداروسازی است و رشته دنیا شایع در تمام شیوه ترینمتداول عنوان به درمانی

 بودن ناموفق داروساز در صورت یک نگردد. همچنیمی مرتبط و مردم با بیماران زمینه در همین

 داروسازی رشته گفت توانرو می كند. از همین را بررسی موفقیت عدم باید علل دارو درمانی رژیم

 دارو در بدن وضعیت دارو، بررسی با تولید و ساخت در رابطه كه است پزشکی از علوم بخشی

زا بیماری هایبحران كردن و كم جامعه تأثیر دارو در سالمت زانو می زنده و موجودات انسان

 ماده این كردن مؤثر، فرموله ماده شناخت به داروسازی دیگر رشته عبارت كند. بهایفا می نقش

 تفادهیا اس ، شربت، كپسولقرص بیمار باشد مثل برای مصرف قابل كه فرمی مؤثر به ماده )تبدیل

پردازد.شاید جالب باشد كه بدانید بیمار می دارو بر بدن اثرات ( و بررسیتزریقی هایاز روش

شود؛ یعنی كیفیت درصد علت ناموفق شیوه مداوای یک بیمار، به دارو مربوط می 50تا  30حدود 

های مواد غذایی یا دارودارو و نحوه استفاده از دارو )این كه بیمار دارو را با چه دارو، انتخاب نوع

تواند اثر دارو را تضعیف كند. و این و،یفه یک داروساز است كه علت دیگر استفاده كرده است( می

 را تشخیص دهد و در این زمینه پزشک معالج را راهنمایی كند.

 الزم : هایتوانایی

 ، شیمیفیزیک در دروس انمندیتو دلیل همین و به است و بالینی پایه از علوم تلفیقی داروسازی

 به خدمات ارائه برای رشته این دانشجوی . همچنیناست ضروری رشته این برای شناسیو زیست

 فردی كند و در ضمن صحبت و خوب برقرار كرده ارتباط باید بتواند با افراد به درستی بیماران

و  حفظی جنبه و هم بوده بسیار فراگیر و متنوع رشته این دروس باشد چون و جدی كوشسخت

 . نیازمند است توجه قابل و تالش همت به دارد و در نتیجه تحلیلی جنبه هم

 : در ایران شغلی موقعیت
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 80از  بیش میان از این شوند كهبازار كار می جذب رشته این التحصیالندرصد فارغ 90حدود 

 هایدارو( و كارخانه و كنترل ساخت )صنعت داروسازی در صنایع ها و مابقیداروخانه د جذبدرص

 و آموزش ، درمانبهداشت وزارت اجرایی شوند یا در كارهایكار می به مشغول ـ بهداشتی آرایشی

مورد نیاز كشور  یدرصد داروها 97حاضر حدود  دیگر در حال كنند. از سویمی فعالیت پزشکی

این  شک شود و بدونمی كشور ساخته داخل متعدد داروسازی های( در كارخانه)از نظر عددی

 داروسازی هایاكثر كارخانه كه است در حالی نیاز دارند. این داروسازی كارشناسان ها بهكارخانه

 برای تحقیقاتی هایفعالیت مکانهستند و ا واحد تحقیقات نام به واحدی كشور دارای

 مند مهیا است.عالقه التحصیالنفارغ

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

،  ، بیوشیمیعمومی آمار، شیمی و مقدمات پایه ، ریاضیاتنظری ، فیزیکنظری بیولوژی

، تجزیه ، شیمی،آمار حیاتیشتیبهدا خدمات ، اصول، تشریح آلی ، شیمی فیزیولوژی

، اولیه های، كمک، ایمونولوژیشناسیو قارچ شناسی، انگلو عملی نظری شناسیمیکروب

 كامپیوتر.

 :تخصصی دروس

در  ، مدیریتنظری ، مواد خوراكیدرمانی و رژیم ، تغذیهدارویی ، اشکالدارویی شناسیگیاه

،  پزشکی ، مفردات، فارماكولوژیدارویی ، شیمیدارویی ، اطالعاتشناسیدرمان، داروسازی

، ، بیوفارماسی شناسی، سمدستگاهی های، روشفارماسی ، فیزیکالبیولوژیکی دارویی هایفرآورده

 ، مقدماتتخصصی ، زبانصنعت ، كارآموزی دارویی میکروبی ، كنترل صنعتی داروسازی

با  همراه رشته این های. )بیشتر درسداروخانه ، كارآموزیداروسازی شناسی، گیاهداروسازی

 شود(.می ارائه آزمایشگاه

 "داروسازی"های شغلی زمینه

شوند) های سطح شهر یا بیمارستان میسازی، عموماً جذب داروخانهالتحصیالن رشته داروفارغ

ات دارویی و مشاوره و راهنمایی جهت مصرف دارو و تداخالت دارویی ( و به ارائه خدم85حدود %

 پردازند.می

های مختلف سازی صنعتی وارد شده و در بخشتوانند به بخش داروالتحصیالن این رشته میفارغ

سازی مشغول به های داروتهیه، ساخت، كنترل كیفیت، نگهداری، مدیریت واحد تحقیقات كارخانه

سازی پس از گذراندن امتحان دستیاری، جذب دارندگان مدرک دكتری عمومی داروفعالیت شوند. 

هایی مانند رازی، انستیتو شوند. مؤسسهمراكز دانشگاهی یا دیگر مؤسسات آموزشی، پژوهشی می

التحصیالن این دوره را جذب توانند فارغپاستور از جمله مراكز تحقیقاتی دارویی هستند كه می

التحصیالن شوند. مکان فعالیت فارغهای توزیع دارو میسازان نیز جذب شركتداروكنند. بخشی از 
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ها، وزارت ها، واحد تحقیقات و ارزیابی داروهای خصوصی، بیمارستاناین رشته عالوه بر داروخانه

 باشد.بهداشت می

دامپزشکی

ورت گرفته است، هنوز های مختلف صهایی كه در زمینهرغم پیشرفتدیباچه: امروزه در دنیا علی

هم مسأله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادی در درجه اول اهمیت قرار دارد و به عنوان یک مسأله 

استراتژیک مطرح است. به طوری كه موقعیت یک كشور را با سطح و نوع غذای مردم آن كشور 

نفک مواد غذایی زنند. بدون شک در میان مواد غذایی آنچه بسیار اهمیت دارد و جزوالیمحک می

توان به اهمیت جا میشود.از همینروزانه است، پروتئین حیوانی است كه از طریق دام تهیه می

 هایاز بیماری اعم دامی هایبیماری شناخت علم دانش دامپزشکی پی ببرد زیرا دامپزشکی

ها و بیماری ها، معالجهماریاز بی ، پیشگیریدام خاص هاییا بیماری و حیوان انسان بین مشترک

 نهایی هدف است آمده جهانی بهداشت سازمان است. در نشریه و دام انسان تغذیه علم همچنین

 باشد. چرا كهمی انسان و بهداشت مواد غذایی دقیقاً تأمین بلکه نیست حیوانات درمان دامپزشکی

 دامی هایفرآورده كرد و بر میزان و میر آنها جلوگیری مرگ از توانها میدام با واكسیناسیون

 مقاومت كه نمود. موادی تأمین انسانی غذایی جیره را برای الزم مواد پروتئینی افزود و در نتیجه

 لقاب كاهش تنها باعثدهد و نهمی ها، افزایشبیماری كلیه را در مقابل كودكان ها بخصوصانسان

 بوجود خواهد آورد. و فعال سالم ایجامعه شود، بلکهمی درمانی هایهزینه مالحظه

 الزم : هایتوانایی

 تجزیه و قدرت داشته تسلط انگلیسی زبان ، بهمند بودهعالقه شناسیزیست باید به دامپزشک یک

باید خود  كند و دامپزشک د درد خود را بیانتوانبیمار او نمی باشد. چون داشته باالیی و تحلیل

نیز  جسمانی باید از سالمت رشته این دانشجوی شک گردد. بدون بیماری شناخت به موفق

 .نیست مطرح دامپزشکی هایبخش در همه بدنی برخوردار باشد اما قدرت

 در ایران : شغلی موقعیت 

 ، مؤسسهدامپزشکی سازمان از جمله توانند در مراكز مختلفیمی دامپزشکی التحصیالنفارغ

تولید مواد  های، شركتدامی هایتولید دارو و فرآورده های، شركت رازی و تولید واكسن تحقیقات

 تشخیص هایشگاهو آزمای و خصوصی دولتی دامپروری ، واحدهایدامی هایبا فرآورده غذایی

كنند یا خود بری معالجه حیوانات اهلی كلینیک  فعالیت انسانی هایو بیماری دامی هایبیماری

دامپزشکی تأسیس كنند. گفتنی است كه در اكثر كشورها از جمله كشور ما، دامپزشکان در 

لت انسان و تحقیقات پایه پزشکی نقش مهمی دارند برای مثال دكتر جی ـ بانگ عامل تب ما

گیرد كه از یک طرف كار بادام ها را كشف كرد. این توانایی از آنجا نشأت میسقط جنین دام

شود بر روی تعداد زیادی از حیوانات با وجود احتمال محدودیت كار با انسان را ندارد؛ یعنی می
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وانات دارد و تری درباره حیبیماری یا مرگ آزمایش نمود و از سوی دیگر یک دامپزشک دید وسیع

 تواند به روی حیوانات مختلف تحقیق كند.می

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 .، آمار حیاتیعمومی ، جانورشناسیحیوانی ، ژنتیک، فیزیولوژی، بیوشیمیپزشکی فیزیک

 :اصلی دروس

طیور،  اختصاصی ، تغذیهدام اختصاصی ، تغذیهدام تغذیه ، اصولگیرشناسیهمه اصول

 اختصاصی شناسی، باكتریعمومی شناسی، باكتریاختصاصی شناسی، آسیبعمومی شناسیآسیب

 هایو بیماری شناسی، انگلایمقایسه ، كالبدشناسیپایه ، كالبدشناسیباكتریایی هایو بیماری

و  شناسی، ایمنویروسی هایو بیماری شناسیروس، ویقارچی هایو بیماری شناسی، قارچانگلی

و  انتخاب ، اصولنظری شناسی، جنینعمومی شناسی، ماهی، فارماكولوژیشناسی، سمشناسیسرم

، ماهی طیور، تکثیر و پرورش و پرورش ، بهداشتدام و پرورش ، بهداشتدام مصنوعی تلقیح

 كالبدگشایی ، اصولنظری هوشبری ، اصولنژاد داماصالح ، اصولعسلزنبور  هایو بیماری پرورش

 .دام معاینه ، اصولبرداریو نمونه

 :تخصصی دروس

،  بزرگ هایدام درونی های، بیماری دام متابولیک های، بیماریحركتی هایاندام هایبیماری

 هایطیور، بیماری های، بیماریدام تولیدمثل هایی، بیمار كوچک هایدام درونی هایبیماری

، بزرگ هایدام عمومی ، جراحیدامپزشکی ، رادیولوژیو دام انسان مشترک های، بیماریماهی

، پاتولوژی ، كلینیکالدامپزشکی ، ماماییدام های، مسمومیتكوچک هایدام عمومی جراحی

 با منشاء دامی مواد غذایی ، صنایعمواد غذایی و بهداشتی كیفی كنترل شیر، و صنایع بهداشت

 .تخصصی ، زباننظری

 :بالینی دروس

 درمانگاهی ، عملیاتكوچک هایدام درمانگاهی ، عملیاتبزرگ هایدام درمانگاهی عملیات

 .طیور، كارآموزی درمانگاهی ، عملیاتمامایی

 "دامپزشکی" های شغلیزمینه

های این رشته در سطوح مختلف تحصیلی ای دامپزشکی و دیگر گرایشالتحصیل دكترای حرفهفارغ

ریزی و تحقیق پیرامون مشکالت دامپزشکی و حل خودار هستند از جمله برنامههایی براز توانایی

امداری و های دامی و دكنی و درمان بیماریتحقیق، پیشگیری و ریشه -مسائل مربوط به آن

ساخت و  -های مشترک انسان و دامریزی مبارزه با بیماریطراحی برنامه -پرورش سنتی و صنعتی

های شیالت و تحقیق در های انسانی و دامی و در حوزه شیالت، تهیه و اجرای طرحتولید واكسن

ن به دام به و نیاز انسا التحصیالن این رشتههای فارغاین خصوص هستند و با توجه به توانمندی

های مشترک انسان و حیوان، زمینه كاری بسیاری برای این عنوان یک منبع غذایی مهم و بیماری
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ها و بیمارستان ها و درمانگاههای دام وطیور، كلینیکگاهالتحصیالن وجود دارد از جمله كشتارفارغ

كاری، ¬های سوارباشگاه های دامپزشکی، مراكز اصالح نژاد و دام، مراكز پرورش و نگهداری اسب و

های دامپزشکی ها و ادارههای گوشتی و لبنی، شبکههای فرآوردههای دامپزشکی، كارخانهآزمایشگاه

های گوشتی، بندی فرآوردههای بستهی دامپزشکی، كارگاههاكشور، صنایع شیالت، داروخانه

كشاورزی و سازمان محیط  های پرورش دام وطیور و زنبور و ماهی و همچنین وزارت جهادواحد

تواند در بخش خصوصی به پرورش ماهی و دیگر التحصیل این رشته میزیست. همچنین فارغ

 آبزیان و همچنین دام به فعالیت بپردازد.

 

دندانپزشکی

 به روی دیوار مطب یک دندانپزشک، شعاری به این مضمون نصب شده بوددیباچه: 

كنید؟ اگر چه باور این سخن مشکل است اما محققین انتخاب مییا نخ دندان یا مردن، كدام را 

جنبه شوخی ندارد. در واقع هرگونه  محتوا نیست و اصالًای بیاند كه این شعار گفتهثابت كرده

های پیرامون دندان و لثه و چركی كه بین عفونت در ناحیه دهان به ویژه عفونت ناشی از بیماری

تواند وارد جریان خون شده و در نهایت سبب سکته قلبی، كند، مییفاصله دندان و لثه تجمع م

سکته مغزی یا حتی مرگ شود.آری! امروزه دندانپزشکی فن و مهارت كشیدن دندان یا ساخت 

های ابتدایی نیست بلکه دانشی است كه سالمت دهان و دندان را به عنوان دندان مصنوعی با روش

كند. همچنین به یاری یبایی و ادا كردن كلمات تأمین میعضوی مهم در سالمت جسم و روح، ز

ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیری توان بسیای از بیماریاین علم می

 و درمان ، پیشگیریبهداشت رعایت نحوه عمومی دكترای در مقطع دندانپزشکی نمود.رشته

. است ساله 4و  2 مجزای دو دوره دارای مقطع دهد. اینمی را آموزش و دندان دهان هایبیماری

، شناسی، بافت، آناتومیبیوشیمی مثل پایهعلوم واحدهای دانشجویان اول سال 2در  كه

 وارد دوره سال 2گذرانند و بعد از را می شناسیو ایمنی شناسی، میکروب، ژنتیکفیزیولوژی

، و دهان فک شناسیآسیب خود را در زمینه اختصاصی و دروس شده یدندانپزشک تخصصی

، و صورت و فک متحرک ، پروتزهایو اكلوژن ثابت ، پروتزهای، اندودنتیکسارتودنسی

، و صورت و فک دهان ، جراحیو دندان دهان های، بیماریو مواد دندانی ، ترمیمیپریودنتولوژی

توانند می گذرانند. و در نهایتمی و صورت و فک دهان و رادیولوژی كودكان دندانپزشکی

آنها  درمان به نسبت عمومی دندانپزشک و در حد یک داده را تشخیص و دندان دهان هایبیماری

 كنند. اقدام

 الزم : هایتوانایی

 او در هنگام رساند. چرا كهمی پایان و بهرا آغاز  ، كارشهنری با بینش عمومی دندانپزشک یک

 بهره خویش هنری و موارد دیگر باید از خالقیت دندان و ترمیم ، ساختكردن ، ردیفدندان تراش
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ماهر  هاییباید از دست رشته این دانشجوی باشد. همچنین هنری كارشناسانه نگرش و دارای برده

 تا بازسازی گرفته دندان از تراش دندانپزشکی از كارهای بسیاری اشد چونو توانمند برخوردار ب

را  دندانپزشکی ،ریف كارهای نحو احسن به هنرمند و توانا دارد تا بتوان هاییدست نیاز به دندان

ن شناسی دوره دبیرستاآموز در درس زیستداد.در نهایت باید گفت كه هرآنچه یک دانش انجام

گیرد، به نحوی به رشته دندانپزشکی ارتباط دارد بخصوص دو بخش فیزیولوژی خود فرا می

شناسی كه دانشجویان در دوسال اول تحصیل با وسعت و عمق بیشتری نسبت به دوره وآسیب

 كنند.دبیرستان مطالعه می

 : در ایران شغلی موقعیت 

 محدودتر شده عمده دو دلیل به جوان نپزشکاندندا برای شغلی هایدر كشور ما فرصت امروزه

اخیر  در چند سال و دیگر اینکه در كشور ما است بهداشت پیشرفت دالیل از این یکی كه است

تعداد  افزایش . البتهاست یافته افزایش رشد جمعیت نرخ به نسبت و دندانپزشکان رشد پزشکان

 جوامع هایبینیها و پیشبررسی طبق چون نیست ایران ار تنها مشکلبیک جوان دندانپزشکان

 خوب ایاندازه به مردم و دندان دهان بهداشت میالدی 2030 از كشور، در سال خار  علمی

 دندانپزشکی گردد و رشتهباز می عمومی از پزشکی بخشی به عمومی دندانپزشکی خواهد بود كه

 كند.پیدا می تخصصی جنبه تنها

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 شناسی، بافتعملی ، آناتومینظری ، آناتومیعملی ، بیوشیمینظری ، بیوشیمیپزشکی فیزیک

، نیانسا ، ژنتیکعملی ، فیزیولوژینظری ، فیزیولوژیعملی انسانی شناسی، بافتنظری انسانی

، نظری شناسی، ایمنیعملی شناسی، میکروبنظری شناسی، میکروبعمومی شناسیجنین

 ، بهداشت تحقیق و روش و دندانپزشکی ، آمار پزشکیعمومی شناسی، آسیبعملی شناسیایمنی

 .زیست محیط و اكولوژی عمومی

 :تخصصی دروس

، ، فارماكولوژیدهان ، رادیولوژی، مواد دندانی پروتز كامل،  دندان و مورفولوژی كالبدشناسی

 ، دندانپزشکی، پروتز پارسیل ، پروتز ثابتشناسی، آسیب و دهان فک شناسی و بافت جنین

،  ، اندودنتیکسو دهان فک ، جراحی، پریودنتولوژیو تشخیص دهان های، بیماری ترمیمی

، و بینی و حلق ، گوش، ارتودنسیدرونی های، بیماری، تغذیهیریو پیشگ دهان بهداشت

نگر، جامعه ، دندانپزشکیقانونی و طب پزشکی ، نظامكودكان ، دندانپزشکیروانی هایبیماری

 .شناسی، سمینار آسیبدهان لوژیبیو

 "دندانپزشکی"های شغلی زمینه

قابل ذكر است كه و،یفه دندانپزشک تنها ترمیم و ساختن دندان نیست بلکه او با تکیه بر علومی 

های حفظ بهداشت آن در مراحل های دهان و دندان و راهگیرد از توانایی تشخیص بیماریمیكه فرا
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ی دهان و هاخوردار است. دندانپزشک عموماً قادر است كه ارتباط بین بیماریمختلف رشد انسان بر

درد را تشخیص دهد و به درمان آن های بدن، مثل ارتباط عفونت دندان و سردندان و دیگر بیماری

های اخیر با های شغل دندانپزشکی در سالبپردازد. شواهد و دالیل حاكی از آن است كه فرصت

دم نسبت به های مرتوان به باال رفتن آگاهیمحدودیت مواجه شده است كه از جمله دالیل آن می

دندانپزشک  1000اهمیت بهداشت دهان و دندان و رعایت مسائل بهداشتی و ورود ساالنه حدود 

برد ) البته این جوان به این حوزه اشاره كرد كه نسبت دندانپزشکان را به كل جمعیت باال می

اال نسبت در همه نقاط ایران یکسان نیست(. در مجموع رشد جمعیت و رشد اقتصادی كشور و ب

التحصیالن این رشته آمد مردم،نیاز جامعه به دندانپزشک را حفظ خواهد كرد. فارغرفتن سطح در

ها و مراكز بهداشتی و درمانی ها، درمانگاههای دولتی مثل بیمارستانعالوه بر كار در بخش

 های شخصی نیز به كار مشغول شوند.توانند در بخش خصوصی یا مطبمی

 

زمینشناسی

های مذاب ای هولناک و اسرارآمیز با نیرویی عظیم و ویرانگر، فوران تودهلرزه: وقوع زمیندیباچه

ای عمیق در پای كوهی سر به فلک انداز با شکوه درهسنگ از دهانه كوهی آتشفشانی، چشم

های موازی سنگی و خاكی در دیواره های موجود در طبیعت، الیهكشیده، گستردگی و تنوع سنگ

شناس شناس است. زمینا كوه و دهها موضوع دیگر، از موضوعات مورد توجه زمینیک تپه ی

گذارد. این كه انگیز و جذاب پیرامون ما را به بحث و بررسی میهای هیجانبسیاری از پرسش

میلیون سال قبل( چگونه بوده است؟ چرا اقیانوس  4500زمین در اولین روزهای عمر خود )

شود؟ در كجا به جستجوی آب بپردازیم؟ و اقیانوس آرام كوچکتر میتر اطلس به تدریج وسیع

شناسی های متعدد دیگر كه پاسخ آن را در علم زمینها ناشی از چیست و پرسشتفاوت سنگ

 ، منابعآن ، مواد متشکلهزمین و ساختمان ، تاریخ، منشأ زمینشناسی توان یافت. زیرا در زمینمی

قرار  اند، مورد بررسیپدید آمده زمان در طول كه و تغییر و تحوالتی موجود در آن طبیعی

 دو، مورد مطالعه این ماورای ها و حتیقله بزرگترین ها تا نوکاقیانوس از اعماق گیرد. در واقعمی

با در  شود.كشور ایرانمی ثبت و گزارش نقشه صورت از آنها به حاصل و اطالعات قرار گرفته

گرانبها، و  و غیرفلزی و ذخایر فلزی از مواد سوختی اعم بسیار غنی معدنی منابع اختیار داشتن

ها، تغییر ساختار زلزله وقوع باعث كه شناسیاز نظر زمین فعال ایمنطقه بر روی قرار گرفتن

انگیز و در شگفت شود و دهها مطلبمی مجاور دریاها و خلیج ، تغییر پهنایزاییكوه ، پدیدهزمین

در این  دارد كه شناسیو متخصصان زمین پژوهشگران دیگر، نیاز وافر به و مطالعه خور دقت

برداری صحیح در اختیار و اطالعات الزم را برای بهره پرداخته و كاوش مطالعه زمینه ها به

 ربط قرار دهند.مسؤوالن ذی

 : الزم هایتوانایی
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 و ریاضی ، شیمیفیزیک مثل هاییبر درس كافی بر تسلط عالوه شناسیزمین خوب دانشجوی

 داشتن رشته در این موفقیت برای ویژگی ترینبرخوردار باشد. مهم مناسبی تجسم باید از قدرت

، ها استها و بیابانكوهمانند  طبیعی هایدر محیط زندگی به ، عالقهو جوش پرجنب ایروحیه

 هاییمحیط نیز با چنین شغلی هایدر زمینه بلکه دانشجویی تنها در دوران نه شناسزیرا زمین

 .است نیز الزم مناسب جسمانی توانایی داشتن بر این . عالوهروبروست

 در ایران : شغلی موقعیت

و  ، معدنیشناسی زمین هایقادرند نقشه شناسی زمین رشته كارشناسی مقطع التحصیالنفارغ

 یابی، آبمعدن اكتشاف هاینمایند و با گروه را استخرا  آن و اطالعات نموده را مطالعه جغرافیایی

 مهندسین و كارگاهی صحرایی یا در كارهای داشته ، همکاریزیرزمینی هایاز آب برداری و بهره

 خیز، آتشفشانیزلزله خطر همانند مناطق هایباشند و كانون داشته فعالیت و ژئوفیزیک یکژئوتکن

دارند،  شناسیزمین رشته التحصیالنفارغ كه هاییتوانایی به نمایند. با توجه و ... را مشخص

،  و پرورش آموزش و ، علوم، جهاد كشاورزی، نیرو، راه، نفتو معادن صنایع هایوزارتخانه

با  مرتبط هایكشور، شركت شناسی زمین ، سازمانآهنمانند ذوب ها و مؤسساتیشركت همچنین

 های، بخشو معادن و نفت آب ، اكتشافات، راهسازی، حفر تونلیابی، آبسد سازی هایفعالیت

و  شناسی و زمین شناسی سنگ هایشگاه، آزمایو معدنی شناسی زمین هاینقشه با تهیه مرتبط

 هایتوانند زمینهكنند، میمی فعالیت زمین با موضوع در ارتباط كه مراكزی ، كلیهدر مجموع

 باشند. شناسی زمین رشته التحصیالنفارغ و فعالیت اشتغال

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 كامپیوتر. ، مبانی، شیمی، فیزیکریاضی

 اصلی : دروس

 ، كانینوری ، بلور شناسیهندسی ، بلور شناسیتاریخی شناسی ، زمینفیزیکی شناسی زمین

 شناسی ، سنگآذرین شناسی ، سنگرسوبی شناسی ، سنگشناسی ، رسوبشناسی

، ساخت ، زمینساختمانی شناسی مین، زشناسی (، چینه)ماكرو فسیل شناسی ،دیرینهدگرگونی

 .برداری، نقشه، ژئوفیزیک، ژئوشیمیفنوژئولوژی

 :تخصصی دروس

 شناسی ، زمینزیرزمینی های، آبنفت شناسی ، زمیناقتصادی شناسی، زمینایران شناسی زمین

 های این. )بسیاری از درسیشناس زمین علمی ، متونصحرایی شناسی ، زمین، پترولوژیمهندسی

 (.است با آزمایشگاه همراه رشته

 



216                                                                                   بسوی دانشگاه  

 

زیستشناسی

 این .دریا استو زیست جانوری ، علومگیاهیعلوم گرایش سه دارای شناسیزیست دیباچه: رشته

 دارند. با یکدیگر تفاوت واحد تخصصی 17ها تنها در گرایش

 

 :گیاهی علوم گرایش

 از گیاهان را اعم گیاه به صرفاً موارد مربوط كه است شناسیزیست هایاز شاخه یکی این رشته

 مانند: مختلفی هایزمینه كند و دارایمی بررسی امروزی تا گیاهان اولیه

 یشناس و جلبک ، بیوشیمیدر گیاهان زایی و اندام زایی ، ریختگیاهی ، فیزیولوژیشناسی گیاه

 به فیزیولوژی بخش كه است و سیستماتیک فیزیولوژی عمده دو بخش دارای گیاهی . علوماست

 نیز درباره سیستماتیک پردازد و بخشمی گیاه یک مختلف هایو اندام گیاهان زندگی شناخت

چون در هر گوشه و  باشد.گیاه، اعجوبه سبزپوش طبیعت است كهمی گیاهان بندیو طبقه اسامی

آید در حالی كه بیش از هر موجود زنده خورد، عادی و پیش پاافتاده به نظر میكنار به چشم می

بینی خود برای همه آور است.موجودی كه در آشپزخانه ذرهدیگری در روی كره زمین، اعجاب

كشی و شبکه لولهترین نیروگاه خورشیدی، كند و پیشرفتهمخلوقات زنده كره زمین غذا تهیه می

سیستم پمپاژ آب را در اختیار دارد و از سوی دیگر مایه زیبایی، لطافت ، نشاط و آرامش هستی 

است. به همین دلیل شناخت و حفظ آن یک نیاز است. و رشته علوم گیاهی نیز برای پاسخ به 

 ها و مؤسسات آموزش عالی معتبر جهان دایر شده است.همین نیاز در دانشگاه

 : در ایران شغلی یتموقع

تا  است ضروری كشور امری و اجرایی تحقیقاتی هایدر مؤسسه گیاهی علوم حضور كارشناسان

در  گیاهی علوم اساتید و دانشجویان گفته كرد، اما به حفظ خوبی را به ایران زیست محیط بتوان

 ندارند. چون مناسبی شغلی هایموقعیت رایشگ این لیسانس دوره التحصیالنحاضر فارغ حال

بیشتر مایلند  و اجرایی و مراكز تحقیقاتی ندارد و مؤسسات تخصصی ها جنبهآن و اطالعات دانش

 رشته این ارشد یا دكترای كارشناسی التحصیالنفارغ مورد نیاز خود را از میان نیروهای كه

 و پرورش آموزش جذب كارشناسی در سطح گیاهی علوم التحصیالن كنند. بیشتر فارغ انتخاب

 دوره شناسیزیست كتب توانند در تدریسدارد و می عمومی آنها جنبه معلومات شوند چونمی

 مختلف هایدر زمینه متخصص نیاز به كه توانند در مراكز تحقیقاتیباشند، اما نمی موفق متوسطه

 علوم در گرایش دیگر اگر كسی بیاورند. از سوی دست به مناسبی شغلی دارد، فرصت یاهیگ علوم

، ـ زیستی كشاورزی هایتواند در بخشنشود، می كند و متأثر از محیط گذاریسرمایه گیاهی

 باشد. داشته فعالیت و بیوتکنولوژی ژنتیک

 :تحصیل در طول رشته این هایدرس

 : شناسیزیست مختلف هایدر گرایش مشترک دروس
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،  ، ژنتیک و مولکولی سلولی ، زیست ، آمار زیستی، بیوشیمیآلی ، شیمی، شیمی، فیزیکریاضی

،  شناسی ، بافتجانوری ها، فیزیولوژی، تالوفیت زنده موجودات ، تکامل ، میکروبیولوژی اكولوژی

،  در گیاهان زایی و اندام زایی، ریخت گیاهی و مرفولوژی ، تشریحانور شناسی، ج شناسی جنین

 ، زیست شناسی ، ویروس ، بیوفیزیک، رشد و نمو گیاهیگیاهی ، فیزیولوژیگیاهی سیستماتیک

 .عملی ، اكولوژی پرتوی شناسی

 :گیاهی علوم گرایش تخصصی دروس

،  مواد در گیاه ، انتقال گیاهی ، اكولوژی شناسی ، قارچ ، ازدیاد گیاهان گیاهی اكو فیزیولوژی

با  همراه گرایش این هایاز درس . )بسیاریگیاهان بندیرده ، اصولگیاهی سیستماتیک متمم

 (.است آزمایشگاه

 :جانوری علوم گرایش

 جانورشناسی اصلی بخش سه پردازد و دارایمی انورانج به مربوط مسائل مطالعه به جانوری علوم

 شناسیو جنین شناسیو بافت و حیوانی از انسانی اعم جانوری ، فیزیولوژییا بیوسیستماتیک

 یک مثال هستند. برای جانوریعلوم به وابسته شناسیزیست هایاز گرایش .بسیاریاست جانوری

 تواند رویآشنا نباشد، نمی آن زیستی جانور و وضعیت تا با یک و مولکولی سلولیعلوم محقق

بداند و بعد  طور كامل جانور را به نیز در آغاز باید بیولوژی ژنتیک محقق كار كند. یک آن سلول

ران های مختلف جانوكار كند. به یاری بیوسیستماتیک یعنی شناسایی گونه آن ژنتیک در زمینه

های اقتصادی پی برد.برای های مختلف جانوری برای كمک به طرحتوان به نقش مفید گونهنیز می

مثال امروزه استفاده از مواد شیمیایی برای كنترل آفات راه درستی نیست چون این مواد تعادل 

وان تهای حشرات شکارچی میزنند در حالی كه با شناخت گونهاكولوژی محیط زیست را برهم می

ها اشاره كرد دوزکتوان به كفشبسیاری از آفات مثل حشرات مضر را از بین برد. در این میان می

ها تغذیه های مفید كه از شتهكه امروزه كاربرد بسیاری در اقتصاد كشاورزی آمریکا دارند یا مگس

و معرفی « وفلپشه آن»زا مثل های بیماریكنند. از طرف دیگر بیوسیستماتیک در شناخت گونهمی

شناسی شناسی یا فسیلتوان به بخش دیرینآنها به دنیای پزشکی نقش مهمی دارد. همچنین می

اشاره كرد كه یکی از فواید این بخش، پی بردن به منابع عظیم اقتصادی مثل نفت است كه از 

 آید.ها به دست میها یا رسوبات فسیلطریق مطالعه محل فسیل

 : یراندر ا شغلی موقعیت

 شوند اما بهترینبازار كار نمی جذب جانوری علوم التحصیالناز فارغ توجهی تعداد قابل هرچند كه

 برای التحصیلی گاهو هستند. این دسته از دانشجویان پس از فارغ بوده موفق همیشه دانشجویان

 از محیط حفا،ت شوند یا در سازمانیها مدانشگاه ها جذبآزمایشگاه یا اداره تحقیقاتی كارهای

 بررسی برای زیست محیط سازمان پردازند. چونمی فعالیت به مربوط هایو سازمان زیست

از  بعضی نیاز دارد. همچنین جانوریعلوم از جمله شناسیزیست محققان ها بهاكوسیستم
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 شناسییا انگل شناسیخون هایو در زمینه شده یپزشک وارد دنیای گرایش این التحصیالنفارغ

 كنند.می فعالیت

 : جانوری علوم گرایش تخصصی دروس

. )بسیاری از شناسی، حشره، رفتارشناسی، جانورشناسیایمقایسه ها، فیزیولوژیانگل زیست

 های این گرایش همراه با آزمایشگاه است(.درس

 

 دریا: زیست گرایش

 هایو فعالیت آبزیان ، بیولوژیآبی محیط خواص و مطالعه بررسی دریا به زیست ایشگر

در آنها بیشتر  كه گیاهی و علوم جانوری علوم دو گرایش برخالف پردازد؛ یعنیمی پروریآبزی

 و مطالعه سیرا برر آبزی و گیاهان جانوران گرایش شوند اینمی مطالعه زیخشک موجودات

 دریا یعنی اكولوژی مطالعه به آبزیان فیزیولوژی بر بررسی دریا عالوه زیست كند. گرایشمی

 پردازد.دریا می بر محیط دریاها و تأثیر آن آب آلودگی بررسی

 : در ایران شغلی موقعیت

 ارزش بر روی تحقیق و مراكز ماهی در مراكز پرورش تواننددریا می زیست گرایش التحصیالنفارغ

توانند در می گرایش این التحصیالنفارغ بر كار در شیالت فعالیت كنند. عالوه دریایی مواد غذایی

سفید كار  یا ماهی برونازون ماهی هستند مثل انقراض در حال كه آبزیان هایاز گونه بعضی حفظ

در مورد  دقیق اطلس دریا یکزیست كارشناسان یاری ما باید به كه ینا كنند و مهمتر از همه

 .كنیم تهیه كشورمان هایموجود در آب آبزی هایگونه

 دریا: زیست گرایش تخصصی دروس

، زیانكف ، شناختآبزیان ، اكولوژیآبزیان انگلی هایها و بیماری، انگل، لیمنولوژیشناسیماهی

 است(. با آزمایشگاه همراه گرایش این های. )بسیاری از درسآبزیان و تکثیر و پرورش اصول

 : الزم هایتوانایی

در  گردش باشد و به طبیعی هایپدیده حقایق كشف باید عاشق شناسیزیست رشته دانشجوی

 توانیا جانور می گیاه زندگی طبیعی محیطبا حضور در  كه اطالعاتی مند باشد. چونعالقه طبیعت

 و مرتب منظم فردی است دانشجو الزم پیدا نخواهد شد. در ضمن كتابی آورد در هیچ دست به

 موفق سیستماتیک كند تا در زمینه بندیطبقه خوبی به خویش را در ذهن و بتواند مطالب بوده

 گردد.

ولیزیستشناسیسلولیمولک

، و مولکولی سلولی ، علوم میکروبیولوژی گرایش 5 دارای و مولکولی سلولی شناسیدیباچه: زیست

در  تاكنون یا بیوفیزیک بیوشیمی گرایش كه است . گفتنیاست و بیوفیزیک ، بیوشیمیژنتیک

 هایگرایش بین محسوسی تفاوت در ضمن است نشده ارائه لیسانس در سطح دانشگاهی هیچ
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 درباره ژنتیک دانش به طور كلیژنتیک وجود ندارد.گرایش كارشناسی در مقطع رشته این مختلف

 ، درختتوانند انسانمی والدین این البته كند كهمی اوالد بحث به از والدین وراثتی صفات انتقال

 انتقال ، عاملمولکولی هایمکانیزم چه كند تا بگوید كهیم تالش ژنتیک باشند. در واقع یا باكتری

 والدین در بین اوقات چرا گاهی خواهد بداند كهمی دیگر هستند. همچنین نسل به از نسلی صفات

 این دانشجویان وجود دارد؟ در كل داری بسیار معنی هایتفاوت صفات در برخی و فرزندان

و بعد از  قبل ژنتیکی هایبیماری تشخیص های، روشسرطان ژنتیک مثل مهمی ثمباح گرایش

و  فردی در بروز رفتارهای ژنتیک ، نقشژنتیکی مشاوره ها، اصولبیماری ناقلین تولد، شناخت

، انونیق ، پزشکیدرمانی ، ژنانسانی و نژادهای ژنتیکی مختلف هایجمعیت ، شناختاجتماعی

 كنند.می را مطالعه مولکولی نژاد و ژنتیک اصالح های، روشدر ژنتیک رایج هایتکنیک

 : در ایران شغلی موقعیت

نمود و  ها را جبرانبسیار كرد و كاستی و باید تالش است راه هنوز در ابتدای در ایران ژنتیک علم

 معنی آن به این بود. البته در ایران این علم شاهد رشد روزافزون تا بتوان برداشت را از میان موانع

 هیچ جذب رشته این التحصیالنگیرد و فارغنمی انجام ژنتیکی در كشور ما تحقیقات كه نیست

 ژنتیکی تحقیقاتی هایفعالیت به هستند كه مختلفی هایسازمان شوند، بلکهنمی مركزی

 وزارت ، مراكز پژوهشیجهاد كشاورزی وزارت مراكز مختلف به توانمی از جمله ازند كهپردمی

 كرد. اشاره زیستی یو تکنولوژ ژنتیک مهندسی تحقیقات ، انستیتو پاستور، مركز ملیعلوم

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :و مولکولیسلولی شناسی زیست مختلفهای گرایشدر  مشترکدروس

 شناسی، زیستسلولی شناسی، زیست، آمار زیستی، بیوشیمیآلی ، شیمی، شیمی، فیزیکریاضی

، گیاهی شناسی، زیست، تکاملشناسی، ویروس، اكولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیکمولکولی

 شناسی، زیست، بیوشیمییوفیزیک، بگیاهی ، فیزیولوژیجانوری ، فیزیولوژیجانوری شناسیزیست

 .، ایمونولوژیپرتوی

 :ژنتیک گرایش تخصصی دروس

 ژنتیک ، مبانیرفتاری ، ژنتیکسرطان ، ژنتیکژنتیکی مشاوره ، اصول، سیتو ژنتیکانسانی ژنتیک

ها، سمینار، یتجمع یا ژنتیک كمی ، ژنتیکژنتیک هاییا تازه پیشرفته ، ژنتیکمیکروارگانیسم

 (.است با آزمایشگاه همراه رشته این هایاز درس )بسیاری پروژه

 

 و مولکولی: سلولی علوم گرایش

باشند. ها میو پروتئین RNA,DNAمؤثر هستند،  سلول در حیات كه هاییمولکول مهمترین 

DNA سلول هایو صدور فرمان اطالعات مركز ذخیره ،RNA ،ها و فرمان این انتقال یفهو

 و مولکولی سلولی شناسیدارند. در زیست ها را بر عهدهفرمان این اجرای مسؤولیت پروتئین

تا  80از  بیش پیشرفته در كشورهای شناسی زیست شود.امروزهمی ها بررسیفعالیت این چگونگی
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 نیروی و مولکولی سلولی علوم رشته دارد. چرا كه و مولکولی سلولی علوم و سوی درصد سمت 90

، ژنتیک ، مهندسی، بیوتکنولوژی، ژنتیک، بیوشیمیپزشکی هایدر رشته تحقیق را برای الزم انسانی

 كند.می تربیت و دام ، شیالتنباتات اصالح

 در ایران : شغلی موقعیت

چرا  است كرده برود اشتباه پایه علوم دنبال به خوب مالی آینده امید به اگر فردی اصوالً در ایران

دارد ،  عالقه پایه علوم ندارند. امّا اگر فردی به زیادی مادی ارزش در ایران علوم هایرشته كه

 تحقیقاتی از مراكز . تعدادیاست و خوب با ارزش ایرشته و مولکولی سلولی علوم مطمئناً رشته

و مراكز  و بیوفیزیک بیوشیمی ، مركز تحقیقاتژنتیک مانند انستیتوپاستور، مركز تحقیقات

بر مراكز  باشند. عالوه و مولکولی سلولی علوم التحصیالنفارغ توانند پذیرایمی دانشگاهی تحقیقاتی

 مواد اولیه سازنده خصوصی د شركتتواند با ایجامی رشته این التحصیلموجود، فارغ تحقیقاتی

 ، هماست موكلولی در سطح آن تستهای كه یا آزمایشگاهی و مولکولی سلولی علوم هایآزمایشگاه

حاضر نیز در  در حال باشد البته داشته نسبتاً خوبی مالی وضعیت كند و هم خدمت علمی جامعه به

 گیرد.می انجام محدودی در سطح هاییفعالیت چنین ایران

 :و مولکولی سلولی علوم گرایش تخصصی دروس

 شناسی، زیست، اكولوژی، میکروبیولوژی، ژنتیکسلولی شناسی، زیست، بیوشیمیآلی شیمی

از  . )بسیاریتخصصی ، زبان، ایمونولوژیگیاهی ، فیزیولوژیجانوری شناسی، زیستگیاهی

 (.است با آزمایشگاه همراه گرایش این ایهدرس

 

 :میکروبیولوژی گرایش

و  میکروسـکوپی  هـای هـا، قـارچ  هـا، ویـروس  مانند:باكتری بینیریز ذره ها موجوداتمیکروارگانیسم

از  گرایشـی  كـه  میکروبیولـوژی  شـوند. علـم  نمـی  دیـده  غیـر مسـلح   با چشم پرتوزوئرها هستند كه

 ارتبــاط علـم  پــردازد. در ایـن هـا مـی  میگروارگانیســم و مطالعـه  بررسـی  بــه اسـت  یشناسـ زیسـت 

 بررسی و گیاهان ، حیواناتتر مانند انسانعالی با موجودات و همچنین ها با خودشانمیکروارگانیسم

، پزشـکی  عبارتنـد از: میکروبیولـوژی   دارد كـه  مختلفـی  هـای گـرایش  میکروبیولـوژی  شود. علممی

 .صنعتی و میکروبیولوژی غذایی میکروبیولوژی

تواند می سو از یک گرایش این . محققذكر نیست قابل كه است آنقدر گسترده گرایش كاربرد این

دیگر  ها بپردازد و از سویسالح از این پیشگیری هایو راه میکروبی هایكاربرد سالح بررسی به

از  از علوم بسیاری و اساس پایه باشد. میکروبیولوژی مشغول عطرسازی هایدر كارخانهتواند می

 :قبیل

در  میکروبیولوژی گرایش از كاربردهای . یکیاست و پزشکی ، ژنتیک، بیوتکنولوژیبیوشیمی

 بسیار زیادی نیز اهمیت بیماری در تشخیص . میکروبیولوژیاست طبی تشخیص هایآزمایشگاه

. است توجه قابل ها بسیارنیز اثر میکروارگانیسم مختلف و تولید مواد غذایی دارد. در مواد غذایی
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، گیاهی آفات در تشخیص به طور بسیار وسیعی در كشاورزی میکروبیولوژی گرایش همچنین

نیز  و معادن گیرد. در صنایعقرار می مورد استفاده گیاهی و ایجاد مقاومت گیاهی با آفات مبارزه

گیرد. قرار می مورد استفاده از نفت زداییدر گوگرد نفت و در تصفیه سنگین فلزات استخرا  برای

 هایها و آلودگیبا عفونت بیولوژیکی ها و مبارزهفاضالب ، تصفیهزیست از محیط در محافظت

در  دهد. حتیمی تحویل آلودگی بدون و در حقیقت سالم گیرد و آبقرار می مورد استفاده فاضالبی

از  نساجی در صنعت تازگی و به است بشر آمده یاری به علم نیز این نساجی صنعت

 شود.می استفاده پارچه و آهار دادن نشاسته تثبیت ها برایمیکروارگانیسم

 در ایران : شغلی موقعیت

خوار یا نفت هایمیکروب بر روی تحقیق برای نفت در پژوهشگاه میکروبیولوژی كارشناسان

 و در صنایع سازی و كمپوت كنسروسازی هایدر كارخانه غذایی صنایع ، در بخشگوگردزدایی

 هاییاز شغل یکی گرایش مورد نیاز در این آزمایشگاهی لوازم كار هستند. تهیه به مشغول بهداشتی

مواد  تهیه كارخانجات هایاستاندارد یا آزمایشگاه شوند. مؤسسهمی آن جذب بعضی كه است

، مراكز میکروبی آلودگی مواد از نظر عدم این و سالمت كیفیت تشخیص برای و غذایی بهداشتی

 اسیدها مانند اسید بوتریک تهیه كارخانجات ها و باالخرهبیوتیک آنتی مانند تهیه مواد دارویی تهیه

و  رازی مانند مؤسسه واكسن و مراكز تهیه تونو اس ها مانند الکلو حالل و اسید استیک

 باشند. گرایش این التحصیالنفارغ توانند مراكز جذبنیز می انستیتوپاستور ایران

 :میکروبیولوژی گرایش تخصصی دروس

، ، ژنتیکمولکولی شناسی، زیستسلولی شناسی، زیست، آمار زیستی، بیوشیمیآلی شیمی

، جانوری شناسی، زیستگیاهی شناسی، زیست، تکاملشناسی، ویروس، اكولوژیلوژیمیکروبیو

، ، ایمونولوژیپرتوی شناسی، زیست، بیوشیمی، بیوفیزیکگیاهی ، فیزیولوژیجانوری فیزیولوژی

 این یهااز درس . )بسیاری، پروتوزئولوژیشناسی، قارچمحیطی ، میکروبیولوژیشناسیباكتری

 (.است با آزمایشگاه همراه یشگرا

 الزم : هایتوانایی

تا  مند بود و صبر و پشتکار داشتباید عالقه و مولکولی سلولی شناسیزیست مختلف هایدر گرایش

 و در دروس داشته خوبی دانشجو باید حافظه را چشید. همچنین موفقیت شیرین طعم بتوان

مند عالقه آزمایشگاهی كارهای به كه است الزم باشد و در نهایت قوی و فیزیک ، ریاضیشیمی

 انجام و مولکولی سلولی علوم در آزمایشگاه طور معمول به كه از كارهایی یکی مثال باشد. برای

 .ساعت است 5الزم برای این كار  زمان حداقل كه است بافت از یک RNA گیرد، استخرا می
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شنواییسنجی

ها آشنا شود، چه احساسی خواهی داشت؟ دیباچه: اگر به یاری تو یک ناشنوا با دنیای آواها و نغمه

ها است؟ لذت این كه یک ناشنوا با لبخندی كنی كه این لذت بزرگتر از همه لذتآیا فکری نمی

پرندگان را  تت، برای اولین بار نغمههای پرمحباندیشه و دستشیرین به تو بگوید كه به یاری علم،

شنیده است؟این لذتی است كه بسیاری از شنوایی شناسان با آن آشنا هستند. البته تجویز 

های الزم برای چگونگی استفاده از آن، شنوایان و ارائه آموزشسمعک مناسب به ناشنوایان و كم

شناسی دارای چرا كه رشته شنواییشناسی است. های فعالیت متخصص شنواییتنها یکی از زمینه

 باشد.های فعالیت آن نیز متعدد میابعاد بسیاری است و در نتیجه زمینه

 عبارتند از: كه است اصلی چهار حیطه دارای شناسیشنوایی رشته 

 بررسی به ، كهشنوایی و حفا،ت ـ پیشگیری2 و تعادل شنوایی اختالالت و تشخیص ـ ارزیابی1

 ناشی هایشود تا خسارتمی پردازد و تالشو مراكز پر سروصدا می كارخانجات صوتی هایآلودگی

 قالب و تجویز انواع ساخت شامل ، كهشنوایی ـ توانبخشی3برسد.  حداقل به صوتی از آلودگی

، مردم تصور عامه فشود. )بر خالمی مانند سمعک شنوایی كمک وسایل و تجویز و ارزیابی گوش

 كرد و استفاده خریداری یا مركز دیگری را از داروخانه آن بتوان كه بلندگو نیست یک سمعک،

فرد  مقدار شنوایی به خود و با توجه علمی از اطالعات باید با استفاده شناسشنوایی یک نمود بلکه

 در این شنوا و ناشنوا، كه به افراد كم ـ آموزش4كند.(  او تنظیم گوش را برای شنوا، سمعک كم

 و او را با اصوات داده را آموزش از سمعک شنوا طرز استفاده فرد كم به شناسشنوایی حیطه

 دهد.می را آموزش و گفتارخوانی خوانی ناشنوا لب سازد و بهآشنا می مختلف

 الزم : هایتوانایی

مورد نیاز را  های، آزمایششناسشنوایی اگر یک . چرا كهاست شناسیشنوایی رشته ، الزمهدقت

 دانشجوی شود. همچنین دلیلبی جراحی عمل یک تواند باعثمی ندهد، حتی انجام به دقت

 در زمینه ویژه به و فیزیولوژی تشریح علوم مند باشد و بهعالقه فیزیک علم باید به شناسیشنوایی

 باشد. داشته احاطه شنوایی

 : در ایران شغلی موقعیت 

 كند اما ورای را بررسی گوش پرده تواند، سطحبیمار، تنها می گوش سطحی با معاینه پزشک یک

كز و مرا ، عصبداخلی ، گوشمیانی گوش از وضعیت اطالع برای تواند ببیند؛ یعنیرا نمی پرده

بگیرد.  كمک رشته این و متخصصان شناسیشنوایی باید از ابزارهای مركزی شنوایی

 شده و بینی و حلق گوش هایها و درمانگاهبیمارستان توانند جذبمی رشته این التحصیالنفارغ

 ایر كنند. اجراید شناسیشنوایی كلینیک و بینی و حلق گوش با پزشک همراه طور شخصی یا به

 همکاری ، نیاز بهاز حد مجاز است بیش آن سروصدای كه كارخانه در یک شنوایی حفا،ت برنامه

دارد. در  اكوستیک و مهندسین صنعتی بهداشت ، كارشناسان، پزشکانشناسشنوایی متخصصان
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 خوب كوچک در شهرهای بخصوص یشناسشنوایی التحصیلبازار كار فارغ كه گفت توانمی كل

 .است

 :پایه دروس هایدرس

و  سرو گردن و فیزیولوژی ، تشریحعمومی و فیزیولوژی ، تشریح ، میکروبیولوژی عمومی فیزیک

،  عمومی شناسی، روان پزشکی ، ژنتیک مغز و اعصاب و فیزیولوژی ، تشریح و بینی و حلق گوش

 ، فارماكولوژی ، بیوشیمی اولیه های، كمک عمومی ، بهداشتعمومی شناسیو آسیب شناسیبافت

 .، اكوستیک توانبخشی ، اصول پزشکی ، اصطالحات ، آواشناسی تحقیق گفتار، روش علم ، مبانی

 :تخصصی دروس

 تحصیل : در طول رشته این

،  و تعادل شنوایی دستگاه و فیزیولوژی ، آناتومی شنوایی پایه ی، ارزیاب شنوایی علم مبانی

 ، ارزیابی آن و اختالالت گفتار و زبان ، رشد طبیعی آن درمان هایو روش گوش هایبیماری

 ، رادیولوژی ادیومتری ، ایمیتانس ، سایکو اكوستیک مغز و اعصاب های، بیماری شنوایی تکمیلی

 ، اختالالت و تعادل شنوایی اختالالت ، فیزیوپاتولوژیتشخیصی شناسی ، شنوایی سر و گردن

،  اطفال های، بیماریشنواییكمک و سایر وسایل سمعک شنوا، تجویز و ارزیابیافراد كم ارتباطی

 در شنوایی ، مدیریت ییشنوا ، تربیت توانبخشی های، روش الکتروفیزیولوژیک هایآزمون مبانی

 ، نویز و حفا،ت شنواییكم به مبتالیان ، روانشناسی شنوایی در تجهیزات ، الکترونیک شناسی

 باشد.می ساعت 5كار  این برای الزم .، كارآموزی، پروژه، سمینار شنواییتخصصی ، زبانشنوایی

 

شیمی

مولکولهاست. این رشته میتواند خواص مواد، چگونگی شیمی علم اتمها، پیوندها و  ه:دیباچ

تغییرات و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا انواع واكنشها بررسی نماید. این رشته به تربیت 

متخصصانی میپردازد كه با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوری پرداخته و یا فرآوردههای 

 دو گرایش محض و كاربردی میباشد. كارشناسی شیمی دارای شیمیایی را كنترل میکنند.

 گرایش شیمی محض:

ی چهار گرایش اصلی علم  در گرایش محض، مبنای كار علم شیمی است و دانشجویان درباره

شیمی)آلی، معدنی. تجزیه و شیمی( دروسی را مطالعه میکنند و كارهای تحقیقاتی انجام میدهند. 

 اشدبیشتر دروس آنان نظری میب

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:
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 گرایش شیمی كاربردی:

در گرایش كاربردی، دروس پایه شیمی كمتر مطالعه میشود و دانشجو یکسری از دروس مربوط به 

مهندسی شیمی مثل اصول صنایع شیمیایی و تصفیه آب و فاضالب را مطالعه میکنند و از آنجایی 

های شیمی در صنعت استفاده كنند  رند میخواهند از آموختهكه نگرش كاربردی به علم شیمی دا

التحصیالن این گرایش با مفاهیمی كه در صنایع شیمی مطرح است آشنایی  به همین دلیل فارغ

 بیشتری دارند و بهتر میتوانند جذب بازار كار شوند.

 توانایی های الزم:

آموزان چنین تصوری دانش بسیاری از «شیمی؛ یعنی حفظ كردن صدها فرمول، عدد و رقم»

نسبت به شیمی دارند. زیرا حجم مطالب كتاب شیمی دبیرستانی زیاد و فرصت تدریس محدود 

است و به ناچار دبیران و محصالن به جای تحلیل و استدالل مفاهیم به سوی مسائل ذهنی و 

و اگر  است یو استدالل ذهنی هایاز مهارت شوند در حالی كه شیمی تلفیقیحفظی كشیده می

 گفت توانمی توانمند باشد و حتی گردد، باید در هر دو زمینه موفق رشته بخواهد در این كسی

در  است الزم شیمی دارد. دانشجوی اهمیت رشته در این حافظه از قدرت بیش استدالل قدرت كه

 درس از مطالعه بدارد، یعنی را دوست شیمی باشد و رشته قوی و فیزیک ، شیمیریاضی دروس

نشود. گفتنی است كه رشته شیمی از بین داوطلبان گروه ریاضی و فنی  ببرد و خسته لذت شیمی

ها و مراكز آموزش عالی فقط از گروه پذیرد. البته برخی از دانشگاهو علوم تجربی دانشجو می

 پذیرندتجربی دانشجو میآزمایشی علوم

التحصیالن رشته كارشناسی شیمی میتوانند برای ادامه تحصیالت در مقطع كارشناسی ارشد  فارغ

 های زیر شركت كنند: در آزمون كارشناسی ارشد ناپیوسته رشته

مجموعه شیمی)شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، شـیمی تجزیـه، شـیمی كـاربردی،      -1

 فیتو شیمی، علوم و تکنولوژی پلیمر(.

 بیوفیزیک. -یستشناسیمجموعه ز -2

 مهندسی شیمی، بیوتکنولوژی)فقط شیمی كاربردی(. -3

 
 

 مهندسی مواد)سرامیک، خوردگی و حفا،ت از مواد( فقط گرایش شیمی كاربردی. -4

 مهندسی پزشکی)گرایش بیومتریال، بیومکانیک( فقط گرایش شیمی كاربردی. -5

 هواشناسی.مجموعه ژئوفیزیک و  -6

 مجموعه آمار)آمار ریاضی، آمار بیمه آكچواری، آمار اقتصادی و اجتماعی(. -7
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 فلسفه علم. -8

 های علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تحصیالت تکمیلی(. بهداشت حرفهای)رشته -9

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی)كارشناسی ارشد گروه هنر، تحصیالت تکمیلی(. -10

( در داخل ph.Dیل در این رشته در مقطع كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی)امکان ادامه تحص

 كشور فراهم میباشد.

 

علومآزمایشگاهی

 درمانی هایهزینه و كاهش در بهداشت كه است هاییرشته از جمله آزمایشگاهی دیباچه: علوم

، ادرار و مدفوع برداریبا نمونه كاردانی در مقطع رشته این التحصیل. زیرا فارغبسیار مؤثر است

را در  تواند پزشکمی و هماتولوژی بیوشیمی مختلف هایو آزمایش نمونه سازیو آماده خون

 رشته این كارشناسی التحصیلكند. فارغ راهنمایی با بیماری و مقابله درمان راه بهترین انتخاب

 هایبخش دهد و مسؤول را انجام یا ایمونولوژی شناسیهورمون تخصصی هایتواند آزمایشنیز می

و ادرار،  شناسی، انگلبردارینمونه مانند بخش طبی تشخیص آزمایشگاه یک مختلف

 آزمایشگاهی علوم كاردان هایكار و آزمایش و... شود و بر نحوه ، ایمونولوژیشناسیهورمون

 ار او را تأیید نماید.و ك كرده نظارت

 : الزم هایتوانایی

 مند بهعالقه كه و جوانانی است عملی رشته یک كاردانی در مقطع ویژه به آزمایشگاهیعلوم رشته

 موفق رشته نیستند، در این حساس با ادرار و مدفوع بو یا آزمایش به هستند و نسبت كار عملی

 مند باشد. گفتنیعالقه شناسیو زیست شیمی دروس دانشجو به كه است زمال شوند. در ضمنمی

 پذیرد.دانشجو می ناپیوسته صورت دكترا به در كشور ما تا مقطع آزمایشگاهیعلوم رشته كه است

 در ایران : شغلی موقعیت

 جامعه دارد. زیرا امروزه نسبتاً خوبیبازار كار  كه است هاییرشته از جمله آزمایشگاهیعلوم رشته

 تشخیص هایاز آزمایشگاه استفاده بدون شک و بی است برده پی و سالمتی امر بهداشت ما به

با  ها یا مبارزهو آلرژی عفونی هایبیماری از شیوع و جلوگیری جامعه سالمت حفظ طبی

 .پذیر نیستامکان ژنتیکی هایبیماری

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

، شناسی، زیست، فیزیولوژیعمومی ، بیوشیمیعمومی ، شیمیكاربردی ، فیزیکعمومی فیزیک

 .آناتومی

 :تخصصی دروس
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ــدمات ــوم مق ــوژی ، شــیمیآزمایشــگاهی عل ــذایی و میکروبیول ــواد غ ــانم و  ، انگــلتخصصــی ، زب

، شناسـی و سـرم  ، ایمنـی پزشـکی  شناسـی ، ویـروس پزشـکی  شناسـی ، قـارچ پزشکی اسیشنحشره

 شناسـی ، آسـیب شناسـی ، بافـت بـالینی  ، بیوشیمیخون ، بانکشناسی، خونپزشکی شناسیباكتری

 .، كارآموزیپزشکی

  

علومتغذیه

كه بخشی از سوگندنامه دیباچه: بگذارید غذایتان نخستین پزشک شما باشد.این كلمات قصار 

امروزه اهمیت و ارزش خود را بیش از پیش  سال پیش از میالد مسیح است، 377پزشکی در 

آموزد هر آنچه روشن ساخته و بیانگر مهمترین هدف علم تغذیه است. علمی كه به ما می

. به عبارت نوشیم، به طور مستقیم بر نحوه فعالیت جسمانی و روانی ما تأثیر داردخوریم و میمی

ها گردد. برای مثال چاقی، تصلب تواند موجب انواع بیماریتغذیه یا تغذیه نادرست میدیگر سوء

رویه غذاهای پركالری، نمک، های روده و معده و فشار خون، ناشی از استفاده بیاختالل شرائین،

ر كودكان موجب ها درویه ویتامینچربی و كمبود مواد سلولزی است یا استفاده سرخود و بی

ها تغذیه و كمبود مصرف ویتامینشود و از سوی دیگر سوءهای یادگیری و تحصیلی میدشواری

شود. از همین رو ها بیماری دیگر میماندگی ذهنی و دهعقب خونی، كوری،نیز عامل گواتر، كم

، تغذیه علم ، اصولدرمانی رژیم به رشته تغذیه در عصر حاضر اهمیت بسیار زیادی دارد.این رشته

 علم اصول میان پردازد. در اینمی بدن سالمت حفظ برای مناسب تغذیه و نحوه مواد غذایی ارزش

 یا دفع گیرد تا جذبمی انجام شده خورده مواد غذایی روی فرآیندی چه كند كهمی بررسی تغذیه

در  كند، چونمی را مشخص مختلف هایدر بیماری الزم اییغذ رژیم نیز نوع درمانی شود و رژیم

 قرار گیرد مثل یا بیشتر مورد استفاده شده باید حذف از مواد غذایی ها، بعضیاز بیماری برخی

 شود.از كمبود ید ایجاد می گواتر كه بیماری

 عبارتند از : كه است عمده دو شاخه دارای رشته این

 ( تغذیه. بو نوجوانان و كودكان ، معلولینمانند سالمندان جامعه مختلف هایگروه تغذیه (الف

 شود.می و سرپایی بستری بیماران غذایی و مشاوره تغذیه شامل كه بالینی

 الزم : هایتوانایی

 نیز باید روحیه تغذیه مند باشد، كارشناسعالقه كار خدماتی پرستار باید به یک طور كههمان

 باشد. حتی او داشته با بیمار و راهنمایی صحبت را برای الزم و صبر و حوصله داشته خدماتی

 سال 3 دایر كنند، باید دارای غذایی دفتر مشاوره التحصیلیاز فارغ مایلند پس كه دانشجویانی

 در دروس است الزم رشته این مند بهعالقه طلبانداو باشند. همچنین كار در بیمارستان سابقه

 توانمند باشند. است رشته این دانشگاهی دروس پایه كه و شیمی شناسیزیست
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 در ایران : شغلی موقعیت

و  مشخص ها جایگاهدر بیمارستان حتی تغذیه رشته التحصیالنفارغ پیش تا چند سال

 اجازه تغذیه كارشناسان به كه از زمانی اخیر بخصوص ند اما در چند سالنداشت ایشدهتعیین

 ، اما متأسفانهاست پیدا كرده ایتازه و جایگاه ها هویتدر بیمارستان رشته ، اینشده داده مطب

باید  كه . در حالیاست نشده روشن علم این كارشناسان و اهمیت نقش پزشکان هنوز در بین

 یک هرجا كه باشد و در واقع وجود داشته تغذیه و متخصصان پزشکان بین تنگاتنگی همکاری

باشد.  تغذیه متخصص یک حضور دارد، باید در كنارش یا كلیه و عروق غدد، قلب متخصص پزشک

 كند اما كارشناسمی تعیینبیمار نباید بخورد،  كه غذاها یا مواد غذایی لیست فقط پزشک چون

 بدنش مورد نیاز به مواد غذایی و چقدر باید بخورد تا هم بیمار چگونه یک گوید كهمی تغذیه

 كند. را حفظ غذایی رژیم برسد و هم

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

، تئوری ، تشریح، فیزیولوژی، فیزیکعمومی ، شیمیشناسی، جامعه، روانشناسیشناسیزیست

، مقدماتی ، بیوشیمی، آمار حیاتیآلی ، شیمیشناسی، میکروبعملی فیزیولوژی تشریح

 .مواد غذایی شناسیمیکروب

 :اصلی دروس

 ، نقشغذایی بخش ، مدیریتغذایی هایو مسمومیت ، بهداشتاساسی ، تغذیهاپیدمیولوژی اصول

و  ، اصولمتابولیسم ، بیوشیمیاختصاصی ، زبانتغذیه ، فیزیولوژیبهداشتی در خدمات تغذیه

، اقتصاد غذا و بیمارستانی پزشکی ، اصطالحاتمواد غذایی ، شیمیمواد غذایی نگهداری هایروش

 .عمومی ، بهداشتریزیو برنامه

 :تخصصی دروس

 ، رژیمویژه هایگروه ، تغذیهغذایی برنامه ، تنظیمو اپیدمیولوژی ذیهاز سوءتغ ناشی هایبیماری

، مختلف هایدوران غذا، تغذیه ، تأثیر فرآیند بر ارزشتغذیه ، آموزشتغذیه وضع ، بررسیدرمانی

 .، كارآموزیتغذیه سمینار، اكولوژی

 "علوم تغذیه"های شغلی زمینه

هـای زیـر   هـا و مهـارت  التحصیالن دوره كارشناسی این رشـته از توانـایی  رغتوان فاطور كلی میبه

 برخودار هستند:

 ریزی غذایی برای بیمارانبرنامه -

 انجام امور تغذیه -

 تنظیم رژیم غذایی مناسب -

 مطالعه كیفیت رشد و نمو افراد جامعه  -

 غذایی خام.نظارت در انتخاب سفارش، تحویل و نگهداری مواد -
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توانند در مراكز بهداشتی، درمانی، اجرایی، های فوق میالتحصیالن با توجه به كسب مهارتفارغ

آموزشی و پژوهشی كشور از جمله اداره نظارت بر مواد غذایی و دارویی، مؤسسه استاندارد و 

های علمی و تحقیقات صنعتی، مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی مانند سازمان پژوهش

های كز تحقیقات مهندسی جهاد كشاورزی و كارخانجات تولید مواد غذایی و مطبصنعتی، مرا

 های غذایی به فعالیت بپردازند.شخصی در خصوص ارائه خدمات تغذیه و رژیم

 

علوموصنایعغذایی

دیباچه: این روزها بشر پی برده است كه غذا خوردن تنها برای پاسخ به احساس گرسنگی نیست 

گردد. برای كه از طریق آن كمبودهای جسم تأمین شده و سالمتی تضمین میبلکه رفتاری است 

ها و مواد مغذی الزم، همیشه در ها، پروتئینحفظ این سالمتی نیاز است كه انواع ویتامین

شود، این است ها یافت نمیدسترس باشد. طبیعی است كه بسیاری از مواد غذایی در همه فصل

رای زمان طوالنی به صورت كنسرو جا افتاده است، كنسروهایی كه كه فرهنگ نگهداری از غذا ب

افشره و  آماده )پخته، منجمد، خشک شده، های صنایع غذایی به صورت آماده و نمیهدر كارخانه

شود.از سوی دیگر ساختار غذای مصرفی عامه مردم نسبت به گذشته تغییر یافته ...( تهیه می

سال گذشته، بیشترین مورد استفاده را  50در سبد غذایی مردم است، به عنوان نمونه اگر نان 

داشته است، امروزه انواع غذاهای دیگر از جمله ماكارونی، سوسیس و كالباس و بسیاری از غذاهای 

دهند. همچنین بعضی از مواد غذایی آماده گیاهی و حیوانی، سبد غذایی عموم مردم را تشکیل می

های صنایع شد، امروزه در كارخانهبه صورت باز استفاده می مثل روغن و چای كه در گذشته

هایی كه در تشکیل و نحوه فعالیت آنها، شود. كارخانههای بهداشتی عرضه میبندیغذایی در بسته

التحصیالن رشته علوم توان به فارغمتخصصان بسیاری نقش دارند كه از جمله این متخصصان می

كنترل كیفیت و بهداشت مواد غذایی بر عهده آنهاست. در توضیح و صنایع غذایی اشاره كرد كه 

از  كه . محصولیاست محصول ، تولید بهترینهدف ایتوان گفت كه در هر كارخانهاین رشته می

 باشد. برای داشته بسیار كمی ضایعات حال و در عین بوده و نقص عیب و بدون مطلوب هر جهت

ابتدا  از همان ؛ یعنیداشت و كنترل نظارت غذایی تولید محصول باید بر روی هدف این به رسیدن

و  شده بندی، بستهالزم و تبدیالت از تغییرات پس كه آید تا زمانیمی كارخانه به خام ماده كه

 تهیه هنگام مثال رایگردد. ب و آزمایش مورد نظر كنترل شود، باید محصولمی آماده عرضه برای

و  رنگ مواد مورد نیاز مثل كه شود تا زمانیمی آرد وارد كارخانه كه از زمانی یا كلوچه بیسکویت

 مرحله به شود، باید مرحلهمی مورد نظر پخته ماده گردد و در نهایتمی اضافه آن ها بهدهندهطعم

و  علوم متخصصان كار توسط این گردد. كه و آزمایش رداریبنمونه آزمایشگاه مسؤولین توسط

، غذایی و صنایع علوم در رشته گیرد.در واقعمی انجام كیفی كنترل شاخه غذایی صنایع

، قند، ، روغن، گوشت، غالتلبنیات صنایع از قبیل مختلف غذایی صنایع ، تکنولوژیدانشجویان
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و  بندی، بستهمواد غذایی نگهداری صنایع درباره گیرند. همچنینرا فرا می جاتهو میو سبزیجات

، فرآیندهایی طی چگونه گیرد كهدانشجو یاد می بینند؛ یعنیمی آموزش مواد غذایی كیفی كنترل

 تر كند.، طوالنیآن غذایی و ارزش كیفیت حفظ را ضمن عمر مواد غذایی

 الزم : هایتوانایی

 بازار و قابلیت به آن جدید و عرضه هایفرآورده به یابیدر دست رشته این دانشجوی راز موفقیت

بسیار دارد. از  و كوشش تالش نیاز به كاری است و چنین مشتریان با تقاضای و سازش توافق

را  بزرگ شهرهای یا حومه كوچک ایكار در شهره باید آمادگی رشته این دیگر دانشجوی سوی

 كوچک یا در شهرهای بزرگ از شهرهای خار  غذایی صنایع هایبیشتر كارخانه باشد چون داشته

 )شاخه شناسی، زیستشیمی نیز شامل رشته در این و پایه مهم مستقر هستند.دروس

 شود.می ( و آمار و احتماالتمیکروبیولوژی

 در ایران : شغلی یتموقع

 غذایی كرد، صنایع تأمین جمعیت میلیون 60از  بیش را برای باید مواد غذایی كه در كشوری

كار در  اگر آمادگی رشته این التحصیلفارغ همین برای در انزوا قرار نخواهد گرفت وقتهیچ

 واقع كوچک شهر یا شهرهای بیشتر در حومه كه هاییباشد ـ كارخانه را داشته یا كارگاه كارخانه

 و صنایع علوم التحصیلفارغ خواهد آورد. در ضمن دست به مناسبی شغلی ـ فرصت است شده

مورد نیاز را دارد،  سرمایه كه با فردی یا مشاركت شخصی از سرمایه تواند با استفادهمی غذایی

اند و داده انجام رشته این التحصیالناز فارغ تعدادی كهكند.كاریایجاد واحد تولیدی خصوصی

 اند.نیز شده موفق

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

، مقدماتی ، بیوشیمیفیزیک ، شیمیتجزیه ، شیمیآلی ، شیمیعمومی ، شیمی، فیزیکریاضیات

 .شناسیكامپیوتر، انگل ، آمار، اصولمومیع شناسی، میکروبفیزیولوژی

 :اصلی دروس

 های، روشاختصاصی ، زبان موادغذایی ، شیمیمواد غذایی شناسی، میکروبعمومی بهداشت

 ها و كارخانجاتكارگاه ، بهداشتغذایی صنایع آالتو ماشین مهندسی ، اصولو پژوهش بررسی

مواد  ، تجزیهمدیریت ، اصولمواد غذایی كارخانجات و فاضالب ، آبتغذیه ، اصولمواد غذایی

و  كیفی كنترل ، اصولمواد غذایی نگهداری هایو روش ، اصولغذایی های، مسمومیت غذایی

 .قوانین

 :تخصصی دروس

و  قنادی محصوالت ، صنایعروغن ، صنایع مواد غذایی كیفی ، كنترلغذایی در صنایع بیوتکنولوژی

، و شیالت و مرغ گوشت ، صنایعو میوه سبزی ، صنایعغالت ، صنایعشیر و لبنیات ، صنایعنوشابه
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 هایو كاربرد دستگاه غذا، شناخت ، سمینار، تأثیر فرآیند بر ارزشبندیبسته قند، صنایع صنایع

 .، كارآموزیآزمایشگاهی

 

فیزیوتراپی

تنها یک نفر به دلیل درد جسمانی مزمن  نفر، 10دیباچه: تصور كنید كه در كشور ما از هر 

دانید در این صورت چه حداقل یک ساعت در روز نتواند كار خود را به خوبی انجام دهد. آیا می

شود كه بدانیم میزان خسارت به كشور وارد خواهد شد؟ عمق این فاجعه زمانی احساس می

صلی و عضالنی در ایران بسیار شایع است. از سوی دیگر طبق آمار جهانی معلولین، دردهای مف

دهند و این افراد برای استفاده از از جمعیت هر كشور را معلولین تشکیل می %10حدود 

های خویش به خدمات ها و محدودیتهای باقیمانده و جبران هر چه بیشتر ناتوانیتوانایی

شمار البته این درصد در كشور ما به دلیل جنگ تحمیلی و حوادث بی فیزیوتراپی نیاز دارند.

رانندگی بسیار بیشتر است و به همین دلیل باید برای رشته فیزیوتراپی كه به تربیت 

اهمیت پردازد، به عنوان یک رشته مهم و كاربردی، های متخصص و كارآمد میفیزیوتراپیست

 در جهت الکترونیکی ابزارهای مثل وسایل سری از یک ستفادهبا ا رشته بسیار قائل شویم. در این

 شود. البتهمی تالش و اعصاب ، عضالتمفاصل بیمارهای عالیم ، كاهشمعلولیت رفع

كنند می نیز استفاده و درمانی ورزشی حركات سری ، از یکفوق بر وسایل ها عالوهفیزیوتراپیست

 تركیبی صورت به الکترونیکی هایو درمان ورزشی ، باید حركاتنتیجه بهترین كسب برای چون

از  یا پس ها در كنار دارو درمانیدرصد از بیماری 60در  كه است قرار گیرد. گفتنی مورد استفاده

یا  مغزی هایسکته مثل عصبی هایدر بیماری مثال نیاز است. برای فیزیوتراپی به دارودرمانی

و  و زایمان زنان های، بیماریریوی های، بیماریقلبی هایها، بیماری، شکستگیمغزی هایضربه

 عبارت . بهنیاز است فیزیوتراپی به اطفال هایاز بیماری و برخی داخلی هایجراحی ، انواعنازایی

 مورد استفاده فیزیوتراپی و عضالنی عصبی هاییو اكثر بیمار اسکلتی هایبیماری دیگر در كل

 یک مثال كنند. برایمی نیز فعالیت ها در بُعد پیشگیریفیزیوتراپیست گیرد. در ضمنقرار می

 كه دهد تا از انحرافاتیمی را آموزش مختلف هایوزنه یا بلند كردن نشستن نحوه فیزیوتراپیست

 كند. ایجاد شود، جلوگیری موارد فوق رعایت عدم دلیل افراد به فقرات در ستون است ممکن

 الزم : هایتوانایی

باید با  در نهایت باشد چون داشته بسیاری باید صبر و حوصله فیزیوتراپی رشته دانشجوی یک

 ماندگیاند و یا عقبدهش مغزی یا ضایعه مغزی دچار سکته كه افرادی از جمله مختلفی بیماران

دیگر  شود. از سوی،اهر می تدریج به كارش نیز نتیجه مواقع دارند، كار كند و در اغلب ذهنی

 قوی فیزیک كند، باید در درسكار می متنوعی الکتریکی هایبا دستگاه رشته این دانشجوی چون
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 سروكار دارد، باید به موجود زنده یک عنوان به نسانا با بدن كه این دلیل به و همچنین بوده

 مند باشد.عالقه شناسیزیست درس

 در ایران : شغلی موقعیت

 تواند بعد از گذراندنمی در مراكز دولتی بر استخدام عالوه فیزیوتراپی التحصیلحاضر فارغ در حال

در مراكز  فعالیت كار برای سابقه سال 6) كار الزم سابقه آوردن دست به و همچنین طرح دوران

 خصوصی كلینیک تأسیس به ها( اقدامدر شهرستان فعالیت كار برای سابقه سال 3ها و استان

ها، مراكز بیمارستان تواند جذبمی بر كار در كلنیک خصوصی همچنین كند. عالوه فیزیوتراپی

 گردد. ورزشی هایو فدراسیون یتوانبخش

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 ، اندامفوقانی ، اندامو تنه )سر و گردن ، آناتومیعمومی ، فیزیولوژیفیزیوتراپی برای فیزیک

و  عمومی ، روانشناسیشناسی ، استخوانشناسی، آسیبشناسی ( ، بافتتحتانی ، اندامسطحی

، اعصاب ، آناتومیكودک ـ حركتی ، رشد روانیاولیه های، كمک ، ژنتیک ، روانپزشکیمعلولین

 ، جراحی، روماتولوژیو تنفسی ، عروققلب های، بیماریداخلی های، بیماری ، نورولوژیفیزیولوژی

 .، رادیولوژی ، ارتوپدیعمومی

 :تخصصی دروس

و  ، عروققلب های، بیماری )اعصاب ، فیزیوتراپی فیزیکی و طب نبخشیتوا با اصول آشنایی

، ، الکترو تراپیدرمانی ، حركتو بیومکانیک (، كینزیولوژی، ارتوپدی ، جراحی ، روماتولوژیتنفس

، ستید هایدرمان ، ماساژ و اصول گیریو اندازه ، ارزشیابیكمکی و وسایل مصنوعی هایاندام

 .، كارآموزی، پروژهتخصصی زبان

 "فیزیوتراپی "های شغلی زمینه

های توانبخشی است و توانبخشی مجموعه اقداماتی است كه برای یک فیزیوتراپی یکی از رشته

ها، در كنار دارو درمانی یا پس از دارو گیرد. در بسیاری از بیماریفرد معلول یا بیمار انجام می

ی باشد. لذا متخصص این رشته فرآیند درمان و معالجه را بعد از ارائهوتراپی نیاز میدرمانی به فیزی

های قلب و عروق، ها از جمله بیمارینظر پزشک متخصص آغاز خواهد كرد. در بسیاری از بیماری

های كودكان : معلوالن ها، بیماریهای زنان و زایمان، سوختگیهای تنفسی، بیماریبیماری

 باشد.ركتی به وجود یک فیزیوتراپیست نیاز میجسمی و ح
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ها و التحصیالن این رشته با توجه به كارایی در موارد ذكر شده عالوه بر كار در بیمارستانفارغ

های ها، و تیماحمر، فدراسیونتوانند در مراكزی مانند سازمان بهزیستی، هاللمراكز توانبخشی می

های مربوط به توانبخشی مشغول به كار شوند. همچنین ازمانهای توانبخشی و سورزشی و كلینیک

 توانند مطب و مراكز توانبخشی خصوصی تأسیس كنند.التحصیالن میفارغ



کاربردیتولیدوبهرهبرداریگیاهانداروییمعطر-کاردانیعلمی

شده طبیعی درصد از داروهای تولید  50دهد كه مواد مؤثر بیش از دیباچه: آمار جهانی نشان می

درصد از مردم كشورهای در حال  80است و عمدتاً منشأ گیاهی دارد. در حال حاضر نیز بیش از 

توسعه به داروای گیاهی وابسته هستند و كشورهای تولید كننده مواد دارویی مثل آلمان، 

ود قرار انگلستان، سوئیس و ژاپن، استفاده از گیاهان دارویی را در سطح وسیعی در برنامه تولید خ

اند.كشور پهناور اسالمی ایران با آب و هوای گوناگون و شرایط اقلیمی مختلف و فلور غنی داده

هزار گونه گیاهی( بدون شک در ردیف اول كشورهای تولید كننده گیاهان دارویی و  8)حدود 

جود و گراد،درجه سانتی 50تواند قرار گیرد. وجود اختالف درجه حرارت های آن میفرآورده

های زیستی روز آفتابی و تنوع گونه 300اراضی ساحلی، كویری، كوهستانی و برخورداری از حدود 

هایی هستند كه در مقایسه و اختصاص بسیاری از گیاهان دارویی به سرزمین ایران، همگی ویژگی

یع و ای را برای تولید انوع گیاهان دارویی در سطح وسبا سایر تولیدكنندگان استعداد بالقوه

گسترده فراهم آورده است. بنابراین تربیت نیروی انسانی كاردان جهت استفاده از این پتانسیل 

التحصیالن تواند بخشی از نیاز كشور را برای نیل به اهداف یاد شده، تأمین نماید. فارغبالقوه می

ت و پرورش توانند به عنوان كمک كارشناس تحقیقاتی گیاهان دارویی، كاردان كشاین دوره می

بردار گیاهان دارویی و معطر و كمک نا،ر در واحدهای تولید گیاهان دارویی و معطر، كاردان بهره

 فعالیت كنند.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

 شناسی.مبانی گیاه اصول آمار، شیمی عمومی،

 دروس اصلی:

وگرافی گیاهی، اصول زراعت گیاهان دارویی و مبانی اكولوژی، شیمی آلی، كارتشناسی،هوا و اقلیم

معطر، مبانی فیزیولوژی گیاهی، رابطه آب و خاک و گیاه، حفا،ت و حمایت گیاهان دارویی و 

 معطر.

 دروس تخصصی:



   علوم تجربی )پزشکی و غیر پزشکی(               233

 

 
 

های آالت و تجهیزات استحصال مواد مؤثر، روششناخت گیاهان دارویی و معطر، آشنایی با ماشین

های معطر، زراعت خصوصی گیاهان دارویی و معطر، روش تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و

برداری از گیاهان دارویی و معطر های بهرهبرداری از گیاهان دارویی و معطر مرتعی، روشبهره

های دارویی و معطر، اقتصاد گیاهان دارویی و معطر، اكولوژی گیاهان جنگلی، درختان و درختچه

 ری گیاهان دارویی و معطر.آوسازی و عملدارویی و معطر، آماده

 

کاردانیفوریتهایپزشکی

های اولیه را به بیماران و مصدومان حوادث های پزشکی خدمات امداد و كمکدیباچه: فوریت

دهد. خدماتی كه ممکن است داوطلبان را در مختلف تا رساندن آنها به مراكز درمانی ارائه می

روز قرار دهد. بنابراین داوطلب باید از نظر های حساس و پراسترس در تمام مدت شبانهموقعیت

های سخت نظیر دریا، كوهستان، ی و روحی و روانی آمادگی الزم را برای خدمت در محیطجسم

زلزله و دیگر بالیای طبیعی داشته باشد. رانندگی آمبوالنس، حمل بیمار یا مصدوم،  شرایط

رسانی و انجام سایر خدمات طبق دستور مافوق، بخشی از خدمات این افراد اطالع های اولیه،كمک

دهد. به همین دلیل دانشجوی این رشته باید آمادگی فعالیت در شرایط سخت و ل میرا تشکی

 توانایی در ایجاد ارتباط مسؤوالنه با بیمار یا مصدوم و بستگان آنها را داشته باشد. 

 های الزم :توانایی

 پذیرد و داوطلبان پس از قبولی درمتمركز دانشجو میهای پزشکی به صورت نیمهرشته فوریت

های آزمون علمی باید در آزمون حضوری این رشته نیز شركت كنند و در صورت داشتن توانایی

پذیری، گذشت و ایثار، اعتماد به نفس و آمادگی فعالیت در شرایط روحی الزم از قبیل انضباط

العال  مثل های مزمن و صعبسخت و همچنین آمادگی جسمی كامل مانند عدم ابتال به بیماری

های روانی در های پیشرفته قلبی ، صرع و بیماریفشار خون، آسم، نارسایی كلیه، بیماری دیابت،

های پزشکی داشتن قدرت بینایی شوند.گفتنی است كه در رشته فوریتاین رشته پذیرفته می

متر برای امدادرسانی سریع و صحیح سانتی 170های بدنی، روانی كالم و حداقل قد خوب، مهارت

 پذیرد.. در ضمن این رشته تنها از بین داوطلبان مرد دانشجو میضروری است

 موقعیت شغلی در ایران :

های پزشکی در سراسر توانند در مركز مدیریت حوادث و فوریتآموختگان این رشته میدانش

 های مشابه فعالیت كنند.های خصوصی یا در سازمانكشور، آمبوالنس

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

 شناسی ، بهداشت عمومی، زبان تخصصی.شناسی و انگلتشریح و فیزیولوژی، میکروب
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 دروس اصلی:

جایی و حمل بیمار، شناسی و معاینات بدنی، جابهداروشناسی، فرایند عملیات و اطالعات فنی، نشانه

پزشکی، های روانریتهای امدادی، بهداشت روانی و فوای، آشنایی با سازماناخالق و مقررات حرفه

 پزشکی در بالیا، كلیات پزشکی. فوریت

 دروس تخصصی:

ها و ها، مسمومیتها و دررفتگیاحیای قلبی ـ ریوی، اختالالت سیستم قلبی ـ عروقی، شکستگی

ها، كاهش سطح هوشیاری، سوختگی، های پزشکی در شرایط خاص، خونریزیها، فوریتگزیدگی

 سرمازدگی و گرمازدگی.

 

ردرمانیکا

آیند؟ كودكانی درصد كودكان ایرانی با مشکل حركتی به دنیا می 3تا  1دانید كه دیباچه: آیا می

دانید خیز یا چهار دست و پا راه بروند.آیا میتوانند سینهسالگی نیز نمی 4یا  3كه حتی در سنین 

سابقشان تطبیق یافته و توانند با شغل كه تعداد قابل توجهی از بیماران بعد از عمل جراحی نمی

توانند دانید كه بسیاری از بیماران روانی پس از درمان نمیبازدهی قبلی را داشته باشند؟ و آیا می

توان با آیا میبه زندگی اجتماعی برگشته و در حد سایر افراد جامعه فعالیت كنند؟چه باید كرد؟ 

درمانی كمک الالت فوق باید از روانفیزیوتراپی مشکالت فوق را حل كرد و یا برای بهبود اخت

گرفت؟متخصان كاردرمانی معتقدند كه بهترین راه درمان مشکالت و اختالالت یاد شده، استفاده 

از روش كاردرمانی است زیرا یک كار درمان در دو حیطه روانی و جسمانی به معالجه اختالالت 

 به كه است لیسانس در مقطع توانبخشی علوم تنها رشته پردازد.در واقع كاردرمانیمورد نظر می

 رشته یک عنوان به رشته پردازد. اینمی روانی و حیطه جسمانی در حیطه اختالالت درمان

در نظر  و اجتماعی شخصی زندگی روی را به آن جانبی و تأثیرات بیماری ابعاد یک نگر، تمامیكُل

 سوی فرد، او را به و انگیزه عالئق در نظر گرفتن ، ضمنمناسب درمانی هایکتکنی و با ارائه گرفته

 مختلف بر علوم كافی با تسلط كاردرمانی دهد. متخصصانمی سوق مستقل روزانه فعالیت

 دهند؛ یعنییم ارائه بیماران را به درمانی جامع برنامه ، یکو روانشناختی ، آناتومیکیفیزیولوژیکی

 فرد، مورد بررسی ابعاد زندگی تمامی ، بلکهنیست بیماری روی فقط ، تمركز درماندر كاردرمانی

در  افراد بیمار و ناتوان استقالل حداكثر رساندن به رشته این هدف كه است گیرد. گفتنیقرار می

 .است ایحرفه آموزش برای آمادگی همچنین و اجتماعی هایو فعالیت روزمره كارهای انجام

 الزم : هایتوانایی
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 مختلف هایمعلولیت دارای كه باشد تا بتواند با بیمارانی داشته قوی ایكاردرمانگر باید انگیزه یک

 ر، عالقهكاردرمانگ یک ویژگی كند. مهمترین درمان خوبی و آنها را به برقرار كرده هستند، ارتباط

 و صبر و حوصله مند نبودهعالقه كار خود و مردم به رشته این . اگر متخصصها استانسان به

 نیز اولین رشته این از استادان مورد نظر نخواهد شد. برخی بیماران درمان به باشد، موفق نداشته

 دانند و اینمی خوب و روحی جسمی ییتوانا را داشتن كاردرمانی دانشجوی ویژگی و مهمترین

 بدهد. را ارائه مؤثرتری ، درمانو خالقیت ، ابتکار عملبتواند با درایت كه

 : در ایران شغلی موقعیت

 توانبخشی هایها، كلینیکبیمارستان و هر ساله روبرو است رشته این كشور ما با كمبود متخصص

كنند. نیاز می اعالم كاردرمانی التحصیالنفارغ جذب احمر برای و هالل كشور بهزیستی سازمان

و  پزشکی و آموزش و درمان بهداشت تواند با مجوز وزارتمی رشته این التحصیلفارغ همچنین

 كند. روزیشبانه خصوصی كلینیک تأسیس به اقدام بهزیستی سازمان

 تحصیل : ولدر ط رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 ، روانشناسیشناسی( ، استخوان، اعصاب، سطحی، تحتانیفوقانی ، اندامو تنه )سر و گردن آناتومی

 .داخلی های، بیماریـ حركتی ، رشد روانیعمومی ، روانپزشکیعمومی

 :تخصصی دروس 

مغز و  هایدر بیماری ، كاردرمانییولوژی، واحد رادفیزیکی و طب توانبخشی با اصول آشنایی

و  ، كینزیولوژی روماتولوژی هایدر بیماری ، كاردرمانیارتوپدی هایدر بیماری ، كاردرمانی اعصاب

 گیریو اندازه ، ارزشیابی كودكان هایدر بیماری ، كاردرمانیدرمانی حركت های، تکنیکبیومکانیک

 .تخصصی ، زبانبالینی رآموزی، كاعضالنی قدرت

 

کارشناسیمدیریتخدماتبهداشتی

زشکان متخصص و دیباچه: موفقیت یک بیمارستان یا مركز خدمات درمانی تنها در گروه وجود پ

امکانات فیزیکی آن نیست، بلکه در كنار اینگونه موارد، افراد و عوامل دیگری مجرب یا تجهیزات و

اثربخشی و كارآمدی خدمات بهداشتی سهم بسزایی دارند، و بدون آنها،  نیز فعالیت میکنند كه در

بیمارستان و مراكز بهداشتی و درمانی از تأثیر و پویایی الزم برخوردار نخواهد بود. این رشته 

عبارت است از برنامهریزی، سازماندهی، هدایت، كنترل و هماهنگی منابع، راهکارها و 

آنها نیازها و تقاضاها برای خدمات بهداشتی و درمانی مراقبتهای دستورالعملهایی كه به واسطه 

 پزشکی و محیط زیست سالم تحقق مییابد.

 اهداف رشته:
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 . تخصصی كردن مدیریت مراكز بهداشتی و بیمارستانها1

 . تلفیق نظریه ها و مبانی علم مدیریت با مبانی بهداشت و درمان2

اجرایـی در واحـدهای مختلـف    _ارائـه خـدمات اداری  . تأمین و گـزینش نیـروی انسـانی جهـت     3

 بیمارستانها

 . افزایش كارایی و اثربخشی فعالیت بیمارستانهای كشور4

 . اداره مؤثر و پویایی بیمارستانها5

 دن اداره مراكز بهداشتی و درمانی. اقتصادی و علمی كر6

 طول متوسط دوره:

 ی و كارآموزی است.سال بوده و شامل دروس نظری، عمل 4طول متوسط دوره 

 دروس كارآموزی به شکل عملی و در بیمارستانهای آموزشی، بیمارسـتانهای غیرآموزشـی، شـبکه   

 های بهداشت و درمان و در دانشگاه خواهد شد.

 تواناییهای الزم داوطلبان:

 . برخورداری از جرأت، جسارت و توانایی كنترل محیط1

 . توانایی سازماندهی و مدیریت امور مختلف2

 . تسلط بردروس نظری و عملی3

 . توان ایجاد روابط حسنه و منطقی با بیماران و اقشار مختلف مردم4

 وحیه باال، تحمل و صبر و شکیبایی. برخورداری از ر5

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

 طبق مقررات و قوانین حال حاضر كشور فارغالتحصیل هر مقطع كارشناسـی میتوانـد بـرای ادامـه    

تحصیل در مقطع كارشناسیارشد، تغییر رشته دهد. با این وجود رشـتههای مناسـب و نزدیـک بـه     

 رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی از این قرارند:

 . مدیریت خدمات بهداشتی درمانی1

 . اپیدمیولوژی2

 . مدارک پزشکی3

 . كتابداری و اطالعرسانی پزشکی4

 . اقتصاد بهداشت5

 . مهندسی پزشکی6

 ( در ایران ارائه میشود.ph.Dین رشته تا مقطع دكترای تخصصی)ا
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کتابداریدرشاخهپزشکی

های پزشکی و پیراپزشکی در عنوان نشریه پزشکی و صدها كتاب در زمینه 7000ساالنه  ه:دیباچ

های پزشکی را شود؛ نشریات و آثاری كه آخرین اطالعات علمی و دادهسراسر جهان منتشر می

رو، تمامی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و بویژة متخصصان توان در آنها یافت. از همینمی

باید با دسترسی به نشریات و كتب مورد نظر، دانش خود را به روز كرده و از  های مرتبطدانش

آخرین اكتشافات و اختراعات مرتبط با رشته تخصصی خود، مطلع شوند. البته حجم آثار پزشکی و 

پیراپزشکی كه در قالب كتاب، نشریه، نوار، لوح فشرده و ... ثبت و ضبط شده است، بسیار زیادتر از 

متخصصان این علوم بتوانند بتنهایی مطالب موردنظر را از میان این حجم انبوه پیدا  آن است كه

كنند. چنین كاری در توان متخصصان رشته كتابداری پزشکی است؛ افرادی كه در رشته 

های پزشکی و سازی، ساماندهی و اشاعه اطالعات درشاخهكتابداری در شاخه پزشکی، به مجموعه

داروشناسی،  های آناتومی،پردازند اطالعات پایه در زمینهوابسته به آن می پیراپزشکی و موضوعات

شناسی پزشکی را به دست شناسی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، بیوفیزیک و واژهبیماری

توان متخصص این رشته را دستیار پزشک یا بازوی توانمند جراح دانست. آورند. در واقع میمی

زشک برای شناخت و درمان بیماری نیاز به عکس، جواب آزمایش و زیرا همان طور كه یک پ

مشاهدات بالینی دارد، باید از منابع و مراجع پزشکی نیز برای روزآمد كردن اطالعات خود بهره 

 ببرد. 

 های الزم :توانایی

رشته كتابداری در شاخه پزشکی نیز نیاز به دانشجویانی دارد كه با عشق و عالقه و شناخت الزم 

 وارد این رشته شده باشند. 

های پزشکی و پیراپزشکی اطالعات اولیه را دارا دانشجویان این رشته چون باید در تمام زمینه

. همچنین الزم است كه این شناسی توانایی بسیاری داشته باشندباید در درس زیست باشند،

 افزارهای كامپیوتری و زبان انگلیسی مسلط باشند.دانشجویان به كار با كامپیوتر و نرم

 های این رشته در طول تحصیل :درس

شناسی دانشگاهی، زیستپیشفیزیک عمومی، شیمی عمومی، كتابخانه و كتابداری، زبان 

شناسی عمومی فارسی، سازی، مرجعهدانشگاهی، گزارش نویسی، بیوشیمی، مجموعپیش

سازماندهی مواد، تشریح و فیزیولوژی، روانشناسی عمومی، متون اختصاصی انگلیسی، علوم 

شناسی التین، تاریخ عمومی فلسفه، آزمایشگاهی، تاریخ علوم پزشکی، روانشناسی اجتماعی، مرجع

شناسی، اصطالحات بانی جامعهنویسی التین، تاریخ ادبیات ایران، منویسی فارسی، ماشینماشین

علوم پزشکی و بهداشتی، تاریخ ادبیات جهان، داروشناسی، اصول كار مرجع، بهداشت عمومی، زبان 

شناسی تخصصی، حفا،ت نگهداری مواد، اداره كتابخانه، آشنایی با فرانسه، تاریخ تمدن، مرجع

 صنعت چاپ و نشر، كارآموزی.
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گفتاردرمانی

 یاری آن و هدف است توانبخشی علوم هایاز زیر مجموعه یکی درمانیگفتار  دیباچه: رشته

موارد زیر  شامل كمک این هستند كه و زبانی گفتاری دچار اختالالت كه است افرادی به رساندن

 شود:می

دچار  كه بیمارانی دارند، در صوت اختالل كه دارند، بیمارانی تلفظی اختالالت كه افرادی به كمک

 كردن گویند(، یاریمی سخن ربطیا بی نداشته گفتن سخن اند ) قدرتشده مغزی هایآسیب

 برای ذهنی ماندگاناز عقب ایگسترده طیف به ، كمکكالمی ارتباط برقراری برای ناشنوایان

.این دسته از متخصصان در وهله اول جامعه افراد به و مشاوره ، توصیهكالمی ارتباط برقراری

دهند و هایی را كه توسط عامل ژنتیکی یا اكتسابی به گفتار و زبان وارد شده تشخیص میآسیب

پردازند و سپس مرحله درمان را شروع دیدگی و علت آن میدر وهله دوم به ارزیابی میزان آسیب

غزی، تصادف یا اصابت تركش، اختاللی در كنند.برای مثال امکان دارد كه به علت سکته ممی

ربط صحبت كردن یا ناتوانی در تواند به صورت بیحوزه زبان فرد ایجاد شود كه این اختالل می

سخن گفتن بروز كند. یا اینکه امکان دارد مشکل در حوزه گفتار باشد؛ یعنی در تولید گفتار و یا 

كند دارای كودكی كه صدای ر را ل تلفظ می روانی گفتار اختاللی به وجود بیاید. برای مثال

جمله )به طور  4اختالل در تولید گفتار است و همچنین فردی كه در طول یک دقیقه به جای 

كند، دچار اختالل در روانی گفتار جمله را بیان می 10متوسط( یک جمله را گفته و یا برعکس 

ف آسیب ببینند كه موجب خراب شدن است و باالخره امکان دارد تارهای صوتی به دالیل مختل

های كند كه به شیوهشود. در تمام موارد فوق یک گفتار درمان سعی میكیفیت صوت می

غیرپزشکی و بدون استفاده از دارو، آسیب ایجاد شده را درمان كند اما طول درمان و نحوه درمان 

گردد، ركزی در مغز برمیهای حوزه زبان چون به سیستم عصب ممتفاوت خواهد بود؛ یعنی آسیب

 باشد.تر میتر و سریعتر و دشوارتر است اما درمان اختالف حوزه گفتار آسانطوالنی

 الزم : هایتوانایی

 كندی به از بیماران بعضی . چرا كهگفتار درمانگر است یک برای الزم ویژگی مهمترین صبور بودن

كار  در این كه این پذیر باشد. برایباید انعطاف رشته این متخصص كنند. همچنینمی پیشرفت

 90فرد  تا یک ساله 2 بچه توانند یکمی ؛ یعنی مراجعینبسیار زیاد است كنندگانمراجعه تنوع

 این موفق خود را دارند. دانشجوی خاص هایو ویژگی روحیات هریک شک بدون باشند كه ساله

با  طور بهتر استباشد. همین كامپیوتر مسلط و دانش انگلیسی زبان به كه ستا كسی رشته

 در یک كند كه او مراجعه به ناشنوایی است ممکن باشد چون داشته آشنایی مختلف هایلهجه

 .است كرده زندگی یا كُرد زبان تُرک محیط

 : در ایران شغلی موقعیت

صدا و سیما، دوبلورها و  ها، گویندگان، خواننده، مداحانقرآن قاریان تواند بهنگر میگفتار درما یک

 سخن چگونه دهد كه كنند، آموزشمی استفاده ایحرفه صورت خود به از صوت كه افرادی در كل
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 جوانان برای رشته وجود نیاید. این به برایشان كنند تا مشکلی خود استفاده بگویند یا از صوت

را  اول حرف شانتحصیلی خواهند در زمینهباشند و میها میناشناخته كشف دنبال به كنجکاو كه

تواند در گفتار درمانگر می دارد. یک زیادی ناشناخته هایو زمینه است بکری بزنند، رشته

 فعالیت استثنایی و پرورش و مراكز آموزش توانبخشی ، مراكز ویژهها و مراكز بهداشتدرمانگاه

 .شنواها استبا ناشنواها و كم كار در ارتباط عمده قسمت بکند چون

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 :و اصلی پایه دروس

و  گفتار، آناتومی مکانیزم و فیزیولوژی ، آناتومیعمومی و فیزیولوژی ، آناتومیصوت فیزیک

، و نوجوان كودک ، روانپزشکیو نوجوان كودک با گفتار، روانشناسی و رابطه اعصاب فیزیولوژی

، شنوایی ، سنجشدرمانی ، بازیذهنی ماندگی، عقبحركتی ، رشد روانییادگیری روانشناسی

، زبان ، روانشناسیناسی، آواششناسی، زباناولیه های، كمکتخصصی ، زبانسنجی شنوایی مبانی

و  شناسی، بافتپزشکی ، ژنتیکتحقیق ، روشپزشکی ، اصطالحاتمشاوره و متون اصول

 های، بیماریدر گفتار درمانی ، كاربرد جراحی و بینی و حلق گوش های، بیماریشناسیآسیب

 .توانبخشی اصولبا گفتار،  در رابطه با گفتار، ارتودنسی در رابطه اعصاب

 تخصصی : دروس

، تأخیر رشد گفتار و زبان شناسی، بیماریگفتار و زبان ، رشد طبیعیگفتار درمانی مبانی

، در صوت اختالل شناسی، بیماریدر گفتار درمانی در تولید گفتار، مدیریت اختالل شناسیبیماری

در  افتراقی و تشخیص ، ارزیابیدر خواندن اختالل یشناسدر تشدید، بیماری اختالل شناسیبیماری

 .بالینی ، كارآموزیو پژوهش ، پروژهگفتار و زبان شناسیبیماری

مامایی

ترین تجربه بشری است ترین لحظه زندگی و قدیمیترین و بحرانیدیباچه: تولد بزرگترین، با شکوه

ترین مشاغل است. البته نباید آن( یکی از قدیمیو در میان مشاغل نیز مامایی )در شکل سنتی 

تصور كرد كه آنچه امروزه به نام حرفه و دانش مامایی معروف است، ادامه و دنباله همان مامایی 

تشخیص  تحقیق، پیشگیری، سنتی است بلکه امروزه مامایی دانشی است كه بر مشاهده، آموزش،

 كه است پزشکی علوم هایاز زیر مجموعه یکی هو درمان استوار شده است. در واقع این رشت

و  ، درمانگری، حمایتی، مراقبتی، آموزشیایمشاوره از نقش اعم ایبسیار گسترده هاینقش

ماما  كند؛ یعنیپیدا می مفهوم با مادر و كودک ها در ارتباطنقش این تمامی دارد. البته تحقیقاتی

، بارداری در دوران ، مراقبتخانواده تنظیم و نحوه ، آموزشازدوا  ، بعد و هنگامقبل مشاوره به

 دوران بهداشت در زمینه دختران به و آموزش مادر و كودک بهداشتی و مراقبت طبیعی زایمان

 پردازد.می و بعد از آن بلوغ

 الزم : هایتوانایی
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 زایمان در حال خانم یک خواهد چونمی بسیار باالیی صبر و حوصله و و عالقه عشق مامایی رشته

ماما  و یک نیست در اختیار خودش ها یا حركاتشاز حرف دارد و بسیاری بسیار حساسی شرایط

 باشد كه داشته بدهد و توجه قلب و قوت او آرامش بسیار به با صبر و حوصله باید در حد امکان

 ماما باید بسیار باهوش یک دارد. همچنین او را برعهده مادر و جنین دو نفر؛ یعنی جان لیتمسؤو

از  نگذرد. زیرا خیلی سادگی باشند به كوچک هرچند كه مسائل باشد و از مقابل سنجو نکته

 توجه عدم صورت شوند، در،اهر می یا زایمان بارداری در هنگام كه كوچکی یا عالئم مسائل

باید از نظر  مامایی باشند.دانشجوی داشته دنبال نوزاد یا مادر به برای جانی توانند خطراتمی

و  مشاوره برخوردار باشد، چون خوبی اجتماعی و از روابط داشته كامل سالمت و روحی جسمی

 .ماما است از كار یک مهمی بخش آموزش

 در ایران : یشغل موقعیت

ها، ها، زایشگاهبیمارستان به توانكار شود، می به تواند در آنها مشغولماما می یک كه از مراكزی

 مدرک داشتن حاضر در صورت قوانین ماما طبق كرد. همچنین اشاره ها و مراكز بهداشتیدرمانگاه

 بپردازد. و درمانی بهداشتی خدمات ارائه به و در آن دایر كرده تواند مطبمی كارشناسی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

و  شناسـی ، میکـروب شناسـی  ، ایمنـی ، فیزیولـوژی ، تشریح، بیوشیمیشناسیو بافت شناسیسلول

 .شناسیانگل

 : اصلی دروس

، بهداشت و آموزش جامعه یبهداشت خدمات ، اصولو عمومی اختصاصی شناسیآسیب

 و روش ، آمار حیاتیو زایمان عمل اطاق و روش و مامایی پرستاری و فنون ، اصولداروشناسی

 .تخصصی ها، زبانبا بیماری و مبارزه اپیدمیولوژی ، اصول، روانشناسیتحقیق

 : تخصصی دروس

، قانونی پزشکی ، مقرراتشناسی، جنینپزشکی مقررات و ، اخالق، تاریخمادر و كودک تغذیه اصول

، ، نوزاداندر مامایی كاربردی های، آزمایشو زایمان بارداری ، كاراموزیو زایمان ، بارداریژنتیک

 ، فیزیوپاتولوژیفیزیکی و معاینات شناسی، نشانهكودكان های، بیمارینوزادان كارآموزی

مادر و  ، بهداشتو جراحی داخلی هایبیماری ، كارآموزیو عفونی جراحی داخلی هایبیماری

، مادر و كودک درمانی ، تغذیهو خانواده مادر و كودک بهداشت ، كارآموزیو خانواده كودک

و  مدیریت ل، اصوو زنان در مامایی و الکتروفیزیولوژی ، سونوگرافی، رادیولوژیدر مامایی روانپزشکی

 ، اختاللو ناباروری زنان های، بیماریو احیا در مامایی و بیهوشی ، بیحسیدر مامایی آن كاربردهای

 .نامه، پایانزنان هایبیماری ، كارآموزیآن مشاوره و آموزش جنسی عمل
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مدارکپزشکی

میلیون نفر به تنبلی چشم مبتال هستند. میلیون نفر و در ایران بیش از یک  120دیباچه: در دنیا 

یابد سالگی تشخیص داده شده و درمان شود، كامالً بهبود می 5این بیماری در صورتی كه قبل از 

تواند منجر به ضعف شدید یک یا هر دو چشم و حتی اما عدم تشخیص و درمان به موقع آن، می

های سراسر كشور از سال اری مهد كودکنابینایی گردد. از همین رو سازمان بهزیستی كشور به ی

طرح پیشگیری از تنبلی چشم را به اجرا در آورده است.وزارت بهداشت، درمان و آموزش  78

پزشکی با اطالع از آمار گسترده تعداد افراد مبتال به بیماری تنبلی چشم، طرح پیشگیری از این 

و پژوهش پزشکی؛ اطالعات و آمار  بیماری را ارائه داد. به عبارت دیگر پایه هر طرح، تحقیق

بهداشتی ـ درمانی است. به همین دلیل امروزه در كشورهای پیشرفته و در حال رشد دنیا برای 

ها و سازماندهی، توزیع های بهداشتی ـ درمانی، پردازش یا پروردن این دادهآوری علمی دادهجمع

ای كه ی مطرح شده است. رشتهو حفا،ت از آنها، رشته مدیریت اطالعات بهداشتی ـ درمان

ترین اطالعات را در اختیار سیاستگذاران و التحصیالن آن به عنوان بازوهایی توانمند، نابفارغ

ها و مركز دهند.این رشته در دانشگاهدرمانی یک كشور قرار می ریزان نظام بهداشتی ـبرنامه

پذیرد و ردانی دانشجو میآموزش عالی كشور ما به نام رشته مدارک پزشکی در مقطع كا

 مدارک توانند به طور ناپیوسته تا مقطع دكترا نیز ادامه تحصیل دهند.رشتهالتحصیالن آن میفارغ

باشد و می ـ درمانی بهداشتی اطالعات آن و قلمرو بحث است ـ اطالعاتی علمی ایرشته پزشکی

 مدارک دانشجوی یک كشور هستند؛ یعنی رمانیـ د بهداشتی اطالعات نیز مدیران آن متخصصان

 مدارک ها، بایگانیبیماری المللیبین یا كُدگذاری بندیمانند طبقه دروسی با مطالعه پزشکی

كند تا می ، آمار و كامپیوتر، خود را آمادهپزشکی با اصطالحات ، آشناییپزشکی ، كلیاتپزشکی

 نظام هایریزیبرنامه برای و سپس كرده و تحلیل تجزیه را به خوبی نیـ درما بهداشتی اطالعات

 كشور قرار دهد. كالن یا مدیران بیمارستان در اختیار مدیر یک ـ درمانی بهداشتی

 الزم : هایتوانایی

 دلیل همین به .برخوردار است بسیاری از اهمیت پزشکی مدارک در رشته آمار حیاتی آمار به ویژه

 انگلیسی زبان به و همچنین بوده و آمار قوی ریاضی باید در درس پزشکی مدارک دانشجوی

 هایپرونده در نهایت مند باشد چونعالقه شناسیزیست دانشجو باید به باشد.در ضمن مسلط

 شده در  بیماری یا پیشرفت درمان حوهو ن بیماری نوع به مربوط در آنها اطالعات را كه بیماران

 كند.می و تحلیل ، تجزیهاست

 در ایران : شغلی هایموقعیت

 وجود دارد كه پزشکی مدارک بخش نام به بخشی ـ درمانی، یا مركز خدماتی در هر بیمارستان

 ها استبیماری و واحد كُدگذاری پزشکی مدارک ، بایگانی، پذیرشواحد آمار بیمارستانی 4 دارای

 التحصیالنباشند.فارغ کیپزش مدارک رشته التحصیلباید فارغ آن و كاركنان بخش این و مسؤول

و  ، آمار، كدگذاریپذیرش واحدهای به مربوط هایفعالیت كاردانی در مقطع پزشکی مدارک
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نیز  رشته این دهند و كارشناسانمی را انجام بیمارستان پزشکی هایپرونده و بازیابی ذخیره

ها و مراكز بیمارستان پزشکی مدارک خشب یا مدیریت یاد شده از واحدهای هریک مدیریت

 گیرند.می را برعهده ـ درمانی بهداشتی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 و مقررات ، اخالقو انگل ، قارچ، ویروسبا باكتری ، آشنایی، فیزیولوژیبیمارستان محیط بهداشت

 .، آناتومیپایه ، ریاضیاتانسانی و روابط مقدماتی ، روانشناسیایحرفه

 :اصلی دروس

 ، مـددكاری بیمارسـتانی  مـدیریت  ، اصـول اختصاصـی  ، زبـان پزشـکی  ، اصـطالحات پزشکی كلیات

 .و نظری عملی نویسی، ماشین، كامپیوتر و كاربرد آناجتماعی

 :تخصصی دروس

و آمـار   بهداشـتی  هـای ، شـاخص مقـدماتی  ر حیـاتی ، آمـا پزشـکی  هـا، مـدارک  بیماری كُدگذاری

 .در عرصه ، كارآموزیپزشکی ، بایگانیبایگانی هایو روش ، اصولبیمارستانی

 

 

 مددکاریاجتماعی

افتند میها ها یا پرورشگاهشود بسیاری از افراد به یاد زنداندیباچه: وقتی سخن از مددكاری می

كنند. اما حرفه مددكاری كه در آنجا افرادی به نام مددكار در دفتر یا واحد مددكاری فعالیت می

های كاربردی شود. بلکه مددكاری اجتماعی، یکی از رشتهبه فعالیت در دو مکان فوق محدود نمی

هایی كه تکنیک ها والتحصیل آن باید بتواند در مراكز مختلف با استفاده از روشاست كه فارغ

هایی شود كه به هر دلیل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزش دیده است، وارد زندگی انسان

توانند مشکل خود را به تنهایی حل كنند یا منشأ مشکل خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی

خته توانند به یاری مددكارمشکل خویش را شناخویش را تشخیص بدهند.در واقع این افراد می

وحل نمایند.بنابراین اگر بخواهیم این رشته را به طور خالصه معرفی كنیم، باید بگوییم كه هدف 

رشته مددكاری این است كه به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی كمک كند تا خود را بیابند، 

 مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا كنند.

 الزم : هایتوانایی

باشد تا  داشته قوی ایباشد؛ یعنی باید روحیه خاصی روحی هایتوانمندی ر باید دارایمددكا یک

 كه باید پذیرفت كند پس بیند، تحملها میانسان در زندگی را كه و معضالتی بتواند مشکالت

مددكار نباید در  یک خورند. در ضمننمی رشته درد این به و عاطفی و بسیار حساس افراد زودرنج
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 مددكار باید خود را به یک شود و در نهایت دچار مشکل با دیگران برقرار كردن گفتگو و ارتباط

 كند. بدهد و او را كمک شناخت دیگری تواند بهاگر خود را نشناسد، نمی بشناسد چون خوبی

 در ایران : شغلی موقعیت

، و فنی ریاضی علوم آزمایشی گروه هر سه داوطلبان كه است هاییاز جمله رشته مددكاری رشته

باید در  رشته این دانشجویان كنند همچنین را انتخاب توانند آنمی انسانی و علوم تجربی علوم

 دو ویژگی بگذرانند. این طرح سال 2 التحصیلیاز فارغ و پس واحد كارورزی 24 تحصیل دوران

 24از  ناشی تجربه دلیل به رشته این التحصیالنفارغ ، چرا كهاست را متمایز ساخته فوق هرشت

 ، از موقعیتدولتی هایها و مؤسسهدر سازمان طرح سال 2و  واحد مستقل 6در  واحد كارورزی

، مددكار هست اجتماعی یا امور رفاه اداره كه هر جایی برخوردار هستند.در واقع مناسبی شغلی

 التحصیالنفارغ بگیرد. در نتیجه را بر عهده و مسؤولیتی تواند در آنجا حضور داشتهمی اجتماعی

 مددكاری رشته كه باید پذیرفت رشته، این هایندارند. اما با وجود مزیت اشتغال مشکل رشته این

در  و حتی در جامعه مددكاری رشته بودن گمنام میان یندر ا كه نیز گریبانگیر است با مشکالتی

 .است بسیار بزرگی كنکور مشکل و داوطلبان جوانان بین

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 : و اصلی پایه دروس

 ، مبانیپایه ، ریاضیاتروانشناسی ، مبانیدر اسالم و تعاون اجتماعی ، خدمات شناسیجامعه مبانی

، كاربرد شناسیمردم ، مبانیشناسی، مبانی جمعیتاجتماعی رفاه ، مبانی، آمار مقدماتیمددكاری

، سیاست علم ، اصولمدیریت ، مبانیحقوق اقتصاد، كلیات علم ، اصولاجتماعی آمار در خدمات

 ، روشجمعیت تحلیل ، روششناسیعهجام های، نظریهاجتماعی ، روانشناسیتوانبخشی اصول

و كار،  خانواده ، حقوقاجتماعی شناسی، آسیب(، نهاد خانواده)عملی اجتماعی در خدمات تحقیق

 ، بررسیروانی ، بهداشتو توسعه شهری شناسی، جامعهخانواده ، بهداشتروستایی شناسیجامعه

 .و تجاری اقتصادی ریزیبرنامه ، كلیاتاجتماعی خدمات ؤسساتم ، مدیریتایران اجتماعی مسایل

 تخصصی : دروس

 ، توانبخشیگروهی ، مددكاریگروهی ، پویاییمددكاری هایبا روش ، آشنایی فردی مددكاری

 ،و مددكاری ، مشاورهو نوجوان كودک ، روانشناسی فردی مددكاری ، كارورزیخاص هایگروه

 مددكاری ، كارورزی، تغذیه گروهی در مددكاری ، كارورزیمرضی ، روانشناسی ایجامعه مددكاری

 .اجتماعی در خدمات ، سرپرستی تحقیقاتی ، پروژه، اقتصاد ایران جامعه

 

مهندسیفضایسبز

و مشکالت  كمبود اكسیژن سبز نیاز دارد تا با فضای متر مربع 4تا  2 در دنیا به دیباچه: هر فردی

شهرها  سبز در سطح سبز با ایجاد فضای فضای مهندسی میان جسمی و روانی روبرو نشود. در این
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، ایو منطقه ، كوهستانیجنگلی هایپارک ها و ایجاد انواعخیابان در حاشیه درختان مانند كاشت

بصری و ایجاد منا،ر زیبا، تقلیل صداهای آزار های ها، كاهش آلودگیپارک و زیباسازی فضاسازی

های صوتی، حفا،ت و صیانت از محیط طبیعی و منابع موجود در آن، دهنده و تعدیل آلودگی

های انسان گاهعامل حفظ فضای سبز و سالمت و زیبایی سکونتحفا،ت از تنوع حیاتی گیاهان،

سبز با  فضای كند.در واقع مهندسیمی أمینسبز موردنظر ت فضای ها را بهگردد و نیاز انسانمی

 ، كیفیتآن شهر و اطراف تر؛ یعنیوسیع و در سطوح منازل در اطراف منا،ر طبیعی ایجاد و حفظ

دیگر  . از سویشهر است تنفس سبز شهر، دستگاه برد. زیرا فضایرا در شهرها باال می زندگی

 امکان كه كند تا مردمیمی شهرها كمک ساكنین و روان جسم سالمت سبز به ایجاد فضای

 وجود آید. آنها به برای امکان را در خود شهر ندارند ، این از طبیعت روزمره استفاده

 : الزم هایتوانایی

، كاری، چمن، هواشناسیشناسیاز خاک اعم كشاورزی علم سبز باید به فضای مهندسی دانشجوی

و  و با كود مناسب كرده تهیه مناسب باشد تا بتواند بذر چمن داشته آشنایی و گلکاری باغبانی

بتواند  نماید، همچنین تهیه گل میادین یا تزئین بازی زمین برای مناسب ، چمنیموقع به آبیاری

 ها انتخابخیابان حاشیه برای سبمنا دهد و درختان پرورش و با دوام بزرگ هایبا گل گیاهانی

و هنرمند  با ذوق باید فردی رشته این دیگر دانشجوی كند.از سوی هرس درستی و آنها را به كرده

 هایمحوطه در طراحی زینتی مند باشد تا بتواند از گیاهانعالقه كشیو نقشه طراحی باشد و به

 فضاهای ، طراحیسازیو پارک پارک گیرد و در طراحی بهره وبیخ به و تجاری ، اداریمسکونی

 ها بهو اتوبان مسکونی های، شهرک، دانشگاهیصنعتی هایمحوطه مثل ویژه هایو محوطه شهری

 دهد. و زیبا ارائه مناسب هاییطرح و هنر خویش ذوق یاری

 : در ایران شغلی موقعیت

رو  نیاز دارند. از همین زیست سبز و بهبود محیط فضای به بزرگ شهرهای ویژه هشهرها ب تمامی

 رشته این التحصیالنفارغ جذب از مراكز اصلی ها یکیسبز شهرداری ها و فضایپارک سازمان

سبز  فضای ، مدیر، نا،ر و مجریطراح عنوان توانند بهمی سبز همچنین فضای . متخصصاناست

 مربی عنوان نمایند یا به فعالیت و مسکونی اداری هایو محوطه و خصوصی دولتی موسسات

 و وزارت جهاد كشاورزی كشور، وزارت وزارت امور تحقیقات و مجری كشاورزی هایهنرستان

 كار شوند. به مشغول و شهرسازی مسکن

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس

 ، جامعه، آمار و احتماالتشناسی، زیستعمومی ، فیزیک، اكولوژی شناسی، گیاه عمومی ریاضیات

 با كامپیوتر. ، آشناییعمومی شناسی

 : اصلی دروس
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،  برداریو نقشه ، طراحی كاری، چمن فنی ، رسمزینتی هایو درختچه ، درختانعمومی آبیاری

ها و كودها، خاک ، حاصلخیزیآپارتمانی ، گیاهان ، گلکاری عمومی شناسی، خاک باغبانی ولاص

 . شناسی، هوا و اقلیمهوایی های، عکس زیست و محیط انسان

 : تخصصی دروس

 هایو روش سبز، مصالح فضای و مهندسی معماری ، تاریخطراحی ، اصول تصویری بیان

 گیاهان كاشت سبز، طراحی ، كاربرد كامپیوتر در فضای آبیاری هایسیستم ، طراحیانیساختم

 فضای ، مدیریتویژه هایمحوطه سبز، طراحی ها در فضای، سازه شهری فضاهای ، طراحی زینتی

 .، پروژه بحث ، جلسهسبز، كارآموزی

 

هوشبری

های سه یا چهار نفره به عنوان دیباچه: هدف تربیت افراد كارآمدی است كه بتوانند در گروه

دستیار یک متخصص بیهوشی، در یک بخش هوشبری انجام و،یفه كنند. دروس این رشته به 

التحصیالن هوشبری توانایی شناسایی صورت نظری، عملی و كارآموزی در عرصه است. فارغ

گیری گازهای خون و سایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی و های اندازهدستگاه

های مختلف بیهوشی در اتاق عمل و استریلیزاسیون آنها، تنظیم و كاربرد آنها، شناسایی دستگاه

های قلبی و تنفسی و بیدار كردن او در پایان بیهوش ساختن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبت

ای و غیره در موارد های ناحیهحسّیبی، ریوی، و انجام دادن بیعمل، دردشناسی، احیای قل

 كلینیکی پرستاری به روش علمی و مراقبت از بیماران بدحال را دارند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی و تخصصی :

اری، اصول پرست شناسی و استریلیزاسیون،)آناتومی(، فیزیولوژی، میکروبروش بیهوشی، تشریح

داروشناسی)فارماكولوژی(، اصطالحات عمومی پزشکی و اختصاصی  رفتار در اتاق عمل، فیزیک،

های اولیه و روش احیاء قلبی ریوی، شناسی، كمکبیهوشی، كارآموزی، معرفی بیمار، بیماری

 های ویژه، كارآموزی در عرصه.داروشناسی اختصاصی، اصول مراقبت

 

مهندسیکشاورزی

 100تا  118میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت كشاورزی،  37دیباچه: كشور ایران با وجود 

اقلیم گوناگون  14میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در 

 )كشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین كشورهای جهان رتبه هشتم را دارد(، پتانسیل

بسیار خوبی در بخش كشاورزی دارد. البته برای توسعه این بخش مهم كه به حق آن را محور 
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 گیری از دانشاند، باید از كشاورزی سنتی فاصله گرفت و با بهرهتوسعه اقتصادی كشور تلقی كرده

های مهندسی كشاورزی به كشاورزی مکانیزه نزدیک شد، دانش و تخصصی كه در گرایش

دامی، باغبانی، زراعت و اصالح نباتات، گرایش علوم 7شود.این رشته در زش داده میكشاورزی آمو

گیاه پزشکی، علوم و صنایع غذایی، خاک شناسی و ترویج و آموزش كشاورزی از بین داوطلبان 

 پذیرد.گروه آزمایشی علوم تجربی دانشجو می

 :دامی گرایش علوم

. شویمروبرو می اساسی ، با پنج مقولهدهیم پرورش علمی طریق به بخواهیم را كه دامی هر نوع

 عاملی عنوان به تغذیه میان در این كه است و عملی ، منطقینحو صحیح به دام پرورش بحث یکی

شود. می نیز مطرح علوفه و كشت مراتع مسأله آن و در راستای مطرح در پرورش بسیار مهم

، عامل . سومینباشیم داشته پر تولیدتری شود تا داممی باعث كه نژاد است ، اصالحعامل یندوم

 چهارم، شود. عاملتولید می توان و افزایش و ضایعات تلفات كاهش باعث كه است بهداشت

 برداری بهره نحو مطلوب به در مزارع فعال از نیروی آن یاری به كه است انسانی نیروی مدیریت

 چه به كرد كه باید بررسی عامل این براساس كه است و بازاریابی آخر، تولیدات شود. عاملمی

 به دامی ایجاد نگردد.مهندسی علوم ، افتیتولیدات شود تا در سطح بازار عرضه به تولیدات نحوی

هر  در كشور ما پرورش پردازد. البتهمی دام آنها در پرورش و نقش عامل پنج این و مطالعه بررسی

 مطرح شیالت بیشتر در رشته آبزیان پرورش مثال گنجد. براینمی دامی علوم در رشته دامی

 .نیست رایج یا خوک ، گربه سگ شود؛ همچنین در كشور ما پرورشمی

 : الزم هایتوانایی

دارد و  عملی گرایش جنبه این از دروس توجهی قابل بخش باید بداند كه دامی علوم هر داوطلب

رو  آشنا گردد. از همین دام و تغذیه پرورش با نحوه زراعی هایها و زمیندانشجو باید در دامداری

 مثل فند یا حشراتیگاو و گوس مثل باشد و از حیواناتی حساس كود یا دام بوی به نباید نسبت

مانند آمار و  دروسی به كه است گرایش الزم این نیز دانشجوی درسی بترسد. از لحاظ زنبور عسل

 باشد. مسلط شناسیزیست

 در ایران : شغلی موقعیت

و  نیستند ها واقفدر دامداری دامی علوم كارشناس حضور یک ضرورت ما به از دامداران بسیاری

نژاد و درصد  ، اصالحنویسی ، جیرهزایمان ، فاصلهشیر، ركود ساالنه از او  خودشان كه در حالی

 ایبهره فوق هاینیز در زمینه دامی علوم كارشناس ندارند، از تخصص ها اطالعیو بیماری تلفات

ندارند،  كاری موقعیت گرایش هیچ این التحصیالنفارغ كه معنا نیست آن به این برند.البتهنمی
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بگیرد و  بهره دامی علوم مهندس باید از یک حاضر هر دامپروری در حال خوشبختانه چون

و  است ها نسبتاً مطلوبدر روستاها و شهرستان بازار كار مهندسی علوم دامی همچنین

 خصوصی هایها و دامداریدر مرغداری شاورزیبر كار در جهاد ك توانند عالوهمی التحصیالنفارغ

 هایتوانند در آزمایشگاهمی نمایند.همچنین اندازیرا راه دامداری خود یک نیز كار كنند یا اینکه

و  امور دام و مراكز تحقیقاتی نژاد دام اصالح های، آزمایشگاهیا آنالیز خوراک خوراک برای تغذیه

 نمایند. فعالیت آبزیان

 های این رشته در طول تحصیل:درس

گیاه پزشکی، ترویج و آموزش گرایش زراعت و اصالح نباتات، علوم دامی، 7دروس مشترک در 

 كشاورزی، باغبانی، خاک شناسی و صنایع غذایی :

شناسی، آمار و احتماالت، ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، اكولوژی، گیاه

شناسی، اقتصاد كشاورزی، آبیاری عمومی، هوا و اقلیمشناسی،ی، زیستبیوشیمی عموم

های شناسی و دفع آفات، ماشینحشرهشناسی عمومی، زراعت عمومی، باغبانی عمومی،خاک

 های كشاورزی، دامپروری عمومی،كشاورزی، عملیات كشاورزی، اصول تبدیل و نگهداری فرآورده

 آشنایی با كامپیوتر.

 : دامی گرایش علوم دروس تخصصی
 

و طیـور،   دام هـای ، بیمـاری  دام ، اصـالح دام و فیزیولـوژی  ، تشریحدام بهداشت ، اصول دام تغذیه

،  داری، مرتـع تولیـد مثـل   طیـور، فیزیولـوژی   گوسفند و بـز، پـرورش   ، پرورش گاو شیری پرورش

 .، كارآموزی زنبور عسل پرورش

 پزشکی:گیاهگرایش 

و  ، زینتیزراعی از گیاهان اعم گیاهان و معالجه حفظ به انسان معالجه جای به پزشکیگیاه دانش

و  زند، مطالعهمی صدمه آن سالمت دهد و بهمی را رنج گیاه كه پردازد و آنچهمی میوه درختان

 ها بهها، انبارها، سیلوها و كشتیدر مزرعه كه آفاتی با گرایش این دانشجویكند؛ یعنیمی بررسی

 هایهرز یا بیماری هایو علف ، جوندگانحشرات زند از قبیلمی صدمه گیاه مختلف هایبخش

 مختلف را در مراحل سمپاشی شود و نحوهها آشنا میها و باكتریها، ویروسمانند قارچ گیاهی

 آنچه كه داشت باید توجه گیرد. البتهانبارها را فرا می ضد عفونی و نحوه یاهاز گ رشد و نگهداری

 كمبود مواد غذایی و حتی ، گرمازدگیسرمازدگی بلکه نیست زند تنها بیماریمی صدمه گیاه به

 دانشجویرو  شود. از همینمی محسوب گیاهی دهد و جزو ضایعاتمی را رنج نیز گیاه در خاک

 ها را بیاموزد.آسیب از این جلوگیری را بشناسد و نحوه باید موارد فوق پزشکی گیاه

 : الزم هایتوانایی
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 آشنا باشد و از سوی ایران طبیعی و جانوری گیاهی هایسو با گونه باید از یک ایرانی پزشک گیاه

 ورودی از مبادی دائم ( كهایهرز قرنطینه هایعلفها و ، بیماری)آفات زنده دیگر با موجودات

 و با آنها مبارزه شوند، آشنا بودهوارد می غیرقانونی صورت كشور به طوالنی یا از مرزهای رسمی

دارد و باید از  را بر عهده و پر مسؤولیت دشوار، پیچیده كاری پزشکیگیاه مهندس كند. در واقع

 نیاز به پزشکیگیاه باشد.همچنین داشته ایو گسترده وسیع و آمار، اطالعات یولوژی، ببیوشیمی

خاطر بسپارد و  آنها را به ها و ردهو قارچ حشرات التین دانشجو باید اسامی دارد چون قوی حافظه

مند باشد. زیرا هعالق شناسیحشره و بخصوص كشاورزی باید به گرایش این دانشجوی باالخره

 مضر برای حشرات درس شود و در اینمی گیاهی آفات شامل گرایش این از دروس ایعمده بخش

 شود.می داده آنها آموزش و بیولوژی آفات

 : در ایران شغلی موقعیت

هر كشاورزی شاید برخی از كشاورزان تصور كنند كه اطالعات الزم را درباره آب و خاک دارند اما 

میداند كه برای مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی باید به یک متخصص مراجعه كند تا نوع سم و 

نحوه استفاده از آن را فرا گیرد. به عبارت دیگر كشور به فارغالتحصیل عالقمند و توانای گیاه 

نیز از مراكز جذب  پزشکی نیاز مبرمی دارد. وزارت كشاورزی، شهرداریها و كلینیکهای گل و گیاه

فارغالتحصیالن این گرایش هستند. از سوی دیگر در حال حاضر مهندسین كشاورزی میتوانند با 

استفاده از طرح اشتغالزایی جهادكشاورزی، از این وزارتخانه وام گرفته و گلخانه یا باغ میوه ایجاد 

نها بهتر است زیرا كنند. قابل ذكر است كه موقعیت فارغالتحصیالن این گرایش در شهرستا

 میتوانند در سازمان تحقیقات كشاورزی شهر خود فعالیت نمایند.

 :پزشکی گیاه تخصصی دروس 

 مهم ، آفاتزراعی گیاهان مهم های، بیماری زراعی گیاهان مهم ، آفاتشناسی، قارچ شناسیحشره

و  ، جالیزیزینتی گیاهان مهم هایو بیماری ، آفاتمیوه درختان مهم های، بیماریمیوه درختان

، شیمیایی مبارزه ، تکنولوژیشناسی، سمگیاهی هایو بیماری با آفات مبارزه ها، اصولسبزی

 .، كارآموزیانباری آنها، آفات هرز و كنترل هایعلف

 

 :كشاورزی و آموزش گرایش ترویج

 جامعه اقشار مختلف در بین رشته آن و علم دانش بردن ایهر رشته مهم هایاز رسالت یکی

 عموم گیرند، مستقیماً برایها فرا میدر دانشگاه دانشجویان كه دیگر مطالبی عبارت . بهاست

 توانایی با سطح گیرد تا متناسب صورت در آن باید تغییر و تحولی بلکه نیست استفاده قابل مردم

نیز ما با افراد  قرار داد. در كشاورزی ها را در اختیارشانها و نوآوریایده بتوان از مخاطبان ر یکه

 قرار دارند. افرادی متفاوتی هایدر رده و آگاهی علمی سطح از لحاظ كه سر و كار داریم مختلفی

 دست به كشاورزی را از كتب دانش توانند ایندارند اما نمی نوین كشاورزی دانش نیاز به كه

 و توان دانش با سطح را متناسب جدید علمی هاییافته باشند كه باید متخصصانی بیاورند بلکه
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و  ترویج مهندسین همان متخصصان در اختیار آنها قرار دهند این از مخاطبان دسته این علمی

شود؛ نیز می رسمی هایآموزش شامل گرایش این آموزش بخش هستند.البته كشاورزی آموزش

، آموزشی ریزیبرنامه با نحوه بخش در این كشاورزی و آموزش ترویج مهندسی دانشجویان یعنی

 شوند.آشنا می كشاورزی هایها و دبیرستانهنرستان و مدیریت تدریس

 الزم : هایتوانایی

 حیطه آن دروس چون است ایرشته بین هایاز رشته یکی كشاورزی آموزشو  مهندسی ترویج

، تربیتی ، علومآموزشی ، تکنولوژیتربیتی ، روانشناسیارتباطات شامل مختلف از علوم ایگسترده

 ش باید همگرای این دانشجوی دلیل همین گیرد.بهرا دربرمی ، كامپیوتر، آمار و كشاورزیمدیریت

 باشد و هم قوی و ریاضی ، شیمیشناسیمانند زیست مهندسی كشاورزی مهم در دروس

و با  بسیار داشته باید صبر و حوصله باشد؛ یعنی را داشته تدریس برای الزم هایتوانمندی

باشد تا  و خالق باید نواندیش ، دلسرد نشود. در ضمنكشاورزان از سوی پذیرش عدم ترینكوچک

 متعدد و متفاوت هایبپردازد و از روش كشاورزی و آموزش ترویج نحو به بهترین بتواند به

باید  نماید. همچنین استفاده راه در این و عکس پوستر، فیلم تهیه مثل آموزشی تکنولوژی

 ارتباط قشر روستایی خصوص به امعهج مختلف باشد تا بتواند با طبقات گرا داشتهبرون شخصیتی

 سازد و در نهایت منتقل كشاورزان را به و عملی تئوری ها، دانشاعتماد آن برقرار كند و با جلب

و  همکاری مند بهببرد و عالقه لذت كشاورزی هایو فعالیت روستایی از محیط كه است الزم

 باشد. دیگران به كمک

 در ایران : شغلی موقعیت

مهندسین ترویج و آموزش كشاورزی میتوانند به عنوان رئیس سازمان كشاورزی استان، مجری 

طرحهای تحقیقاتی ترویجی، كارشناس ترویج و آموزش در وزارت تعاون، صندوق بیمه و سازمان 

دند. یا به مدیریت و برنامهریزی مشغول به فعالیت شوند. باعث ارتقای سطح زندگی روستائیان گر

عنوان كارشناس، گروهی از زوجین را برای انتقال یافتههای نوین به روستائیان آماده كرده، بر كار 

آنها نظارت كنند.در ضمن مهندسان ترویج و آموزش كشاورزی میتوانند به عنوان مدیر برنامهریز 

ت داشته باشند. آموزشی یا تکنولوژیست آموزشی در هنرستانها و دبیرستانهای كشاورزی فعالی

همچنین میتوانند در سمینارها و كنگرههای علمی مسئول وسایل دیداری و شنیداری شوند یا به 

عنوان سر دبیر روزنامهها و نشریات كشاورزی در جامعه خدمت كنند.در ضمن مهندسان ترویج و 

در  آموزش كشاورزی میتوانند به عنوان مدیر برنامهریز آموزشی یا تکنولوژیست آموزشی

هنرستانها و دبیرستانهای كشاورزی فعالیت داشته باشند. همچنین میتوانند در سمینارها و 

كنگرههای علمی مسئول وسایل دیداری و شنیداری شوند یا به عنوان سر دبیر روزنامهها و 

 نشریات كشاورزی در جامعه خدمت كنند.

 : كشاورزی و آموزش گرایش ترویج تخصصی دروس
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 ، اصول عشایری شناسیمردم ، مقدمات روستایی شناسی ، جامعهتربیتی وانشناسیر مقدمات

، كشاورزی ترویج ، اصولكشاورزی آموزش ، اصولبزرگساالن آموزش ، اصول و پرورش آموزش

و  ، نوآوریآموزشی برنامه و تهیه ، طرحترویجی ریزیبرنامه ، اصول و ترویج آموزش مدیریت اصول

 كشاورزی و آموزش ، ترویجو ترویجی فنی نویسی مقاله ، اصول و بصری سمعی ، آموزشنوپذیری

 . عملی

 :گرایش باغبانی

 شامل كه . گیاهانیاست باغبانی گیاهان در پرورش و مهارت ، هنر، تجربهاز علم ایآمیخته باغبانی

 مهندسی شود و دانشجویمی دارویی و گیاهان ، سبزیجاتزینتی گیاهانها و ، گلمیوه درختان

گیاهان  كه هایی، پاسخاز گیاهان چهار دسته این ژنتیکی هایبا ویژگی چهار سال در طی باغبانی

 و ... ، كود، هرسآبیاری ما مثل تیمارهای به كه هاییدهند و پاسخمی محیطی شرایط به

 باغبانی كه است گیاهان فیزیولوژیکی دقیق هایبررسی خاطر همین شود و بهدهند، آشنا میمی

. است شده باغبانی محصوالت و كیفیت كمیت بهتر شدن باعث كه ، علمیاست علمی رشته یک

 بزرگتری هایو گل ا كردهپید بیشتری دوام زینتی ، گیاهانباغبانی علم یاری به مثال برای

نژاد و  اصالح یاری به بود اما امروزه تلخ خریدیممی كه از خیارهایی بعضی دهند. یا در قدیممی

 وجود ندارد. خیار تلخ الزم هایرسیدگی

 الزم : هایتوانایی

برقرار كرد و باید  ارتباط و خاک كرد، باید با آب را حس ، باید آناست كار عملی یک باغبانی

 . بهگرفت و از آنها ایده است شده در دنیا انجام كارهایی چه باغبانی در زمینه كرد كه بررسی

برود و به كار با خاک  الزم است كه سرِ زمین مهندسی كشاورزی ـ باغبانی دانشجوی دلیل همین

 ویژه به زیستی علوم گرایش باید به این یدانشجو مند باشد.همچنینو گل و گیاه عالقه

گرایش  در این گیاهی تنوع اینکه باشد برای داشته تسلط آن و به مند بودهعالقه شناسیگیاه

با  زینتی گیاهان بخصوص گیاهان خاطر ماهیت به .گفتنی است كه باغبانیزیاد است العادهفوق

و  گل و به است در آنها قوی هنری هایزمینه كه افرادی دارد. بنابراین سر و كار ذوقی مسائل

 تر خواهند شد.گرایش موفق دارند، در این نیز عالقه گیاه

 در ایران : شغلی موقعیت

التحصیالن این كنندگان است، چون فارغدرآمدی برای تولیدباغبانی از نظر اقتصادی رشته پر

ها، گیاهان زینتی و دارویی، توانند به تولید گلداشتن سرمایه الزم می گرایش در صورت

 ای بپردازند.های گلخانهسبزیجات یا میوه

گیرد، از سوی دیگر چون دانشگاه آزاد اسالمی در سطح وسیعی دانشجوی مهندسی باغبانی نمی

توانند در سازمان بانی میالتحصیالن مهندسی باغهنوز بازار كار این گرایش اشباع نشده است. فارغ

های تحقیقاتی و آزمایشگاهی انجام دهند یا به عنوان برنامه و بودجه یا جهاد كشاورزی نیز كار

توانند در التحصیالن این گرایش میهای خصوصی فعالیت نمایند. فارغكارشناس در مزارع و باغ
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زندگی، مراكز كشت و صنعت، های كشاورزی و جهاد سامراكز دولتی و خصوصی مانند وزارتخانه

 ها )بانک كشاورزی(، تحقیق و فعالیت نمایند.ها، بانکوزارت كشور شهرداری

ای تولید گل و های گلخانهتواند به عنوان مشاور و مجری طرحهمچنین مهندس باغبانی می

ها و های تولید نشا و سایر ادوات ثابت باغبانی طراحی پارکهای گرم و سرد، خزانهسبزی، شاسی

ها و كاشت میوه و سبزی در حد وسیع و گسترده برداری و طراحی باغهای سبز شهری، نقشهفضا

 لیت كند. فعا

 :گرایش باغبانی تخصصی دروس

و كودها، ازدیاد  خاک آنها، حاصلخیزی هرز و كنترل های، علفنباتات اصالح ، اصولباغبانی اصول

بعد از  ، فیزیولوژی معتدل مناطق های، میوهخصوصی ، سبزیکاریعمومی ، سبزیکاری نباتات

 و نیمه گرمسیری های، میوه و گیاه گل و بذر گیری یز، اصالحر های، میوه ، گلکاریبرداشت

 . ، كارآموزی گیاهی ، فیزیولوژیگرمسیری

 :شناسیگرایش خاک

تولید مواد  در جهت از خاک بری، بهرهخاک شناسایی به شناسیـ خاک كشاورزی مهندسی

شور و  هایخاک ، اصالحخاک ، آلودگیآب و خاک ، مدیریتزیست از محیط و حفا،ت غذایی

 از قبیل گوناگون مصارف برای خاک و كاربری و آلی شیمیایی كودهای بهینه ، مصرفقلیایی

 این دیگر دانشجویان عبارت پردازد. بهمی و شهرسازی دیم ، زراعتآبی ، زراعت، مرتعجنگل

 مختلف های، روشخاک انواع گذاریو نام بندی، ردهخاک ملو تکا پیدایش گرایش با مراحل

با  خاک بین شوند و رابطهآشنا می زراعی هایخاک و تقویت ، نگهداریو حفظ فرسایش كنترل

 و شیمیایی فیزیکی خصوصیات كنند و با بررسیمی را مطالعه اقلیمی مختلف و عوامل و گیاه آب

 بیشتر محصوالت هرچه بهروری به مواد مختلف شدن یا كم در برابر اضافه آن واكنشو  خاک

 كنند.می كمک زراعی

 : الزم هایتوانایی

 این و دانشجویان است شناسیو زمین شیمی شناسی،ـ خاک كشاورزی در مهندسی پایه دروس

كار  مند باشند و آمادگیعالقه طبیعی و منابع زیست محیط و همچنین دروس این گرایش باید به

 باشند. را داشته ها، صحرا و مزارعدر آزمایشگاه

 در ایران : شغلی موقعیت

 كود و نوع میزان را كود بدهد. تعیین هکتاری 50یا  30 خواهد باغیباغدار می یک كنید كه فرض

تواند گرایش می این مهندس . همچنیناست ناسیشـ خاک كشاورزی مهندس كود برعهده

یا  ، باغبانیزراعت برای زمین یک كند كه مشخص كند؛ یعنی را تعیین مختلف هایزمین كاربری

را نیز پیشنهاد بدهد. در  زراعی زمین برای مناسب محصول نوع . در ضمناست مناسب مسکن

 ، محیطجهاد كشاورزی تواند در وزارتمی شناسیـ خاک ورزیكشا حاضر نیز مهندس حال

 كند. فعالیت خصوصی ها یا در بخش، شهرداریزیست
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 :شناسیگرایش خاک تخصصی دروس

 ها، حاصلخیزیخاک بندیو رده ، پیدایششور و قلیایی های، خاکخاک ، شیمیخاک فیزیک

ها خاک ، ارزیابیو گیاه و خاک آب ، رابطهخاک و حفا،ت رسایش، فخاک و كودها، بیولوژی خاک

 .، كارآموزیگیاه ، تغذیهزهکشی ها، مبانیخاک برداری، نقشهو اراضی

 

 :نباتات و اصالح گرایش زراعت

 كنندهگرایش تولید از سه یکی دامی و علوم های باغبانیدر كنار گرایش نباتات و اصالح زراعت

 رشد و نمو، میزان به نباتات و اصالح گرایش زراعت میان . در ایناست كشاورزی مهندسی

، چغندر قند، سویا و ، جو، ذرتنظیر گندم زراعتی تولید گیاهان سازیبهینه هایعملکرد و روش

 ترینمهم و در واقع است ستهآنها واب به و دام انسان غذای كه پردازد. گیاهانیمی آفتابگردان

 ژنتیکی پایه كه گیاهان اصالح گرایش طریقه در این آیند. همچنینشمار می به زراعتی گیاهان

 . برایباشیم داشته بیشتری و بازدهی با كیفیت ، گیاهانیژنتیکی شود تا با اصالحمی دارد، مطالعه

را  كیفیت و بهترین بازدهی باالترین كه را تولید كنیم ، گندمیتلفمخ هایگندم با تالقی مثال

 باشد. داشته

 : الزم هایتوانایی

 نباتات و اصالح زراعت دانشجویان شخصی زندگی گرایش معتقدند كه این و متخصصان استادان

 زندگی كه ، دانشجویانیاست شده ادهد نشان تجربه باشد. چون كشاورزی به وابسته نوعی باید به

 به كه افرادی شوند. همچنینمی مواجه زیادی با مشکالت كشاورزی عملی دارند در دروس شهری

 تر هستند.گرایش موفق مند باشند در اینعالقه و آزمایشگاه كار در مزرعه

 : در ایران شغلی موقعیت

 صورت را به زراعی زمین تواند یکمی خوبی باشد به داشته گرایش سرمایه این التحصیلاگر فارغ

 تولید واحدهای مؤسسات تواند جذبنیز می سرمایه نداشتن كند و در صورت اداره مکانیزه

 جلسم توسط كه كشاورزی مهندسی نظام هاینامهآئین با اجرای كه این ویژه گردد. به كشاورزی

 زراعت مهندس یک نظارت باید تحت و خصوصی از دولتی اعم زراعی ، هر زمیناست شده تصویب

 التحصیالناز فارغ هریک به حاضر دولت در حال است گردد. گفتنی اداره نباتات و اصالح

 انجام برای وام نتوما میلیون 20 الزم هایتوانمندی داشتن در صورت كشاورزی مهندسی

 دهد.می كشاورزی هایفعالیت

 نباتات : و اصالح دروس تخصصی گرایش زراعت

، نباتات اصالح ، اصولو گیاه و خاک آب آنها، رابطه هرز و كنترل های، علفكاری، دیمداریمرتع

، زراعتی گیاهان ، فیزیولوژیایفهعلو نباتات ، زراعتصنعتی نباتات ، زراعتخصوصی نباتات اصالح

 .كارآموزی

 گرایش علوم و صنایع غذایی 
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فارغالتحصیل این گرایش با توجه به توانمندیهایش در خصوص اجرای عملیات تبدیل مواد غذایی، 

نگهداری محصوالت كشاورزی، كنترل كیفیت و كمک به طراحی و بهینهسازی خطوط تولید در 

میتواند مدیریت خط تولید كارخانجات، مسئولیت فنی، مسئولیت  كارخانجات مواد غذایی

آزمایشگاهها، انجام فعالیتهای تحقیقاتی برای بهبود كیفیت تولیدات غذایی، ساخت محصوالت 

جدید، افزایش تولید، كاهش ضایعات، بستهبندی، ارائه مشاوره علمی به واحدهای تولیدی و 

مله مراكز اشتغال فارغالتحصیالن این گرایش میتوان به موارد فعالیتهای دیگر را برعهده گیرد. از ج

زیر اشاره كرد:كارخانجات تولید فرآوردههای غذایی، سازمانها و وزارتخانههای دولتی مانند جهاد 

كشاورزی، صنایع و معادن، علوم و تحقیقات و فناوری، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، مراكز 

یقات كشاورزی، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، اداره نظارت تحقیقات مهندسی، مؤسسه تحق

 بر مواد غذایی و دارویی، شیالت و بخش خصوصی.

 

 مهندسیمنابعطبیعی

مقدمه: با افزایش شمار انسانها بر روی كره زمین و تغییر و تحول در سبک زندگی، افزایش  :.دیباچه

های بشر، این معادله توازن خود را از دست داد؛ بطوریکه برداشت بیرویه و غیر خواستهها و نیاز

اصولی از منابع طبیعی و خدادادی، زندگی بر روی كره زمین را بطور جدی به مخاطره انداخته 

است. بشر سرمایههایی را كه در طی هزاران سال اندوخته شده بود، در مدت كوتاهی از بین برد یا 

نها آسیب رساند و بعد از مدتی ضرر رساندن به این منابع محدود و پی بردن به عواقب به شدت به آ

 دینه و اصولی از منابع طبیعی افتاجبرانناپذیر آن، به فکر جبران خسارت وارده و استفاده به

برداری اصول  مهندسی منابع طبیعی رشته مهمی است كه اندیشه نگهداری، توسعه، احیا و بهره

 طبیعی را رشد و توسعه میبخشد.منابع 

 ـ اهداف رشته: 

 حفظ و نگهداری از منابع طبیعی. -1

 استفاده بهینه و اصولی از ثروتهای خدادادی. -2

 تربیت افراد با توانایی و مهارتهای الزم برای مدیریت. -3

اصولی از منابع تربیت افراد برای برنامهریزی و اجرای مربوط به حفا،ت و احیاء و بهرهبرداری  -4

 طبیعی.
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 –جنگلـداری، مهندسـی منـابع طبیعـی      –ـ گرایشهای رشته عبارتند از مهندسـی منـابع طبیعـی    

مرتـع و   –علوم و صنایع چوب و كاغذ، مهندسی منـابع طبیعـی    –شیالت، مهندسی منابع طبیعی 

 محیط زیست –آبخیزداری، مهندسی منابع طبیعی 

 توانایی الزم داوطلبان: 

 مندی به مظاهر مختلف طبیعی )جنگل، كویر، رودخانه و...(. عالقه -1

 برخورداری از توان جسمی. -2

 پایه قوی در درس علوم پایه. -3

 عالقمندی به زیستشناسی. -4

 این رشته ها در مقطع كاردانی نیز در دانشگاههای كشور دایر میباشند.

 

 جنگلداری –مهندسی منابع طبیعی 

لیتهای كشاورزی، صنعتی، اجتماعی و اقتصادی بطور مستقیم وغیرمستقیم ـ معرفی: بسیاری از فعا

با جنگل در ارتباطند. جنگل از جمله منابع طبیعی تجدید شونده قلمداد میشود كه عالوه بر تأمین 

چوب مورد نیاز صنایع كاغذ و چوب، منافع بیشمار دیگری را نیز در خود جای داده است كه از 

نقش جنگل در تولید اكسیژن و پاكی هوا، محافظت از خاک وجلوگیری از  جمله آنها میتوان به

فرسایش آن، جلوگیری از پدید آمدن سیل، و به عنوان زیستگاه انواع جانوران و پرندگان و 

 تفرجگاهی سالم و زیبا در صنعت گردشگری )توریسم( اشاره كرد.

سازی و بهرهبرداری  گلداری، جادهشناسی، جن به طور كلی این رشته به مسائل و موضوعات جنگل

از جنگل، اقتصاد و سیاست جنگل میپردازد. این رشته از طرفی به مبانی فنی و مهندسی و از طرف 

 دیگر به علوم طبیعی، اقتصادی و زیستمحیطی مربوط است.

 ـ اهداف رشته: 

 شناخت جوامع مختلف جنگلی. -1

 آگاهی از كیفیت و كمیت جنگل. -2

 رای طرحهای جنگلداری از جمله جادهسازی در جنگل.طراحی و اج -3

 بهرهبرداری از تولیدات جنگل. -4

 اندازهگیری و آماربرداری. -5

 روشهای مختلف قطع و استحصال و حمل درختان افکنده. -6

 احیاء و حفا،ت و توسعه مناطق جنگلی به عنوان تولیدكنندهی مادهی اولیه )چوب(.  -7
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 شرایط آب و هوایی. تعدیل و تنظیمکنندهی -8

 ـ طول دوره:

طول متوسط این دوره چهار سال بوده و شامل درسهای نظری و عملی است و در پایان این دوره 

دانشجوی این رشته مو،ف است كه به تهیه و تدوین یک طرح جنگلداری در یکی از مناطق 

تکنولوژی »با نام  كشور به عنوان پروژه كارشناسی مبادرت كند. این رشته در مقطع كاردانی

 در دانشگاههای كشور ارائه میشود.« جنگلداری

فارغالتحصیل این رشته میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاههای دولتی و در رشته 

جنگلداری شركت كرده و ادامه تحصیل دهد. عالوه بر این فارغالتحصیل این دوره میتواند در 

احیاء و  -1كاربردی و در رشتههایی مانند  –ه علمی آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگا

آلودگی محیط زیست و بازیافت ادامه تحصیل  -3مرتعداری  -2بهرهبرداری از مناطق بیابانی 

دهد. نکته نهایی این كه فارغ التحصیل این رشته مجاز است كه مجدداً درآزمون سراسری 

شتههای كارشناسی متناسب، واحدهای دانشگاهها شركت كرده و در صورت قبولی در یکی از ر

 مشتركی را كه قبالً گذرانده شده است، طبق ضوابطی پذیرفته خواهد شد.

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

فارغ التحصیل این رشته میتواند برای ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد، در صورت تمایل 

هر یک از رشتههای گروه كشاورزی كه مهندسی منابع تغییر رشته دهد. امکان ادامه تحصیل در 

طبیعی نیز زیرمجموعه آن به شمار میرود، در مقطع كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی 

(ph.D.در داخل و خار  وجود دارد ) 

 

 شیالت –مهندسی منابع طبیعی 

رزش است، اما ـ معرفی: با آنکه مصرف ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی برای سالمتی بسیار باا

متأسفانه سرانه مصرف آن در ایران پایین بوده و چندان در سبد غذایی خانوادههای ایرانی جای 

نمیگیرد، و این در حالی است كه ایران از موهبت همسایگی دریای خلیج فارس و دریاچهی خزر و 

 دهای بزرگی چون كارون و زایندهرود برخوردار است.ور

 ـ اهداف رشته: 

 با تکیه بر آخـرین یافتـه  «( دریاهای آزاد»شناسایی آبزیان داخلی )آب شیرین و آبزیان دریایی  -1

 های علوم مختلف در زمینهی زیستشناسی جانوری و گیاهی و اكولوژی دریایی.

 بکارگیری شیوههای نوین تکثیر و پرورش گونههای مختلف آبزیان. -2

 ای آزاد.استفاده بهینه از منابع آبی داخلی و آبه -3

طول متوسط این دوره چهار سال بوده كه شامل دروس نظری و عملی است. این رشته در مقطع 

 در دانشگاههای داخل ارائه میشود.« تکنولوژی شیالت»كاردانی با نام 



256                                                                                   بسوی دانشگاه  

 

فارغ التحصیل این رشته میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاههای دولتی و در رشته 

ن شركت كرده و ادامه تحصیل دهد. عالوه بر این فارغ التحصیل این دوره تکثیر و پرورش آبزیا

كاربردی و در رشتههایی مانند صید و  –میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی 

بهرهبرداری آبزیان، فراوری محصوالت شیالتی و تکثیر و پرورش آبزیان ادامه تحصیل دهد. نکته 

تحصیل این رشته مجاز است كه مجدداً درآزمون سراسری دانشگاهها شركت نهایی این كه فارغ ال

كرده و در صورت قبولی در یکی از رشتههای كارشناسی متناسب، واحدهای مشتركی را كه قبالً 

 گذرانده شده است، طبق ضوابطی پذیرفته خواهد شد.

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

اند برای ادامه تحصیل در صورت تمایل تغییر رشته دهد. با این فارغ التحصیل این رشته میتو

وجود امکان ادامه تحصیل در هر یک از رشتههای گروه كشاورزی كه مهندسی منابع طبیعی نیز 

( در داخل ph.Dزیرمجموعه آن به شمار میرود، در مقطع كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی )

التحصیل این رشته میتواند در گروه فنی و مهندسی و در و خار  وجود دارد. عالوه بر این فارغ 

 –علوم دریایی و اقیانوسی »و در گروه علوم پایه و در رشته « مهندسی سوانح طبیعی»رشته 

 كه با این رشته تناسب دارد شركت كند.« دریا زیست

 علوم و صنایع چوب و كاغذ –مهندسی منابع طبیعی 

گل چوب است كه مادهی خامِ بخش مهمی از صنایع چوب و ترین فراورده جن ـ معرفی: شناخته

كاغذ را تأمین میکند. با توجه به رشد روزافزون جمعیت در ایران و خرو  مقادیر زیادی ارز برای 

واردات چوب و كاغذ، الزم است كه در دانشگاههای كشور، كارشناسانی تربیت شوند تا با كسب 

های كاربرد  ه به فعالیت بپردازند و نیاز كشور را در زمینهمهارتها و دانشهای الزم، در این زمین

درست چوب و مواد سلولزی، حفا،ت و نگهداری چوب و تولیدات آن مانند مقوا و انواع كاغذ و... 

 برآورده كنند.

 ـ اهداف رشته: 

 آشنایی با نحوه رویش و تولید چوب و عوامل مؤثر بر آن. -1

 مکانیکی و شیمیایی آنها. –کی شناخت انواع چوب و خواص فیزی -2

 كاربردهای چوب در صنعت. -3

 تبدیل شیمیایی چوب به خمیر كاغذ، انواع كاغذ و فراوردههای صنعتی چوب. -4

 حفا،ت چوب و اقتصاد چوب. -5

طول دوره: طول متوسط این دوره چهار سال بوده كه شامل دروس نظری و عملی است. این رشته 

 در دانشگاههای كشور ارائه میشود.« تکنولوژی چوب»ان در مقطع كاردانی با عنو

هایی  فارغ التحصیل این رشته میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاههای دولتی رشته

كاربردی و در  –مانند جنگلداری شركت كند. عالوه بر این، امکان ادامه تحصیل در دانشگاه علمی 

احیا و بهرهبرداری از  -4مرتعداری  -3بازیافت  -2آلودگی محیط زیست  -1رشتههایی مانند: 
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مناطق بیابانی ادامه تحصیل دهد. نکته آخر این كه فارغ التحصیل این رشته مجاز است كه مجدداً 

رشناسی درآزمون سراسری دانشگاهها شركت كرده و در صورت قبولی در یکی از رشتههای كا

 متناسب، واحدهای مشتركی را كه قبالً گذرانده شده است، طبق ضوابطی پذیرفته خواهد شد.

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

های گروه كشاورزی كه مهندسی منابع طبیعی نیز  امکان ادامه تحصیل در هر یک از رشته

( در داخل ph.Dكترای تخصصی )زیرمجموعه آن به شمار میرود، در مقطع كارشناسی ارشد و د

و خار  كشور وجود دارد. نکته مهم در مورد این رشته این است كه فارغ التحصیل آن میتواند در 

كه با این رشته تناسب دارد، « مهندسی مدیریت سوانح طبیعی»گروه فنی و مهندسی و در رشته 

 شركت كند.

 

 مرتع و آبخیزداری –مهندسی منابع طبیعی 

نفجار جمعیت، تعادل بین تولیدكننده طبیعی )جنگل، مرتع، گیاهان( و مصرفکنندگان ـ معرفی: ا

)انسان، دام و جانوران( را بر هم زده است. بر هم خوردن تعادل، باعث از بین رفتن جنگلها و 

پوشش گیاهی مناطق مختلف شده است. برای نمونه ازدیاد جمعیت در مناطق روستایی حاشیهی 

ست كه برای سوخت و دیگر مصارف گیاهان منطقه مثل گز و تاق هر چه بیشتر كویر باعث شده ا

مورد استفاده قرار گرفته و بتدریج منطقه مورد نظر به ناحیهای كامالً خشک تبدیل شود و 

موجبات روان شدن هر چه بیشتر شنها فراهم آید. چرای بیش از حد مراتع و كشت غیر اصولی در 

وشش گیاهی طبیعی تخریب شده و آب باران بتواند به راحتی خاكی مناطق شیبدار باعث شده پ

را كه هزاران سال صرف تولید آن شده است در مدت كوتاهی شسته و از حاصلخیزی آن بکاهد. 

پیشگیری از این روند تخریبی و بیابانزدایی و احیاء و اصالح مراتع، به طرحهایی مناسب با 

البته باید مجریان این طرحها نیز افرادی كاردان و كارآزموده موقعیت و وضعیت منطقه نیاز دارد و 

 باشند.

 ـ اهداف رشته: 

ریزی در حیطه مراتع و چراگاههای طبیعی بر اسـاس شـناخت انـواع خـاک، آب، هـوا،       برنامه -1

 گیاهان مرتعی و عوامل تهدیدكننده اكولوژی )زیستبوم(های مختلف.

 بین رفته. تالش در جهت زنده كردن مرتعهای از -2

 جلوگیری از فرسایش توسط آب و باد با بهرهبرداری اصولی و قانونمند. -3

مهاركردن آبهای روان، سیالبها و رودخانههای فصلی و ذخیره و هدایت آنهـا بـرای مصـرف در     -4

 زمینهای حاصلخیز و فصلهای خشک و كمباران

نظـری، عملـی و عملیـات     طول دوره: طول متوسط این دوره چهار سـال بـوده كـه شـامل دروس    

در « تکنولــوژی مرتـع و آبخیــزداری »صـحرایی اسـت. ایــن رشـته در مقطـع كــاردانی بـا عنـوان       

 دانشگاههای كشور ارائه میشود.
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 فارغ التحصیل این رشته میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسـته دانشـگاههای دولتـی و در رشـته    

ركت كـرده و در صـورت قبـولی ادامـه     جنگلـداری شـ   -3آبخیـزداری   -2مهندسی مرتع  -1های 

التحصیل این دوره میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاه  تحصیل دهد. عالوه بر این فارغ

بـرداری از منـاطق بیابـانی     احیاء و بهره -1هایی مانند:  كاربردی شركت كرده و در رشته –علمی 

حصیل دهد. نکتـه نهـایی ایـن كـه فـارغ      بازیافت ادامه ت -3مرتعداری و آلودگی محیط زیست  -2

التحصیل این رشته مجاز است كه مجدداً درآزمون سراسری دانشگاهها شركت كرده و در صـورت  

های كارشناسی متناسب، واحدهای مشـتركی را كـه قـبالً گذرانـده شـده       قبولی در یکی از رشته

 است، طبق ضوابط پذیرفته خواهد شد.

 باالتر: ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع

فارغ التحصیل این رشته مجاز است برای ادامه تحصیل در صورت تمایل در مقطع كارشناسی 

ارشد تغییر رشته دهد و در یکی از رشتههای پیوست شركت كند. با وجود این امکان ادامه 

های گروه كشاورزی كه مهندسی منابع طبیعی نیز زیرمجموعه آن به  تحصیل در هر یک از رشته

( در داخل و خار  كشور ph.Dمیرود، در مقطع كارشناسی ارشد و دكترای تخصصی )شمار 

وجود دارد. نکته مهم در مورد این كه فارغ التحصیل این رشته میتواند در گروه فنی و مهندسی و 

كه با این رشته تناسب دارد، شركت كرده و در « سوانح طبیعی -مهندسی مدیریت »در رشته 

 ی تحصیل دهد. صورت قبولی ادامه

 محیط زیست –مهندسی منابع طبیعی 

ـ معرفی: در حال حاضر نسل گونههای متعددی از گیاهان و جانوران در خشکی و دریا منقرض 

شدهاند. و نسل شمار زیادی از آنها در مسیر انقراض قرار گرفته است. یا بهرهبرداری غیر اصولی از 

سایش قرار داده یا آن را به مواد شیمیایی و منابع گیاهی، منابع غنی خاک را در معرض فر

رادیواكتیو آلوده كرده است با وارد كردن مواد شیمیایی و فاضالب خانهها و پسآب مراكز صنعتی 

به رودها و دریاها، این زیستگاههای طبیعی را آلوده كرده و اكولوژی آن را بر هم زده، جنگلها را 

به زمینهای خشک و لم یزرع تبدیل كرده است. تمام به زمینهای كشاورزی و مراتع سرسبز را 

گرایشهای مهندسی منابع طبیعی به نوعی به حفظ و بهرهبرداری اصولی از محیط زیست توجه 

دارند و گرایش محیط زیست تلفیقی از این گرایشها بوده و بطور ویژه به مسائل زیست محیطی 

 میپردازد.

 ـ اهداف رشته: 

 زیست طبیعی )فضای سبز، تفریحگاهها، پاركهای ملی و...(. حفظ و حمایت از محیط -1

 ارائه برنامههای مدون و از پیش طراحیشده برای احیاء و توسعه منابع طبیعی محیط زیست. -2

 بررسی راههای حفظ و نگهداری محیط زیست. -3

باشد. طول دوره: طول متوسط این دوره چهار سال بوده كه شامل دروس نظری، عملی و پروژه می

 نیز ارائه میشود.« تکنولوژی محیط زیست»این رشته در مقطع كاردانی با عنوان 
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 فارغ التحصیل این رشته میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاههای دولتی و در رشته

های مهندسی محیط زیست و جنگلداری شركت كرده و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهد. 

 –لتحصیل این رشته میتواند در آزمون كارشناسی ناپیوسته دانشگاه علمی ا عالوه بر این فارغ

آلودگی  -2برداری از مناطق بیابانی  احیاء و بهره -1كاربردی شركت كرده و در رشتههایی مانند 

محیط زیست و بازیافت ادامه تحصیل دهد. عالوه بر این فارغ التحصیل این رشته مجاز است 

های  دانشگاهها شركت كرده و در صورت قبولی در یکی از رشته مجدداً درآزمون سراسری

كارشناسی متناسب، واحدهای مشتركی را كه قبالً گذرانده شده است، طبق ضوابط پذیرفته 

 خواهد شد.

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

ناسی فارغ التحصیل این رشته مجاز است برای ادامه تحصیل در صورت تمایل در مقطع كارش

های گروه كشاورزی  ارشد تغییر رشته دهد. با وجود این امکان ادامه تحصیل در هر یک از رشته

كه مهندسی منابع طبیعی نیز زیرمجموعه آن به شمار میرود، در مقطع كارشناسی ارشد و 

 ( در داخل و خار  كشور وجود دارد.ph.Dدكترای تخصصی )

میتواند در گروه فنی و مهندسی و در رشتههای  نکته مهم اینکه فارغ التحصیل این گرایش

در گروه علوم پایه، « مهندسی مدیریت سوانح طبیعی»و « مهندسی طراحی محیط زیست»

كه با این گرایش تناسب دارند، شركت « زیستشناسی دریا –علوم دریایی و اقیانوسی »رشتهی 

 ی تحصیل دهد. كرده و در صورت قبولی ادامه

 و بیابانیمدیریت مناطق خشک 

ـ معرفی: حدود دو سوم مناطق ایران را مناطق نیمه بیابانی و بیابانی و كویری تشکیل میدهد و 

متأسفانه به دالیل مختلف بر وسعت آنها افزوده میشود. بیابانزدایی و بهرهبرداری اصولی از منابع 

بیابانها، بیابانزایی و موجود در شرایط خشک و بیابانی و جلوگیری از فرسایش خاک و توسعه 

مهاجرت بیرویه ساكنان این مناطق نیازمند تربیت نیروهای متخصص است كه از دانش و 

تجربیات خود بتوانند در جهت بهرهگیری هر چه بهتر از این مناطق و همچنین برنامهریزی برای 

 ایجاد پوشش گیاهی مناسب و ایجاد كار و تولید استفاده كنند.

 ـ اهداف رشته: 

اجتمـاعی ایـن    –آشنایی با جوامع گیاهی، خاک، آب، عوامـل اقلیمـی و ویژگیهـای اقتصـادی      -1

 مناطق.

 مدیریت مناطق خشک و بیابانی. -2

 توانایی الزم داوطلبان: 

 عالقهمندی به كل طبیعت و مظاهر آن بطور خاص به بیابان و كویر. -1

 برخورداری از توان جسمی الزم جهت سفرهای صحرایی. -2

 آشنایی با علم كشاورزی. -3
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 سال بوده كه شامل دروس نظری و عملی است.  4طول دوره: طول متوسط این دوره 

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:

 یشود؛ اما دانش در حال حاضر كارشناسی ارشد این رشته در دانشگاههای داخل كشور ارائه نم

صیل در آزمون كارشناسی ارشد گروههای مختلف ی این رشته میتواند برای ادامه تح آموخته

 مهندسی منابع طبیعی )از جمله مرتع و آبخیزداری( شركت كند. 

 

 مهندسی فضای سبز:

انواع آلودگی شهرها از جمله آلودگی هوا، آلودگی صوتی و حتی آلودگی بصری عالوه بر جسم، 

از این گونه فضاها یا كاهش اثرات  فشارهای روانی فراوانی را به افراد تحمیل میکنند. برای گریز

منفی آن، بشر تالشهایی را آغاز كرده است كه یکی از آنها توسعه فضاهای سبز داخل و اطراف 

شهرهاست. این فضاهای سبز عالوه بر كاستن از فضای خشک و تکنولوژیزده شهرها، منبعی برای 

متر مربع  4تا  2به ازای هر نفر باید تولید اكسیژن مورد نیاز به شمار میرود. طبق برخی برآوردها 

فضای سبز وجود داشته باشد تا بر مشکل آلودگیها و كمبود اكسیژن غلبه شود. در واقع مهندسی 

فضای سبز با ایجاد و حفظ منا،ر طبیعی در اطراف منازل و سطوح وسیعتر، یعنی شهر و اطراف 

 آن، كیفیت زندگی را در شهرها باال میبرد.

 : ـ اهداف رشته

 های طراحی، كاشت و پرورش گیاهان. مطالعه و بررسی زمینه -1

 تلفیق علوم گیاهی با معماری. -2

 توسعه فضاهای سبز داخل و اطراف شهر. -3

ـ این رشته قسمت عمدهای از علوم و فنون كشاورزی نظیر باغبانی، خاكشناسی و آبیاری و علوم 

طراحی در هم آمیخته است بطوریکه همین پایه مانند زیستشناسی و گیاهشناسی را به هنر 

 تركیب علوم مختلف در احداث فضای سبز، این رشته را منحصر به فرد كرده است.

 توانایی الزم داوطلبان: 

 برخورداری از ذوق هنری و خالقیت و ابتکار. -1

 عالقهمندی به طبیعت، گلها و گیاهان و دروس طراحی و نقشهکشی. -2

 ان زینتی در طراحی محوطههای مسکونی، اداری و تجاری.گیری از گیاه بهره -3

 برخورداری از ذوق هنری در طراحی پارک و پاركسازی. -4

هـای   طراحی فضاهای شهری و محوطههای ویژه مثل محوطههای صنعتی، دانشگاهی، شهرک -5

 مسکونی و اتوبانها.

هـای   و عملی در زمینه طول دوره: طول متوسط این دوره چهار سال بوده كه شامل دروس نظری

 كشاورزی، عمران و معماری است. 

 ـ وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر:
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فارغ التحصیل این رشته در صورت عالقه، مجاز است در مقطع كارشناسی ارشد تغییر رشته دهد. 

های گروه كشاورزی و حتی تا  امکان ادامه تحصیل در مقطع كارشناسی ارشد در هر یک از رشته

 ( در داخل و خار  كشور وجود دارد.ph.Dقطع دكترای تخصصی )م

نکته مهم در رابطه با دانشآموخته مهندسی فضای سبز این است كه او به طور اختصاصی میتواند 

در صورت « مهندسی طراحی محیط زیست»در گروه فنی و مهندسی شركت كرده و در رشته 

 قبولی ادامه تحصیل دهد.

 "مهندسی منابع"های شغلی زمینه

 داریگرایش جنگل -

درصد بیابان از مجموع وسعت كشور، با مشکل مهم و حیاتی فرسایش  25تا  24ایران با داشتن 

های بحرانی كشور ایجاد رو است. این فرسایش، مشکالت اقتصادی بسیاری را در كانونبهخاک رو

ق بحرانی و حفظ و صیانت از كرده است وتنها راه مبارزه با آن، احیای پوشش گیاهی مناط

التحصیالن توانمند این رشته چون هم از اطالعات فنی ها است. به عبارت دیگر، فارغجنگل

خوردار هستند، مهندسی و هم از علوم طبیعی و اقتصادی و اجتماعی مربوط به مناطق جنگلی بر

های ص در تهیه طرحتوان به كارشناس متخصجمله می های شغلی مناسب دارند كه از آنفرصت

ها در سازمان های مربوط به حفا،ت و توسعه جنگلكاری و جنگلداری و سایز طرحجنگل

ها و فضای سبز و ها، سازمان پارکها و مراتع كشور، وزارت جهاد كشاورزی، شهرداریجنگل

های ها و مؤسسات مجری طرحسازمان محیط زیست اشاره كرد. همچنین همکاری با شركت

ها برداری از جنگلهای بهرهبرداری، طراحی جنگلداری خصوصی و شركتسازی در زمینه نقشهراه

توانند التحصیالن مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری میهایی است كه فارغاز جمله فعالیت

 درآنها حضور داشته باشند. 

های ها و وزارتخانهجنگلتوانند در سازمان التحصیالن این گرایش میطور كلی فارغبه

كاری و حفا،ت از های مربوط به جنگلسازندگی و كشاورزی، به عنوان طراح و مجری طرحجهاد

ها ها و فضای سبز ، سازمان محیط زیست، شركتها، سازمان پارکجنگل فعالیت كنند. شهرداری

وط از جمله مراكز های مرببرداری و دیگر سازمانهای راهسازی و نقشهو مؤسسات مجری طرح

 باشد.التحصیالن میجذب این فارغ

  

 گرایش شیالت  -

توانند در مؤسسات آموزشی و پژوهشی به عنوان كارشناس شیالت التحصیالن این گرایش میفارغ

توانند در ها خدمت كنند. همچنین میها و پژوهشهای تابع به عنوان مجری برنامهكشور در واحد

التحصیالن این تی به پرورش و تکثیر انواع آبزیان اقدام كنند. فارغمؤسسات خصوصی و دول

توانند در وزارت جهاد كشاورزی، سازمان شیالت، مؤسسات آموزشی و پژوهشی، گرایش می

 سازمان محیط زیست و بخش خصوصی برای پرورش ماهی و دیگر آبزیان، فعالیت داشته باشند.
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 گرایش علوم و صنایع چوب و كاغذ -

های چوب و باشد مثل كارخانههای صنعتی میالتحصیالن این رشته در محیطتر فعالیت فارغبیش

توانند در التحصیالن این گرایش میهای چوبی و كارخانجات خمیر كاغذ. فارغتولید فرآورده

توانند به عنوان مدیر فنی در مؤسسات مختلفی دولتی و خصوصی فعالیت كنند. همچنین می

های چوب و كاغذ و كارخانجات تولید چوب فعالیت كند یا تی یا خصوصی مجتمعهای دولبخش

ها و مراتع مشغول به كار گردد. از جمله به عنوان كارشناس در دفاتر فنی سازمان جنگل

تواند فعالیت داشته باشد: وزارت جهاد سازندگی، آموخته این رشته میهایی كه دانشمکان

های فنی و پرورش و دبیرستانو ها و مراتع، آموزش ازمان جنگلوزارتخانه جهاد كشاورزی، س

 ای.حرفه

 گرایش مرتع و آبخیزداری - 

های صحیح و نظارت بر حسن اجرای آنها و ریزیتواند با برنامهالتحصیل این گرایش میفارغ

ها دآموزش در جهت اصالح و توسعه مراتع، جلوگیری از فرسایش آب و خاک و پر شدن مخازن س

و  های روان، نقش بسیار مهمی در حفظ و گسترش منابع طبیعی از قبیل مرتع، آبو تثبیت شن

توانند در سازمان هایشان میالتحصیالن این گرایش با توجه به توانمندیخاک داشته باشد. فارغ

و و ها و مراتع، وزارت جهاد سازندگی و مؤسسات تحقیقاتی كشاورزی و منابع، وزارت نیرجنگل

های كشاورزی مشغول به كار شوند و یا به عنوان مؤسسات آموزشی و به عنوان مربی در هنرستان

كارشناس در مؤسسات تحقیقات منابع طبیعی مثل مؤسسه تحقیقات و حفا،ت خاک و 

 داری فعالیت كندآبخیز

 گرایش محیط زیست -

عث شده كه در كشور ما نیاز به با توجه به ائتالف جهانی در خصوص حفظ محیط زیست، این امر با

های توانند در سازمانهای این گرایش میآموختهمتخصصان محیط زیست زیاد باشد. دانش

ها و سازمان ها، وزارت جهاد كشاورزی، وزارت كشور، سازمان پارکمتعددی از جمله شهرداری

ریز و ن طراح، برنامهباشند به عنواهای مربوط میهایی كه مجری طرحمحیط زیست و كلیه شركت

 های پیشنهادی فعالیت كنند.مجری طرح

تکنولوژیپرتودرمانی)رادیوتراپی(

دیباچه: هدف این رشته تربیت كاردان در گروه تکنولوژی پرتودرمانی است. افرادی كه دانش الزم 

های را در زمینه طرز تولید اشعه ایکس و مواد رادیواكتیو و قوانین مربوط به آنها، انجام تکنیک

های حفا،ت از اشعه ایکس و تشعشعات رادیواكتیو فرا پرتودرمانی و شیمی درمانی، روش

ها و های ساده و تخصصی و بخشتوانند در پرتودرمانیالتحصیلی میگیرند و پس از فارغیم

های پرتودرمانی فعالیت كنند. گفتنی است كه تفاوت این رشته با تکنولوژی پرتوشناسی درمانگاه

های تصویربرداری، از اعضای مختلف در این است كه متخصص رادیولوژی با استفاده از دستگاه
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كند و كند اما متخصص رادیوتراپی، از اشعه برای درمان بیماری استفاده میتصویربرداری میبدن 

 اجرای عملیات درمانی را برعهده دارد.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

هـای اولیـه و مراقبـت از بیمـار، اصـطالحات و      فیزیک عمومی، آناتومی، فیزیولوژی انسانی، كمـک 

 شناسی.شناسی و آسیبی، بافتكلیات پزشک

 دروس اصلی و تخصصی:

های های رادیوتراپی، تکنیکآناتومی سطحی بدن، فیزیک تشعشع و مواد رادیواكتیو، دستگاه

ریزی در رادیوتراپی، رادیوبیولوژی و حفا،ت در برابر پرتوهای رادیوتراپی، اصول محاسبات و برنامه

 ای، كارآموزی بیمارستانی، كارورزی.های پزشکی هستههای رادیوگرافی، تکنیکیونساز، تکنیک

درمانی-مدیریتخدماتبهداشتی

 با دروس آن و تطبیق مدیریت دروس با بررسی ـ درمانی بهداشتی خدمات مدیریت دیباچه: رشته

 را تعیین و درمان بهداشت نظام مختلف هایها یا زیرمجموعهامور شاخه اداره ؛ نحوهبهداشتی

تا  گرفته بهداشت هایاز خانه و درمان بهداشت نظام مختلف هایشبکه اداره نحوه كند؛ یعنیمی

مركز  به وابسته و تخصصی عمومی های، بیمارستانو شهری روستایی ـ درمانی مراكز بهداشتی

و  تخصصی هایو بیمارستان پزشکیعلوم هایها، دانشگاهرمانگاه، دشهری ـ درمانی بهداشتی

 این آموختگاندانش ، بهپزشکی و آموزش ، درمانبهداشت وزارت آنها و حتی به وابسته آموزشی

 شود.می داده ارشد و دكترا آموزش ، كارشناسیكارشناسی مقطع در سه رشته

 : الزم هایتوانایی

 و درمان بهداشت مدیر بخش عنوان به ـ درمانی بهداشتی خدمات مدیریت رشته التحصیلفارغ

 و ناشکیباترین ترین، حساس، نیازمندترینترین، مظلوم ترینبا ضعیف ؛ یعنیعمدتاً با بیماران

ها و ، نارضایتیص، كمبودها، نواق، اضطرابدیگر با استرس . و از سویها روبرو استانسان

برخوردار باشد.  و شکیبایی ، تحملباید از پختگی سروكار دارد؛ بنابراین متنوع برخوردهای

 باشد. قاطع گیریو در تصمیم بوده قوی و روحی از نظر جسمی كه است الزم همچنین

، ، ریاضی، شیمیفیزیک مثل تجربیعلوم دروس باید به رشته این دانشجوی در ضمن

 باشد. مسلط انگلیسی زبان و همچنین شناسیزیست

 :تحصیل  در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس
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 ، اصول، اقتصاد خرد، اقتصاد كالنو بهداشتی پزشکی شناسی، جامعهعمومی روانشناسی

و  )نظری بهداشتی هایو شاخص حیاتی، آمار در مدیریت و كاربرد آن ، ریاضیات حسابداری

 و مبانی ، اصولاداری ، مکاتباتو عملی نظری تحقیق ، روش(، كاربرد كامپیوتر در مدیریتعملی

، مالی ، مدیریتدر بیمارستان حقوقی ، موازین، رفتار سازمانیانسانی منابع ، مدیریتمدیریت

، پرستاری با خدمات ، آشناییدولتی بودجه و كنترل تنظیم صول، او تداركات انبارداری اصول

 .اجتماعی مددكاری ، مبانیدر بیمارستان غذایی هایو رژیم ، تغذیهبهداشتی خدمات اصول

 : تخصصی دروس

، پزشکی و تجهیزات با لوازم ، آشناییپزشکی شناسی، واژهپزشکی ، كلیات تخصصی زبان

، و درمانی بهداشتی خدمات ریزی، برنامهپزشکی ، مدارکبیمارستانی هایو عفونت اپیدمیولوژی

دارو،  و توزیع تهیه ، شناختو درمانی بهداشتی خدمات و تعرفه ، بیمهبیمارستان و مدیریت سازمان

 و ایمنی نگهداری ، اصولرستانیبیما ، استانداردهایو تجهیز بیمارستان طراحی با اصول آشنایی

 . در عرصه ، كارآموزی، پروژه، اقتصاد پزشکیبیمارستان
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 ادبیاتداستانی

ای كه برایمان نقل روزگار قدیم ... اولین قصهدیباچه: یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ كس نبود. در 

اش را بر ما اعمال كرد، خیال ما را كردند، به این طریق آغاز شد. از همان دوران كودكی كشش و جذبه

ها تأثیر عظیمی در ساخت و روند زندگی ما برانگیخت و موجب انبساط خاطرمان شد. از این نظر، قصه

به داستان خواندن را در ما به وجود آوردند و تخیل ما را نیرو و گسترش  اند. از همان آغاز، عادتداشته

های خیالمان را بر همه شهرها و كشورها دنیا گستردند. شهرها را به ما شناساندند. ما را با دادند. بال

و هایشان را لعن كردند. به ما همدردی هایشان را برای ما گفتند و بدیمردمانشان آشنا كردند. خوبی

هایشان، ها و كامیابیهایشان غمناک شدیم، از شادیها و رنجبرادری و انسان دوستی آموختند. از غم

شاد شدیم. به ما مزه آرامش، شور و هیجان، صبر و شکیبایی و فراموشی را چشاندند. آموختیم كه 

ها به تدریج است.قصه آدمیزاد خطا پذیر است، خطاها را باید بخشید، آموختیم لذت عفو بیشتر از انتقام

های با ما بزرگ شدند و به تناسب ذهنی ما، پیچیدگی و گسترش و غنای بیشتری یافتند و داستان

ها ها تکرار شد، جویبار عظیم زندگی از قصهها، در داستانامروزی را به وجود آوردند. مفاهیم ابدی قصه

های ها به وجود آمدند.از همین رو یکی از راهوسها همچون اقیانهای كوتاه باز كرد و رمانسر به داستان

آشنایی با فرهنگ اندیشه و آداب و رسوم و تاریخ اجتماعی جامعه ایرانی، آشنایی با متون داستانی و 

نویسی است.رشته ادبیات داستانی بنا بر همین ضرورت ایجاد های غنی داستانشناخت و كشف سنت

توان با سیر فرهنگ، اندیشه و عواطف جامعه ایرانی از رهگذر شده است، زیرا به یاری این رشته می

نویسی قدیم های داستانخواندن متون داستانی آشنا شد. و ارتباط میان ادبیات داستانی جدید با سنت

ساز شکوفایی استعدادهای نسل جوان در زمینه فارسی و چند و چون این ارتباط را كشف كرد و زمینه

 انی گردید. نسل امروز را با ادبیّات داستانی كهن و معاصر آشنا ساختخلق آثار هنری داست

 های الزم :توانایی

داشتن ذوق و استعداد نویسندگی، قدرت تجزیه و تحلیل، عالقه به ادبیات به ویژه ادبیات داستانی، 

ه ویژه این ی فعالیت در حیطه ادبیات داستانی است بسنجی و صبر و حوصله زیاد الزمهتیزبینی و نکته

كه ما در این حیطه هنوز در ابتدای راهیم و باید فردی عاشق و توانمند بود تا بتوان در این وادی وارد 

 شد و باعث شکوفایی ادبیات داستانی گردید.

 موقعیت شغلی در ایران :

داستان های نقد نویسی و روشتوانند و،یفه آموزش مباحث نظری داستانمی التحصیالن این رشتهفارغ

های عملی نقد و تحلیل داستان و رمان های نقد، به آموزش روشرا برعهده بگیرند و با تشکیل كارگاه

نامه نویسان، نمایشنامه نویسان و منتقدان بپردازند.همچنین در نقش كارشناس ادبیات داستانی با فیلم

 ری نو و امروزی بیافرینند.همکاری كنند و یا با بازنویسی و بازآفرینی آثار داستانی قدیم، آثا

 های این رشته در طول تحصیلی :رسد

 دروس پایه :

 زبان تخصصی، زبان عربی، كلیات فلسفه غرب

 دروس اصلی :
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تاریخچه و نظریه اسطوره و حماسه، تاریخچه و نظریه حکایت، افسانه و رمانس، تاریخچه رمان و داستان 

شناسی نثرهای داستانی، متون داستانی كهن ستان، سبکكوتاه فارسی، نظریه داستان، بررسی عناصر دا

ها( شعر روایی معاصر، متون داستانی كهن منظوم )حماسی، عاشقانه، عرفانی، اخالقی و حکمی، نظیره

متون  منثور )عرفانی، تاریخی، دینی، تمثیلی، رمزی ـ عرفانی، تعلیمی(، متون داستانی عامیانه فارسی،

ها، دوره اول، دوره دوم، دوره سوم، دوره چهارم، ادبیات عامه پسند، داستانی معاصر )سرچشمه

ها(، داستان كودكان، جامعه شناسی رمان، ادبیات عامیانه، ادبیات داستانی غرب، كارگاه نقد پاورقی

 داستان، بازنویسی و باز آفرینی متون داستانی كهن.

 دروس تخصصی :

های فکری در های نوشتاری، جریانسی، ویرایش، مهارتكلیات دستور زبان فارسی، مقدمات زبان شنا

 های ادبی، نقد ادبی.ایران، بالغت ادبی، كلیات سبک شناسی، مکتب

 

باستانشناسی

ها را مورد مطالعه قرار كند، یافتههای باستانی كاوش میشناس فردی است كه در محلدیباچه: باستان

و تخمین قدمت آثار، آنها را در بازارهای عتیقه به فروش دهد و پس از تعیین ارزش مادی و معنوی می

شناس داشت. در واقع ای نه چندان دور، جامعه ما چنین دیدگاهی نسبت به باستانرساند.در گذشتهمی

دانستند. كاری كه بسیاری از شاهزادگان فروش یکی میكن یا عتیقهشناس را با عتیقه جمعمردم باستان

دادند. اما جار و پهلوی به عنوان یک سرگرمی ساده، برای كسب درآمد بیشتر انجام میو درباریان دوره قا

شواهد  كه ؛ محققیاست محقق یک كن نیست. بلکهجمعدر حقیقت باستان شناس یک تاجر یا عتیقه 

 محل روزی كه جهان مختلف در نقاط و كاوش ، پژوهش بررسی خود از طریق تحقیقات را برای الزم

 را براساس دارد تا گذشته و سعی آوردمی دست ، بهاست بوده انسانی فعالیت یا هر نوع تردد، سکونت

دیگر مادر  كند و از سویمی راتعیین سو مسیر تاریخ از یک شناسیكند. باستان خود بازسازی هاییافته

یا  ، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیاقتصادی از نظر ر جامعهه گذشته كردنروشن . در واقعاست تاریخ

 .است غیرممکن دشوار یا حتی شناساننظر باستان به مراجعه بدون مذهبی

 الزم : هایتوانایی

 و جستجو و كشف كاوش عاشق اگر جوانی باشد؛ یعنی كار در طبیعت مند بهباید عالقه شناسباستان

 اطالعاتی گردد. داشتن موفق رشته تواند در ایننباشد، نمی گذشته تاریخ تاریک نقاطو  مجهوالت

 برای انگلیسی زبان به تسلط همچنین همسایه و كشورهای ایران و جغرافیای تاریخ در زمینه مناسب

 .است ضروری رشته این دانشجوی

 در ایران : شغلی موقعیت

 از آثار باستانی ، بسیاریبیکار داریم شناسیباستان التحصیلفارغ توجهی ما تعداد قابل هك در حالی

 یا معرفی حفظ نیز ، به خوبی شده آثار ثبت و حتی است نشده و ثبت كشور ما هنوز شناسایی
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وجود دارد و  شناسی تانباس رشته ملی هایدر كشور ما زمینه كه شوند. در حقیقت با وجود ایننمی

 مطالعات در زمینه را بزند اما متأسفانه اول ما حرف شناسی، باستانخاورمیانه در منطقه باید حداقل

شود می توصیه سراسری آزمون داوطلبان به دلیل همین . بهكنیممی عمل بسیار ضعیف شناسیباستان

 بیاورند، رشته دست به یا كار راحتی پول شوند تا بعد از لیسانس خواهند وارد دانشگاهاگر می كه

بسیار محدود  رشته این كاری موقعیت لیسانس در سطح حداقل نکنند؛ چون را انتخاب شناسیباستان

 ها را راضیآن رشته این هستند، بدانند كه كشورشان و فرهنگ ، تمدنتاریخ و شیفته است. اما اگر عاشق

 خواهد كرد.

 :تحصیل  در طول رشته این هایدرس

 : پایه دروس

و  ، اصولتاریخی ، جغرافیایكریم از نظر قرآن باستانی هایتمدن ، بررسیشناسیباستان علم تاریخچه

و  ، اصولار باستانیآث ، حفظتا آغاز اسالم هنر از باستان ، تاریخشناسی، اسطورهشناسیانسان مبانی

 .شناسیباستان مبانی

 و تخصصی : اصلی دروس

و هنر  شناسی، باستاندر آغاز شهرنشینی ، ایرانایران از تاریخ پیش شناسی، باستانشناسیاستخوان

، و هنر ماد و هخامنشی شناسیاز میالد، باستان قبل اول در هزاره ایران شناسی، باستانایالم

، اسالمی دوره ، فلزكاریوهنر اسالمی شناسی ، باستانساسانی شناسی، باستاناشکانی شناسیباستان

 شناسی، باستانتاریخی در دوران النهرینبین ، هنر و معماریالنهرینبین از تاریخ پیش شناسیباستان

در  هنر نقاشی ، تاریخمهر و تابلت ، شناختناسیشصغیر، سکه و هنر آسیای شناسی، باستانمصر باستان

، سیر اسالمی هایو هنر سرزمین شناسی، باستاناشیاء باستانی ، حفا،تباستان و روم ، هنر یونانایران

 ، خواندن، هنر خاور دور، هنر هند باستانآرایی ، كتاباسالمی هایكتیبه و خواندن خطوط تحول

، داری، موزهكاوش ، روشباستانی مدارک و ترسیم ، طراحیو هنر سفالگری ، تکنیکتانیباس خطوط

و  شناسی، باستانشناسیباستان متون ، خواندنآثار باستانی ، بررسیسفال بندی، طبقهدر محل كاوش

 .اسالمی هنر قلمرو غربی

 تربیتبدنیوعلومورزشی

مــاننــد فیــزیــولوژی،  مختلــف از علوم كه است «ایرشته میان» رشته بدنی دیباچه: تربیت

 انسان و روان جسم و تربیت تقویت شناسی، روانشناسی و تاریخ برایمدیریت، بیومکانیک، جامعه

 كه است تا جایی پزشکی پایه هایرشته بر یکسری سو مشتمل از یک رشته كند. اینمی استفاده

 این از دروس دیگر بخشی شود و از سویآشنا می انسان پزشکیار با جسم تا حد یک آن التحصیلفارغ

 ها آشنا شود و بتواند بهانسان و واكنش با كنش رشته این تا دانشجوی است تربیتی علوم شامل رشته،

 رشته بـُعد این یک برخورد كند. و باالخره درستی به آموزانیا دانش ورزشکاران با مربی یک عنوان

بیند تا می آموزش و عملی علمی صورت را به ورزشی دانشجو، علوم شود؛ یعنیمی ورزشی علوم شامل

 را به ورزشی لومدر ع قیقتح توانایی باشد و همچنین داشته مهارت ورزشی مختلف هایبتواند در رشته

 بیاورد. دست
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 : الزم هایتوانایی

 ژیمناستیک مثل ایپایه هایاز مهارت یکسری ورزشکار باشد. چون باید از كودكی رشته این دانشجوی

 در ضمن. فراگرفت در بزرگسالی تواندارد، نمی و عضله عصب كامل هماهنگی نیاز به كه یا دومیدانی

از خود  و عملی علمی مطالب فراگیری برای بیشتری هستند، انگیزه ورزش اهل از كودكی كه افرادی

متر و سانتی 165 باید حداقل بدنی تربیت رشته داوطلب قد آقایان كه است دهند. گفتنیمی نشان

 دید چشم هستند( و حداقل مستثنی یاد شده طاز شر ملیتیم متر باشد )قهرمانانسانتی 158ها خانم

 در یک گیرد؛ یعنیمتمركز دانشجو مینیمه به صورت رشته این آنها باید هفت دهم باشد. همچنین

 هر سه از بین رشته شود. )اینمی سنجیده دانشجویان جسمی و توانایی ، آمادگیمهارت عملی آزمون

 پذیرد(دانشجو می و فنی و ریاضی تجربی ، علومانسانیمعلو آزمایشی گروه

 :در ایران شغلی موقعیت

ها ، وزارتخانه بدنی تربیت در بخش ورزش و مسؤول مربی عنوان تواند بهمی بدنی تربیت التحصیلفارغ

 نظرات باشد، چون طراح مشاور یک ورزشی و البسه وسایل تواند در ساختمی كند. همچنین فعالیت

اگر  رشته این التحصیلفارغ دارد. در كل ورزشی در بهبود وسایل مؤثری نقش ورزشی كارشناس یک

 آزاد فعالیت ورزشی هایدر باشگاه مربی عنوان تواند بهماند زیرا میبیکار نمی وقت باشد، هیچ فرد فعالی

 شود. بدنی تربیت سازمان جذب بدنسازی یا مربی اسكارشن عنوان نماید یا به

 :تحصیل در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

آمار،  و مقدمات پایه ، ریاضیاتعمومی ، فیزیکعمومی ، شیمیانسانی ، فیزیولوژیانسانی آناتومی

 .شناسی، زیستاولیه هایكمک

 :اصلی دروس

، و نوجوانی كودكی ، روانشناسیمتوسطه آموزش ریزیبرنامه ، مبانیو پرورش آموزش و فلسفه اصول

، تولید و كاربرد مواد گیریو اندازه ، سنجشو راهنمایی مشاوره و فنون ، اصولتربیتی روانشناسی

 .آموزشی ، مدیریتتدریس ها و فنون، روشآموزشی

 :تخصصی دروس

 ، رشد و تکاملورزشی شناسی، آسیبو ورزش ، تغذیهبدنی تربیت ، تاریخبدنی تربیت مبانیو  اصول

، و ورزش ، بهداشتبدنی در تربیت گیریو اندازه ، سنجشحركتی ، یادگیریورزشی ، فیزیولوژیحركتی

، اختصاصی ، زبانمسابقات اجرایو طرز  ، مدیریتورزشی هایسازمان ، مدیریتدر مدارس بدنی تربیت

، ورزشی بیومکانیک ، مقدماتمعلولین و ورزش بدنی ، تربیتاصالحی ، حركاتورزشی شناسیحركت

، ، شنا، والیبال، ژیمناستیک، دومیدانی، فوتبالجسمانی ، آمادگیبدنی ، تربیتو اجتماعی روانی مبانی

 .، بدمینتونمیز، كشتی روی ، تنیس، هندبالبسکتبال
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 تاریخ

دارترین و كهنترین رشتههای علوم انسانی، تاریخ است. تاریخ تنها گردآوری  یکی از ریشهدیباچه:  

روایات و مقایسه آنها و شناخت واقعیت حوادث گذشته نیست. ورای این كار، نظر به توجیه و تفسیر این 

میکند و آنها را به یکدیگر پیوند میدهد. این كار در واقع  واقعیت دارد كه بین جزئیات رابطه برقرار

عبارت از تجدید بنای گذشته است به كمک مصالح و موادی كه اینجا و آنجا )بقایای آوار حوادث باقی 

تواند زمینه سیاسی، اقتصادی، -است.( در واقع علم تاریخ تحوالت گذشته جامعه انسانی را كه می

 ه باشد، مورد مطالعه قرار دهد.اجتماعی یا فرهنگی داشت

 ـ اهداف رشته:

 تحلیل و تلفیق مواد خام تاریخی و حصول نتایج علمی. -1

 جداسازی مواد خام معتبر از میان انبوهی از دادههای خام. -2

 تجدید بنای گذشته به كمک مصالح و مواد باقیمانده. -3

 تواناییهای الزم داوطلبان: 

 قوام و ملل گذشته.مندی به سرگذشت ا عالقه -1

 مندی به مطالعه. عالقه -2

 برخورداری از قدرت تجزیه و تحلیل باال. -3

 توان پرهیز از هرگونه سوگیری و تعصب. -4

 برخورداری از نظم ودقت. -5

 توان به تصویر كشیدن و نقد كردن. -6

 آشنایی با ادبیات فارسی و آمار و ریاضی. -7

 "تاریخ "زمینه شغلی 

یابی باشد و هدف نهایی تاریخ هنگامی ارزشمند خواهد بود كه همراه با تجزیه و تحلیل و حقیقتمطالعه 

ای تخصصی است آن نیز رشد بشر و حل مشکلی از مشکالت جامعه باشد. این رشته به دلیل اینکه رشته

ت كه مرتبط با هایی اسالتحصیالن این رشته محدود به مکاندر نتیجه مکان فعالیت و اشتغال برای فارغ

 این رشته باشند.

ی تاریخ به پژوهش، در زمینهو تواند در دو بخش آموزش التحصیالن این رشته میبا این وصف فارغ

اسالمی تالش  -فعالیت بپردازد و نقش فرد را در جامعه ایفا كند و در راه احیای فرهنگ و تمدن ملی

امکان در وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و  تواند در صورتی این رشته میآموختهكند. دانش

فرهنگی، سازمان میراث  -ها و مراكز اسناد علمیارشاد اسالمی، وزارت امور خارجه، سازمان موزه

ها و مجالت و مراكز طبع و نشر كتاب فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رادیو و تلویزیون، روزنامه

 مشغول به فعالیت شوند.
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جغرافیا

ی سریع جوامع در دهههای اخیر، این علم در كنار سایر علوم، یکی از  مقدمه: همراه با توسعه دیباچه: 

ی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی  ریزیها در جهت توسعه ی برنامه باالترین كاربردها را در عرصه

 از خود به نمایش گذاشته است.

منحصر به فرد این رشته یعنی نگرش فراگیر و جامعی كه در این علم وجود دارد، به دلیل ویژگی مهم و 

پویایی، اهمیت و موفقیت آن میباشد. موضوع جغرافیا مکان است و این علم، مکان را تا جایی كه به 

 زندگی انسان مربوط میشود، مطالعه میکند و در این مطالعه سعی دارد سطح زمین را از نظر تمام

ویژگیهای آن مانند سردی و گرمی، حاصلخیزی، سستی و سختی، شوری و شیرینی، خشکی و رطوبت 

 و هزاران ویژگی دیگر بشناسد.

 ـ اهداف رشته:

 توصیف، بررسی، تجزیه و تحلیل پدیدههای مختلف محیط. -1

 بندیهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی. بررسی نحوه پراكندگی سازمان -2

 مدهای ناشی از كنشهای متناسب جوامع انسانی با محیط زیست.بررسی پیا -3

 های فضایی. كاهش یا از بین بردن ناهماهنگی -4

 اندازهای فرهنگی. آفرینش چشم -5

 شناخت ارزش كاربردی جغرافیا. -6

 اجتماعی، نظامی، –گیریهای سیاسی  آگاهی از ضرورت كاربرد بررسیهای جغرافیائی در كلیه تصمیم -7

 .مکانی – فضا و دیاقتصا

 های رشته:گرایش ـ

 شناسی و ژنومورفولوژی.  جغرافیای طبیعی: گرایشهای اقلیم -1

 جغرافیای انسانی: گرایشهای شهری و روستایی. -2

 ریزی شهری. جغرافیا و برنامه -3

 كارتوگرافی. -4

 جغرافیای سیاسی و نظامی. -5

صصی است و به همین دلیل بسـیاری از دانشـگاهها   واحد تخ 8تفاوت هر گرایش با گرایش دیگر تنها در 

 در دفترچه راهنمای آزمون سراسری، گرایشهای موجود در دانشگاه خود را ذكر نکرده و تنها بـه شـاخه  

 اند.   های اصلی جغرافیا كه در آن دانشگاه تدریس میشود، اشاره نموده

 تواناییهای الزم داوطلبان: 

 توان باال در ریاضی و آمار. -1

 عالقه به علوم اجتماعی. -2

 عالقه به مسائل جغرافیایی. -3
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 داشتن اطالعات كافی در زمینه مسائل اقتصادی و اجتماعی. -4

 برخورداری از سالمت جسمانی جهت انجام عملیات میدانی. -5

 "جغرافیا "زمینه شغلی 

طبیعت و رابطه طبیعت هایی كه در خصوص مطالعه التحصیل رشته جغرافیا با توجه به تواناییفارغ

ها و ادارات مربوطه به فعالیت تواند در بعضی سازمانكند، به عنوان كارشناس میوانسان كسب می

التحصیل پرورش. فارغوبرداری، آموزشبپردازد از جمله وزارت مسکن، سازمان هواشناسی و سازمان نقشه

وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان  هایی از جملهاین رشته همچنین در سازمان ها و وزارتخانه

ها، ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت كشور و مراكز نظامی مشغول به حفا،ت از محیط زیست، شهرداری

التحصیل های مختلف، فارغباشد، در موارد خاص در گرایشكار شوند. موارد ذكر شده در حالت عام می

شناسی، وزارت نیرو، وزارت جهاد كشاورزی، سازمان ان هواتوانند در سازمشناسی میگرایش آب و هوا

التحصیل ژئومورفولوژی ها و مراكز نظامی مشغول به كار شوند. فارغحفا،ت از محیط زیست، شهرداری

التحصیل شناسی مشغول به كار شود. فارغتواند در وزارت جهاد كشاورزی و سازمان زمیننیز می

های برداری كشور، سازمان جغرافیای نیرومراكز متعددی مانند سازمان نقشه تواند درگرافی نیز میكارتو

تواند به التحصیل جغرافیای انسانی میهای نیرو و معادن مشغول به كار شوند. فارغمسلح و وزارتخانه

بودجه، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، وعنوان محقق در سازمان برنامه

های آموزشو پرورش، ها و وزارتخانههای مسلح، سازمان محیط زیست، شهرداریزمان جغرافیایی نیروسا

مسکن و شهرسازی، كشور، جهادكشاورزی، معادن و فلزات، دفاع و نفت مشغول به كار شوند و همچنین 

 یابی كارخانجات كشور فعالیت كنند.در بخش بازار

كنند، ای جهان، افرادی كه در صنعت توریسم كار میههمچنین در حال حاضر در اكثر كشور

التحصیل جغرافیای شهری هستند. چون بخش مهمی از دروس جغرافیای شهری در زمینه توریسم فارغ

باشد. التحصیل جغرافیای شهری میها نیز از مراكز اصلی فعالیت فارغها و شهرداریاست. استانداری

التحصیالن این س یک رشته كاربردی است. به همین دلیل فارغجغرافیای نظامی نیز در مقطع لیسان

های شوند و در مراكزی مانند ستادهای نظامی، انتظامی و سیاسی میرشته به راحتی جذب سازمان

ای وزارت امور های مسلح و دفتر مطالعات منطقهتخصصی و عمومی و مراكز مطالعات جغرافیایی نیرو

 كنند.خارجه فعالیت می

 

علماطالعاتودانششناسی)کتابداری(

امروزه با سرعت گرفتن حركت به سمت جامعه دانشی، اهمیت اطالعات و دانش بیش از پیش دیباچه:

آشکار شده است. ،هور پسوند دانش برای مفاهیمی مانند جامعه، اقتصاد، توسعه و نظایر آن به خوبی 

اساسی در جامعه دارد. در این میان قشری از  نشان دهنده این است كه امروزه دانش و دانایی نقش

كاركنان با عنوان كاركنان دانشی با لقب یقه طالیی ها به انواع كاركنان قبلی )یقه سفید و یقه آبی( 

اضافه شده است كه نقش مهمی در حركت جامعه به دانایی محوری ایفا می كنند.یکی از مهم ترین قشر 
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ی در جوامع دانشی ایفا می كنند، متخصصان اطالعات و دانش از متخصصان كه نقش تعیین كننده ا

شناسان هستند. این متخصصان با مطالعه ماهیت اطالعات و دانش و تدوین مکانیزم هایی برای 

گردآوری، سازماندهی، اشاعه و مدیریت آن زمینه را برای پویایی جریان دانش در جامعه )اعم از سازمان 

ازند. از این رو رشته علم اطالعات و دانش شناسی به عنوان رشته ای كه ها و كل جامعه( فراهم می س

ماهیت و كاربردهای اطالعات را مطالعه می كند یکی از مهم ترین رشته های دانشگاهی به حساب می 

 آید.

این رشته طیف وسیعی از زمینه های مطالعاتی را در بر می گیرد كه به مرور زمان از زمان تاسیس 

در ایاالت متحده آمریکا تا كنون در پاسخ به نیازهای اطالعاتی  1887شکده كتابداری در سال اولین دان

و دانشی جامعه شکل گرفته است. از جمله آنها می توان به مدیریت اطالعات، مدیریت دانش، مطالعات 

اطالعاتی،  استنادی و علم سنجی، نظام های اطالعاتی، مدیریت كتابخانه ها، نیازهای اطالعاتی، سواد

دانشنامه نگاری، نسخ خطی، مدیریت آرشیو و نظایر آن اشاره كرد.این رشته در دانشگاه های معتبر 

 .راه اندازی شد 1340ایران از جمله تهران و تبریز در اوایل دهه 

 

حقوق

داشتن حق )در میان مردم( یاری او را در برپای  ای را گرامی كند،دیباچه: هرگاه خداوند بنده

المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است. علمی كه با كند.این كالم امیرمی

كند تا در جامعه حق و عدالت حاكم شود. در حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تالش می

 علم ایجاد شود، موضوع از آن آثار حقوقی كه اجتماعی روابط معرفی این علم باید گفت كه هرگونه

 معروف عمومی حقوق به باشد كه و مردم دولت روابط به تواند مربوطمی روابط گیرد. اینقرار می حقوق

 دیگر حقوق عبارت شود. بهمی نامیده خصوصی حقوق گردد كه مردم خصوصی روابط یا شامل است

شود و ، میكشور است اداره به مربوط كه و آنچه كشور، حاكمیت گانهسه قوای حقوق ملشا عمومی

ایجاد  عامل كه است تجاری آنها روابط مهمترین پردازد كهمی خود مردم بین روابط به خصوصی حقوق

، اموال به توانمی جمله از آن كه است مدنی حقوق به مربوط یا مسائل است شده تجارت حقوق رشته

وجود  به شوند برایشانمی مرتکب كه در خطاهایی اشخاص كه هایی، قراردادها، مسؤولیتمالکیت

ها و ده اشخاص ، اقامتگاه، والدت، وصیتارث به ، قواعد مربوطاز حوادث ناشی مسؤولیت آید مثلمی

 دو بخش خود به پردازد كهمی المللیبین روابط به از حقوق ایشاخه همچنین كرد. مورد دیگر اشاره

 روابط به عمومی المللبین روابط حقوق شود كهمی تقسیم و خصوصی عمومی المللبین روابط حقوق

 پردازد.می المللیبین هایها و سازماندولت بین

 الزم : هایتوانایی
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 است . ممکناست رشته در این موفقیت الزمه خوب بیان و فن ذهنی ، خالقیتاستدالل ، قدرتجسارت

 علم . چرا كهاست بسیار مشکل شدننباشد اما حقوقدان كار دشواری حقوق لیسانس آوردن دست به كه

 باید از این حقوقدان و یک است شده تهآمیخ فلسفی و علوم ، روانشناسیشناسیبا جامعه امروزه حقوق

گردد  خود موفق در رشته كهاین برای حقوق دانشجوی یک باشد. همچنین داشته كافی اطالعات علوم

 هایشباهت كه این در ضمن حقوق منطق باشد چون مسلط فارسی و ادبیات زبان به كه است الزم

را  باید بتواند كسانی حقوقدان یک ؛ یعنیاست و خطابی اقناعی منطق دارد، یک ریاضی منطق به زیادی

 قانع و بلیغ سلیس ، با زباندعوا است به مأمور رسیدگی كه گیرند یا دادگاهیاو قرار می مورد خطاب كه

 باشد. داشته از ریاضیات ید اطالعاتیبا باشد. در ضمن مسلط و ادبیات زبان باید به كند ، در نتیجه

 در ایران : شغلی موقعیت

و  دولتی هایاز دانشگاه ، كهآن التحصیالنو تعداد زیاد فارغ رشته این توسعه دلیل حاضر به در حال

 توأم هاییبا دشواری لیسانس التحصیلفارغ برای كار مناسب شوند، یافتنوارد بازار كار می غیردولتی

هستند، با  رشته مثل وكالت در این كار خاصی مند بهعالقه كه متقاضیانی بخصوص است

 از گواهی تواند پسمند میو عالقه خوب دانشجوی یک شوند. اما در كلمی مواجه هاییمحدودیت

ها، ها، شهرداریبانک حقوقی ، مشاوردادگستری دعاوی وكالت مثل متنوعی هایشغل به لیسانس

 بپردازد. دفاتر اسناد رسمی ها و سردفتریها و وزارتخانهشركت

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

 ، مالیهاقتصاد، عربی علم ، مبانی مدنی ، حقوقاساسی ، حقوقعمومی جزای ، حقوقحقوق علم مقدمه

 .شناسیامعهج ، مبانیعمومی

 :و تخصصی اصلی دروس

 ، حقوقعمومی جزای ، حقوقاساسی ، حقوقكیفری دادرسی ، آئینحقوقی ، متونمدنی دادرسی آئین

، تجارت ، حقوقفقه ، متونفقه ، اصولاداری ، حقوقالمللیبین هایسازمان ، حقوقعمومی المللیبین

 المللیبین ، حقوق، كار تحقیقیقانونی كار، پزشکی ، حقوقدعوی اثبات ، ادلهیقیتطب ، حقوققواعد فقه

 .خصوصی

 

راهنماییومشاوره

های عصبی بزرگترین آرزوی هر فردی است. آرزویی كه شیرین و بدون تنش دیباچه: یک زندگی آرام،

ت و پیچیدگی و آمیختگی آنها با یابی به آن بسیار دشوار است. چرا كه امروزه افزایش مشکالدست

دهد تا نامساعد و پرفشار قرار می های گذشته در برابر شرایط دشوار،ها را بیش از زمانیکدیگر، انسان

جایی كه انواع فشارهای روانی جزء الینفک زندگی روزمره بسیاری از ما شده است. و این به معنای آن 

ای كه همنوعان، داشتن زندگی پرثمر و تحقق نیروهای بالقوه است كه ایجاد روابط سالم و صمیمانه با

 باشد.حال چه باید كرد؟پذیر میبه سختی امکان ها به ودیعه گذاشته شده است،تک انسان در وجود تک

یا باید از  توان منتظر ماند تا تمامی مشکالت حل گردد و سپس در مسیر زندگی گام برداشت؟آیا می
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کالت زندگی نهراسید و حتی از شکست پلی برای پیروزی ساخت؟بدون شک تمام افراد ها و مشدشواری

باید راه دوم را انتخاب كنند و برای پیشگیری از فشارهای روانی از راهنمایی كارشناسان مشاوره و 

ابل توانند مردم را برای رسیدن به یک بهداشت همگانی در مقراهنمایی بهره ببرند. چرا كه این افراد می

های گروه علوم انسانی های روحی و روانی واكسینه كنند.رشته راهنمایی و مشاوره یکی از رشتهبیماری

است كه جنبه كاربردی دارد و دروس آن بیشتر در زمینه رشد، ابعاد مختلف شخصیت آدمی و 

افراد  به آموزان و نوجوانان است. مشاورپیشگیـری از مشکالت و اختالالت بخصـوص مشکالت دانش

تر و را راحت و تکامل پیشرفت نگردند و راه روحی هایكنند تا دچار بحران چه دهد كهمی آموزش

 دچار بحران شود كهمی افرادی حال نیز شامل از فعالیت مشاوره دیگری نمایند. بخش تر طیسریع

كنار بیایند در اینجا  یا با آن ورد نظر عبور كردهم باید از بحران چگونه دانند كهنمی اند و اكنونشده

 بیشتر جنبه كند. مشاوره موجود غلبه كند تا بتواند بر بحرانمی كمک كننده فرد مراجعه مشاور به

 عادی گیرد؛ مردممی یاری مردم مشکالت حل برای روانشناسی هایو داده دارد و از تحقیقات كاربردی

 روبرو هستند. روحی هایبحران با كه

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 الزم : هایتوانایی

 . یکاست مشاوره رشته دانشجوی برای و ضروری مهم دو ویژگی گفتن سخن و خوب دادن گوش خوب

ایجاد كند  كننده مراجعه برای مناسبی خود، فضای درونی و آرامش مشاور باید بتواند با صبر و بردباری

باید  مشاور خوب كند. یک را بیان خویش ذهنی هایو دغدغه كرده خود را تخلیه دهد كه او اجازه و به

 باشد. داشته نیز اطالع جامعه و مذهبی ، اجتماعی، سیاسیاقتصادی از مسائل

 در ایران : شغلی موقعیت

 ارتباط ، نحوهیابی، شغل، ازدوا تحصیلی رشته انتخاب برای توانو می است مختلفی ابعاد دارای مشاوره

و  نوجوانی دوران هایبا بحران روبرو شدن یا نحوه خانواده اعضای ارتباط ، نحوهصنعتی محیط در یک

 و پرورش در آموزش شده تعریف یهااز شغل یکی مشاوره شغل كرد. امروزه از مشاور استفاده جوانی

با  دلیل همین مشاور دارد. به یک نیاز به حداقل دانشگاهییا پیش متوسطه در مقطع . و هر مدرسهاست

و  غیر از آموزش تواند بهمشاور می یک . در ضمنروبرو هستیم مشاوره در رشته كمبود كارشناس

 بپردازد. كار مشاوره ها بهو زندان امداد، فرهنگسراها، مراكز بازپروری ، كمیتهدر بهزیستی پرورش

 : و اصلی پایه دروس

و  آموزش فلسفه ، اصولعمومی شناسی، رواناسالم از دیدگاه ، انسانشناسیجامعه ، مبانیپایه ریاضیات

، و پرورش آموزش شناسی، جامعهو متوسطه ، راهنماییابتدایی و پرورش ، آموزش، آمار توصیفیپرورش

و غدد(،  )اعصاب انسان ، فیزیولوژیو مشاوره راهنمایی ، مبانیاسالمی دانشمندان از دیدگاه شناسیروان

ها و ، روش تربیتی در علوم گیریو اندازه ، سنجشو مشاوره راهنمایی ها و فنون، روشآمار استنباطی

، و مشاوره تربیتی در علوم تحقیق رشد، روش شناسی، روانو ایران در اسالم ، نماد خانوادهریستد فنون

كامپیوتر،  ، مبانی، تولید و كاربرد مواد آموزشییادگیری شناسی، روانآموزشی مدیریت مقدمات
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 شناسی، روانو نوجوانان جوانان ، مسائلروانی شناسی، آسیبتربیتی شناسی، روانشخصیت شناسیروان

 شناسی، آسیبیادگیری ، اختالالتدرمانی ، بازیافراد استثنایی و آموزش شناسی، رواناجتماعی

 .روانی ، بهداشت اجتماعی

 تخصصی : دروس

، استعداد، )هوش روانی های، كاربرد آزمونشغلی و مشاوره ، راهنماییتحصیلی و مشاوره راهنمایی

و  ، راهنماییدرمانیو روان مشاوره ، نظریهدر مشاوره و شخصیت تشخیصی های(، كاربرد آزمونرغبت

 رفتار، متون تغییر و اصالح های، روشدر مشاوره اجتماعی ، مددكاریخانواده ، مشاورهگروهی مشاوره

 مشاوره عملی (، تمرینراهنمایی های)فعالیت مشاوره لیعم ، تمرینتحقیقاتی ، پروژهزبان تخصصی

 (.ایمشاوره های)فعالیت

 

رشدوپرورشکودکانپیشدبستانی

دبستانی قرار دارند كودكان، زیر پوشش مراكز پیش %70دانید كه در كشورهای پیشرفته دیباچه: آیا می

دبستانی این كشورهای توسعه یافته از مراكز پیشاست. دلیل استقبال  %8و در كشور ما این رقم تنها 

است كه امروزه روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی معتقدند كه شخصیت اصلی انسان، در چهار سال 

جانبه قرار گیرد و در این سنین، كودک باید تحت تعلیم و تربیتی عمیق و همهاول زندگی شکل می

توانند با دبستانی میطفی دست یابد.در این میان، مراكز پیشگیرد تا به رشد كامل جسمی، روحی و عا

پرورشی، اجتماعی و رفاهی، شرایط الزم را برای رشد همه جانبه كودكان فراهم  ایجاد امکانات آموزشی،

اولین محیط اجتماعی و در واقع پلی بین خانه و اجتماع بزرگی است كه كودک به آن  سازند. این مراكز،

های غیرمستقیم های اجتماعی كودک رشد یافته و با استفاده از روشدر این مراكز، آگاهیتعلق دارد. 

كند. این نوع آموزش با روحیه تر پیدا میتر و همه جانبهآموزشی، فرصتی برای یادگیری وسیعتر، غنی

د.بنابراین انگیزجست و جوگر، فعال و كنجکاو كودک سازگارتر است و او را به یادگیری و اكتشاف برمی

ها و هم پای تربیت آنها، الزم است كه مراكز آموزش پیش از دبستان در زمینه تکامل دركنار خانواده

شود كه بدانیم در بسیاری از همه جانبه كودک نقش داشته باشند.اهمیت این مراكز زمانی آشکارتر می

، فقر فرهنگی، كم سوادی یا مواقع، خانواده و،یفه خود را به دلیل آشنا نبودن با مسائل تربیتی

سوادی، مشکالت اقتصادی، دور بودن والدین ازمحیط خانه به علت كار و تأمین زندگی، از هم بی

دبستانی باید كند. اینجاست كه مراكز پیشگسیختگی خانوادگی و مواردِ بی شمار دیگر، بخوبی ایفا نمی

ران نمایند.رشته رشد و پرورش كودكان كمبودهای آموزشی، تربیتی، جسمی و عاطفی كودكان را جب

دبستانی با توجه به همین ضرورت و نیاز به داشتن مربیانی مجرب و توانمند، در دانشگاه علوم پیش

بهزیستی و توانبخشی دایر شده است. این رشته در مقطع كارشناسی دو گرایش كودكان عادی و 

 كودكان با نیازهای ویژه دارد.

 گرایش كودكان عادی :
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آموزی و آموزش چگونه باید برای كودكان داستان گفت، به آنها شعر آموخت و با آنها بازی كرد؟ زبان

مفاهیم ریاضی چگونه باید باشد؟ اصول اجتماعی، مذهبی و اخالقی را چگونه باید به آنها یاد داد تا 

تواند نقش مراكز میای داشته باشد؟هر بازی، سرگرمی و آموزشی در این جانبهكودک رشد كامل و همه

مؤثری بر جسم و روان كودک داشته باشد.برای مثال، كارهای هنری در مراكز قبل از دبستان، سبب 

شود و برای وی امکان كنترل تکامل ادراک، حافظه، تخیالت، خالقیت و نیروی عضالنی كودک می

های عروسکی و عادت به ایشسازد. در مراكز قبل از دبستان، كودک با دیدن نماعمال او را فراهم می

های واقعی یا غیرواقعی، بازی با دوستان در نقش بزرگساالن و بیان قصه با نقاشی و معرفی شخصیت

یابد تا وارد دنیای بزرگساالن شود و به اصطالح پایش روی زمین قرار گیرد. همچنین امکان می

روان او اهمیت بسزایی دارد و نه كشد، در تشکیل شخصیت و هایی كه كودک در مهد كودک مینقاشی

دهد تا كند، بلکه به او امکان میتنها برای او امکان شناسایی محیط و شركت خود را در آن فراهم می

بندی شده منظم مسائلی را كه به صورت نامنظم ازهمه طرف برای او مطرح است، به شکل صورت

ها و نیازهای یان متخصصی است كه از ویژگیكند.البته برای رسیدن به اهداف یاد شده، نیاز به مرب

دبستانی ـ گرایش كودكان عادی، كودكان اطالع داشته باشند. هدف رشته رشد و پرورش كودكان پیش

دبستانی وابسته به سازمان بهزیستی، تربیت همین دسته از مربیان است؛ افرادی كه در مراكز پیش

ند. گفتنی است كه این گرایش نقاط اشتراكی با رشته و،یفه آموزش و تربیت كودكان را بر عهده دار

دبستانی دارد؛ با این تفاوت كه رشته علوم علوم تربیتی ـ گرایش آموزش كودكان دبستانی و پیش

كند و مربیان مورد نیاز آموزش و دبستانی فعالیت میتربیتی در دو حیطه كودكان دبستانی و پیش

دبستانی ـ گرایش نماید، اما رشته رشد و پرورش كودكان پیشپرورش را در این دو حیطه تربیت می

 كند.دبستانی را تربیت میكودكان عادی، زیرنظر سازمان بهزیستی كشور است و تنها مربیان دوره پیش

 گرایش كودكان با نیازهای ویژه :

طور چشمگیری در های كودكان در سنین پیش از دبستان، به ها و قابلیتها، تواناییاطالع از ناتوانی

رو، در این دوران یکی از مهمترین های بعدی و پیشگیری از اختالالت مؤثر است.از همینموفقیت

تواند انجام دهد، تشخیص كودكان تحت مراقبت خود، از نظر رفتارهای فیزیکی و خدماتی كه مربی می

كند ی كودكان را مشاهده میهای بسیار طبیعذهنی است؛ زیرا یک مربی در زمانی طوالنی و در موقعیت

تواند این اختالالت را در بسیاری از و چنانچه تفاوتی جدی و زیربنایی دركودک وجود داشته باشد، می

های الزم متخصصان به نحو تر شوند، تشخیص دهد و زمینه را برای كمکها، پیش از اینکه جدیزمینه

های كودكان له پی برد كه دانست، هر چه ناتوانیتوان به اهمیت این مسأمعتبر فراهم آورد.زمانی می

های های نامطلوب و واكنششود و حتی تشکیل الگوها و عادتزودتر شناخته شود، زودتر تصحیح می

یابد.برای مثال، اگر در دوره پیش از دبستان، كودكانی كه دچار تنبلی چشم، ناشنوایی عاطفی كاهش می

شناخته شوند، در بهبود جسمی، ذهنی و روحی آنها بسیار تأثیر  ند،شنوایی و اختالل ذهنی هستیا كم

شوند.هدف گرایش رشد و خواهد داشت و والدین نیز دچار تنش و آسیب اجتماعی و عاطفی كمتری می
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پرورش كودكان با نیازهای ویژه، تربیت متخصصانی است كه بتوانند در این زمینه فعالیت كنند و 

 رطرف سازند.نیازهای جامعه ما را ب

 های الزم:توانایی 

كند. او مثل صفحه گیرد و منعکس میكودک مثل آینه درخشانی است كه هر چه ببیند، فوراً می

دارد و چون خمیر یا مومی است كه در دستان سپیدی است كه هر آنچه بر آن بنویسی، درخود نگاه می

شود، درست مثل كی به خردسال آموخته میشود. در واقع آنچه در كودای ساخته میمربی به هر گونه

دبستانی رو، مربی كودكان پیشماند. از همیننقشی كه بر سنگی كنده شود، اثرش همیشه باقی می

ترین كارها است؛ زیرا رفتار، طرز صحبت و بیان، نگاه، پوشش، راه رفتن و در كل همه بودن، از سخت

و كوچکترین لغزش مربی، بر گروهی از كودكان اثر بندد كارهای مربی، در كودک نقش جاودانه می

گذارد. از سوی دیگر، مربی كودكان بودن، از بهترین كارها است؛ چرا كه وی با شخصیت و روح منفی می

سازد. به همین دلیل، هایی پراحساس و پر از شور معصومانه سر و كار دارد و پایه جامعه را میانسان

پاک، صادق، سالم و پر انرژی و عاشق كودكان و آشنا با روانشناسی  دانشجوی این رشته باید فردی

كودک باشد. همچنین الزم است كه وی فردی خلّاق و سازنده باشد تا بتواند شیطنت و كنجکاوی 

كودكان را به بهترین راه سوق دهد و از شجاعت و جسارت كودک برای یادگیری، كشف دنیای پیرامون 

ای برای وی بهره بگیرد.برای مثال، اسباب بازی كه دردیدگاه اكثر مردم وسیلهو پرورش هوش و استعداد 

فردای كودک باشد؛ نحوه  تواند انعکاسی از ابزار شغل و حرفهگذراندن اوقات فراغت كودک است، می

آشنا دهد، نوع، شکل و رنگ آن، او را با دنیایی از علم فیزیک ای را به او آموزش میاستفاده از آن، حرفه

تواند دری از دنیای عجایب را بر روی كودک بگشاید و در كل این وسیله نماید، روش كار با آن میمی

تواند به او توجه و دقت در مسائل را بیاموزد.در این میان، یک مربی باید فکری سازنده داشته باشد می

خصوصیت آموزشی وپرورشی تا با این وسایل، هم شوق و رغبت كودک را جلب كند و هم وسیله بازی، 

 را در خود داشته باشد و فرهنگی درست و صحیح را نیز به كودک انتقال دهد.

 های شغلی در ایران:موقعیت 

های كشور هزار مربی، بدون تحصیالت دانشگاهی و تخصص الزم، در مهد كودک 36درحال حاضر 

التحصیل این رشته ری برای فارغكنند. این به معنای آن است كه فرصت های شغلی بسیافعالیت می

دبستانی مایل است كه از مربیان مجرّب و متخصص برخوردار شک هر مركز پیشوجود دارد؛ زیرا بی

توانند سطح كیفی مركز رادر حد قابل توجهی افزایش دهند.در ضمن باشد؛ كارشناسانی كه می

و وسایل آموزشی و كمک آموزشی، در  تواند به عنوان كارشناس تهیه موادالتحصیل این رشته میفارغ

ریزی در سازمان بهزیستی كشور، كانون دبستانی و نیز به عنوان كارشناس آموزش و برنامهمراكز پیش

 پرورش فکری كودكان و نوجوانان و مراكز كودكان استثنایی فعالیت نماید.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 ادی و كودكان با نیازهای ویژه:دروس مشترک در هر دو گرایش كودكان ع

ها و فنون اصول و مبانی آموزش و پرورش، آموزش و پرورش تطبیقی، روانشناسی عمومی، روش

های اولیه، روانشناسی تربیتی، بهداشت شناسی روانی كودک، كمکتدریس، روانشناسی رشد ، آسیب

وزش و پرورش كودكان استثنایی، روانی و مسائل خانواده، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، آم
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های های مصاحبه، مقدمات تکنولوژی آموزشی، روشعوامل اجتماعی در رشد و پویایی گروهی، روش

گیری در علوم تربیتی، بهداشت و تغذیه مادر كودک، آماری در علوم تربیتی، سنجش و اندازه

رفتار كودكان، روانشناسی بازی، های تغییر و اصالح های كودكان، اختالالت رفتاری و روشبیماری

های دبستانی، آموزش مهارتدبستانی، آشنایی با مفاهیم ریاضیات و علوم پیشمدیریت مراكز پیش

های فنی، كارورزی، مشاوره اجتماعی و اخالق به كودكان، آموزش هنر به كودكان، كاردستی و مهارت

شناسی دبستان، مسائل ژنتیک، جامعهیشریزی در دوره پگویی و نمایش خالق، برنامهكودک، قصه

های عمومی، حقوق كودک، مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی، مقدمات تکنولوژی آموزشی، روش

گیری در علوم تربیتی، آشنایی با كامپیوتر، ارتباط و آموزش آماری در علوم تربیتی، سنجش و اندازه

 دبستانی.خانواده، آموزش و پرورش پیش

 ی گرایش كودكان عادی:دروس تخصص

های كالمی، حركات ورزشی و سرودهای خاص كودكان، ادبیات كودكان، رشد و پرورش زبان و مهارت

 كارورزی ، طرح پژوهشی مقدماتی.

 دروس تخصصی گرایش رشد و پرورش كودكان با نیازهای ویژه:

استثنایی، آشنایی با شناخت كودكان، آشنایی با اختالالت رشد روانی ـ حركتی كودكان عادی و 

بهداشت روانی معلولین و خانواده آنها، آشنایی با روانشناسی كودكان فزون كنش و كمرویی در كودكان 

های اصالح در كودكان و نوجوانان، كارورزی، های اصالح، اختالالت گویایی و روشدبستانی و روشپیش

 طرح پژوهشی مقدماتی.

 

زبانوادبیاتعربی

های خود را بر روی سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسالم مان زمان كه ایرانیان دروازهدیباچه: از ه

العاده به فراگیری، ضبط و تدوین زبان و ای فوقرا پذیرفتند، بدون هیچ تعصبی و با شور و نشاط و عالقه

عربی را زبان قوم عرب زیرا ایرانیان مانند همه مسلمانان پاک نهاد دیگر، زبان ادبیات عرب پرداختند،

نهادند تا جایی كه به المللی اسالم ار  میدانستند بلکه به این زبان به عنوان زبان قرآن و زبان بیننمی

گفته بسیاری از مورخان و ادیبان، خدمات ایرانیان به زبان عربی بیش از خود اعراب به این زبان بوده 

ز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند چرا كه عربی است. مردم كشور ما امروزه بیش از گذشته نیا

زبان اول جهان اسالم و زبان فرهنگ و تمدن بیشتر كشورهای مسلمان است و ما برای اتحاد، همدلی و 

شود گیری از منابع اصلی اسالمی و تحقیقاتی كه در این زمینه انجام میهمزبانی با جهان اسالم و بهره

و ادبیات فارسی كه از زبان و ادبیات عربی بسیار تأثیر پذیرفته است، باید به  همچنین تسلط بر زبان

ها و مراكز آموزش عالی كشورمان رشته زبان و زبان و ادبیات عرب مسلط باشیم. از همین رو در دانشگاه

 شود.ادبیات عربی ارائه می
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 ، فنمختلف هایو نثر دوره نظم ختلفم ، متونعرب ادبیات با تاریخ عربی و ادبیات زبان دانشجوی

شود. به آشنا می عرب و ادبیات درزبان و قافیه و عروض بالغی ، علومو بالعکس فارسی به از عربی ترجمه

 تدریس و پرورش در آموزش كه عربی ها با كتابدر دانشگاه عربی و ادبیات زبان همین دلیل رشته

و تا  و نحو است قواعد و صرف بیشتر درس ، عربیدر مدارس چون است متفاوت دیشود تا حدومی

و  زبان به كنند اما در دانشگاهمی را مطالعه عربی زبان بالغت انسانی علوم آموزاننیز دانش حدودی

 :از جمله متفاوتی وسبا در شود و دانشجویانمی نگاه تخصصی رشته یک عنوان به عربی ادبیات

 ، دوره، عصر عباسی، عصر امویعصر جاهلی ادبیات ازتاریخ اعم مختلف هایدر دوره عرب ادبیات تاریخ

و  نگاری، نامهتطبیقی ، ادبیاتتاریخی مختلف هایونثر در دوره نظم معاصر، متون و دوره انحطاط

 شوند.آشنا می ترجمه ن، انشا و ف، مکالمهنویسیخالصه

 الزم : هایتوانایی

 دانشجوی زند. همچنینرا می اول ها حرفسایر رشته مثل عربی و ادبیات زبان در رشته و انگیزه عالقه

 باشد و در كنار این داشته نسبی تسلط عربی و زبان فارسی ادبیات باید به عربی و ادبیات زبان

 تحصیلی رشته بیشتری و عالقه كند، با عشق نگاه وحی زبان عنوان به عربی زبان ها اگر بهتوانمندی

 گروه از داوطلبان فقط كه است خارجه هایزبان تنها رشته عربی و ادبیات دهد. زبانمی خود را ادامه

 دو زبان وامدار یکدیگر هستند و این و عربی یفارس و ادبیات پذیرد. زیرا زباندانشجو می انسانی علوم

و از  نیست بیگانه زبان یک عربی ما معتقدند زبان و ادیبان از استادان بسیاری اند كهدرهم آمیخته چنان

 ماندر دپارت فارسی و ادبیات زبان در كنار رشته عربی و ادبیات زبان ها رشتهرو در اكثر دانشگاه همین

و  داشته اختصاصی آزمون باید یک عربی ، زباناعتقاد كارشناسان به قرار دارد. البته ادبیات دانشکده

 یک اوقات گاهی باشند، چون را داشته آزمون در این شركت اجازه آزمایشی هایگروه تمامی داوطلبان

 هایدر كنار رشته است و مایل مند استعالقه عربی دبیاتو ا زبان رشته و فنی نیز به ریاضی داوطلب

 كند. را نیز انتخاب رشته ، اینعلوم پایه یا فنی

 : در ایران شغلی موقعیت

 عربی توانمند رشته التحصیلفارغ یک خصوصی و مؤسسات و پرورش در آموزش بر تدریس عالوه

 ترینو اساسی از مهمترین بپردازد. یکی عربی و ادبیات زبان ر زمینهد و تحقیق پژوهش تواند بهمی

 كه التحصیالنیفارغ . همچنیناست و پرورش آموزش نیز وزارت رشته این التحصیالنفارغ مراكز جذب

 ، در صورتكرده ركتش قضائیه قوه فنی اداره هایتوانند در آزموناند، میفرا گرفته را خوب عربی زبان

كار  این دایره را بگیرند. البته دارالترجمه مجوز تأسیس دادگستری رسمی مترجم عنوان به موفقیت

 نیز كه دهد. افرادیمجوز می از متقاضیان تعداد محدودی به قضائیه قوه و هر ساله بسیار محدود است

ما نیاز  بازار كتاب بپردازند. چون عربی هایكتاب ترجمه توانند بهآزاد شوند ، می مشاغل مایلند جذب

 باشند. طمسل و كار ترجمه عربی زبان به دارد كه مترجمانی به مبرمی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 دروس تخصصی :

 صرف ، تمرین ، مکالمهو مأخذشناسی تحقیق ، روشكریم و تجوید قرآن ، نحو، ترجمه ، صرفآزمایشگاه

 ، قرائتاسالم در دوره سیاسی ، ادبعربی ها و مجالت، روزنامهبیتمتعهد اهل ، ادبحدیث و نحو، متون
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 ، متون تخصصی خارجی ، زبان بالغی علوم ، انشاء ،ترجمه ، فنتطبیقی ، ادبیات عرفانی متون

 قرآن تفسیری متون ، قرائتاللغه، فقهو قافیه ، عروضو بالعکس فارسی به از عربی ، ترجمهالبالغهنهج

 ادبیات بغداد تا عصر حاضر، تاریخ و نثر از سقوط نظم ، متون، نقد ادبینوسیو خالصه نگاری، نامه كریم

 ، متون اول عباسی دوره ادبیات ، تاریخ اول عباسی و نثر دوره نظم بغداد تا عصر حاضر، متون از سقوط

و  نظم ، متوناندلس و نثر دوره نظم ، متوندوم عباسی دوره ادبیات ، تاریخ دوم نظر و نثر دوره عباسی

بغداد،  از آغاز تا سقوط در ایران و نثر عربی نظم عاصر ، متونم دوره و ادبیات معاصر ، تاریخ نثر دوره

 دوره تا پایان جاهلی از دوره ادبیات معاصر، تاریخ بغداد تا دوره از سقوط در ایران و نثر عربی نظم متون

 .اموی دوره تا پایان و نثر از جاهلی نظم ، متون اموی

 

 زبانوادبیاتفارسی

گویند باید فراموش كرد و یا حداقل كمتر به آن پرداخت چرا كه در عصر ماشین و ها میباچه: بعضیدی

گویند وقتی به هاست. میماندگی و دوری از واقعیتقرن بیست و یکم سخن گفتن از آن نشانه عقب

د وخالصه ّ و غم خویش را صرف آن كرتوان یک سنجاق قفلی را ساخت چرا باید همیاری آن حتی نمی

ادبیات مال دوران لب جوی و سایه درخت و آواز بلبل بوده است و حاال كه این دوران سر آمده است با 

ادبیات نیز باید خداحافظی كرد.این در حالی است كه رشته زبان و ادبیات فارسی بهترین بستر برای 

و دروسی كه در این  هاورود به شناخت فرهنگ و عرفان و حتی معارف دینی ما است. چون سرفصل

گردد. مثالً معانی های وسیع معرفت منتهی میشود هر كدام مسیری است كه به دشترشته تدریس می

شود و از دیگر سو صنایع های ادبی موجب ارضاء حس زیباشناسی در حوزه ادبیات میو بیان و آرایه

بردن به نکات باریک و اشارات شعری و فنون بالغی مانند تملیح، استعاره و مجاز كلیدی برای پی 

 بینیپیش كه ایگونه به است بسیار گسترده فارسی ادبیات دامنه معنایی متون ادبی است. امروزه

 دروس دو سال دانشجو طی كرد؛ یعنی تدوین فارسی ادبیات آموزش برای گرایش ده شود بتوانمی

 هایو گرایش داستانی ، ادبیاتبالغی علوم هایاز گرایش بعد یکی الرا بخواند و در دو س ادبیات عمومی

 عنوان ها بهامروزه در دانشگاه كند. اما آنچه كرد، مطالعه بینی پیش رشته در این توانمی كه دیگری

در  است. كهفارسی و ادبیات فارسی زبان اصلی دارای دو شاخه شود،می تدریس فارسی رشته ادبیات

 و در بخش و ویرایش نگارش ، اصول، دستور زبانشناسی زبان به مربوط مسایل فارسی زبان بخش

و  و بیان ، معانیبدیع شامل ادبی ، صنایعادبیات ، تاریخادبی ، انواع، نقد ادبیشناسی؛ سبکادبیات

 گیرد.قرار می مورد بررسی و نثر كالسیک نظم متون همچنین عروض

 الزم : هایتوانایی

 ادبیات و معروف شاخص هایداستان یا خواندن شعر حافظ بیت یک از خواندن ادبیات دانشجوی اگر ی

 باید دروس فارسی و ادبیات زبان دانشجوی چون است شده رشته وارد این اشتباه نبرد به لذت جهان

 برایش رشته مند نباشد اینعالقه بخواند و اگر كسی فارسی ادبیات را در وادی ایو گسترده متنوعبسیار 

 تفهیم خوبی منظور خود را به خواهد تا بتوانمی خوب و بیان درست قلم رشته شود.اینآور می مالل
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از  عظیمی بخش باشد چون داشته سبتاً قوین حافظه كه است الزم رشته این دانشجوی كرد. همچنین

 باشد. داشته آنها دسترسی الزم به خاطر بسپارد تا در مواقع را باید به ادبی مقوالت

 در ایران : شغلی موقعیت

. است فارسی ادبیات التحصیالنفارغ فعالیت بستر برای بهترین ، مطبوعات و پرورش بعد از آموزش

 فرهنگی هایو حوزه رادیو و تلویزیون ادبی هایبرنامه و ارائه تنظیم نیرو برای بهترین همچنین

اگر  ادبیات لیسانس یک است. و از اینها گذشته رشته این التحصیلكشور، فارغ مختلف هایوزارتخانه

 عنوان به و نشر كتاب دد و در مراكز چاپ، شاعر یا منتقد گرنویسنده تواند یکباشد می پویا و فعال

نیز با  التحصیالناز فارغ تعدادی باشد. در ضمن حضور داشته كتاب در سیر چاپ ویراستار و نا،ر ادبی

 در تألیف شركت به توانمی جمله از آن دهند كهمی انجام ایویژه خود كارهای و سلیقه ذوق به توجه

 كرد. ها اشارهدایره المعارف و انتخابی علمی نویسو فیش پژوهشگر ادبی عنوان به مختلف یهافرهنگ

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 پایه: دروس

 . ، بدیع و ویرایش نگارش، آیین تحقیق و روش شناسی، مرجعفارسیزبان ، تاریخدستور زبان

 :اصلی دروس

ناصرخسرو،  هایو اسفندیار، قصیده ، رستمو سهراب ، رستمو كسایی ، فرخیمنوچهری و رودكی

و  ، غزلیاتسعدی ، بوستانسناییالطیر، حدیقه، منطقمعنوی ، مثنوی، مسعود سعد، نظامیخاقانی

، و دمنه ، كلیلهاالسرار ، كشفو قابوسنامه نامه، سیاستبیهقی ، تاریخ، صائب، حافظقصاید سعدی

، و قافیه ، عروضتخصصی خارجه ، زبان، قواعد عربیعربی متون ، مرصادالعباد، قرائتسعدی گلستان

 .، نقد ادبیقرآنی با علوم ، آشناییتفسیری معاصر، متون ادبیات

 تخصصی: دروس

  .شناسی، سبکادبیات ، تاریخفارسی ادب در و حدیث ، تأثیر قرآنو تصوف عرفان ، مبانیو بیان معانی

 

 

 زبانوادبیاتکردی

های خانواده زبانی هندو ایرانی است و با زبان فارسی قرابت بسیار دارد تا دیباچه: زبان كردی در شاخه

كردهای امروز، نوادگان مادهای دیروزند. این زبان كه در  شناسان پرآوازه بر این باورند كهجایی كه تاریخ

های ای ارزشمند از فرهنگ و ادب را در خود پرورانده است، به بخشاش، گنجینهطول تاریخ بالندگی

های آواشناختی، شود كه هر یک از آنها با اندک تفاوتی در ساختار، واژگان و ویژگیمختلفی تقسیم می

ها به نام زبان و ادبیات كردی شناخته دارند كه روی هم مجموعه این ادبیات ادبیات مخصوص خود را

شناختی و پیشینه تاریخی های ادبی، زیباشده است.هدف رشته زبان و ادبیات كردی، آشنایی با جنبه

این زبان غنی و كهن و بررسی تأثیر ادبیات كردی و فارسی بر روی یکدیگر است.گفتنی است كه چون 

ادبیات كردی ارتباطی نزدیک با زبان و ادبیات فارسی دارد، این رشته مانند زبان و ادبیات فارسی زبان و 

 پذیرد.از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی دانشجو می

http://zohreh68.blogfa.com/post/88
http://zohreh68.blogfa.com/post/88
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 های این رشته در طول تحصیل:درس 

 دروس پایه:

های آن، بان كردی و لهجهشناسی، پیشینه زآئین نگارش و رسم الخط، دستور زبان، آواشناسی و وا 

 نگاریشناسی، فرهنگشناسی، روش تحقیق و مرجعكلیات زبان

 دروس اصلی:

شعر و نثر سبک خراسانی در ادب فارسی، شعر و نثر سبک عراقی در ادب فارسی، شعر و نثر سبک 

درزبان هندی و بازگشت در ادب فارسی، نثر معاصر فارسی، شعر معاصر فارسی، صرف درزبان عربی، نحو 

عربی،متون نظم و نثر كالسیک در ادب عربی، نثر معاصر عربی، شعر معاصر عربی، زبان انگلیسی 

اختصاصی، متون ادبی لری، متون نثر معاصر، متون شعر معاصر، تأثیر قرآن و حدیث در ادب كردی، 

جهان به زبان ها، ادبیات تطبیقی، عروض وقافیه، شاهکارهای ادب ها واسطورهادب فولکلور، افسانه

 نگاری.كردی، روزنامه

 دروس تخصصی:

كرمانج جنوب(،  گورانی، تاریخ ادبیات ) ادب كرمانج شمال(، تاریخ ادبیات )ادبتاریخ ادبیات و ادب 

كردی، كلیات های ادبی درادبتاریخ ادبیات )ادب معاصر(، بدیع، معانی و بیان، مکاتب ادبی جهان، سبک

 استانی، ادبیات داستانی در ادب كردی، اصول و روش ترجمه، ترجمه متون.نقد ادبی، نقد در ادب د

 

 علوماجتماعی

های دولتی های اجتماعی روا  و گسترش پیدا كرده است و نه تنها بخشدر حال حاضر پژوهشدیباچه: 

به تحقیقات اجتماعی روی های خصوصی نیز مو،ف به انجام تحقیقات اجتماعی هستند بلکه بخش

توان گفت كه امروزه یک دانشجوی باسواد این گرایش كه دارای اند. به همین دلیل به جرأت میآورده

 مهارت پژوهشی باشد، هرگز مشکل اشتغال نخواهد داشت.

كند و التحصیل این رشته با توجه به بینش و دانش اجتماعی كه در طول تحصیل كسب میفارغ

تواند تقریباً در همه آورد، میهایی كه در خصوص امر پژوهش و تحقیق بدست میاییهمچنین توان

 ی دولتی و غیر دولتی فعالیت كند.هاها و سازمانارگان

ریزی كشور، مركز آمار ایران، سازمان تأمین از جمله نهاد ریاست جمهوری، سازمان مدیریت و برنامه

ها، سیما، شهرداریوارت كشور، نیروی انتظامی، صدااجتماعی، وزارت كار و امور اجتماعی، وز

 های دولتی و غیر دولتی.و ارگان هاها و بسیاری سازمانها، سازمان زندانفرمانداری

تواند به صورت التحصیل این رشته وجود دارد اینست كه میزمینه فعالیت دیگری كه برای فارغ

های و با توجه به نیاز مبرم كشور و افزایش طرح خصوصی و گروهی به امر پژوهش و تحقیق بپردارد

 التحصیالن این رشته بسیار زیاد شده است.های شغلی فارغها، فرصتپژوهشی و تحقیقی در همه زمینه
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 ریزی اجتماعیگرایش برنامه -

نقل، وهای خوبی در زمینه مسائل شهری و روستایی، حملالتحصیالن این گرایش دیدگاهفارغ 

توانند در سه بخش دولتی، عمومی و كنند و میاقتصادی با بعد اجتماعی پیدا می -ریزی اجتماعیبرنامه

ها و بودجه، وزارت كشور، فرمانداریوهای برنامهخصوصی فعالیت نمایند. كه در بخش دولتی در سازمان

ها، ی شهرداریهای عمومتوانند مشغول به كار شوند و در سایر بخشهای دولتی میدر اكثر اداره

های های مختلفی از قبیل بنیاد شهید، كمیته امداد امام خمینی ره، سازمان بهزیستی و مؤسسهمؤسسه

توانند به صورت كارشناسان مستقل التحصیالن میرفاهی مکانهای مناسبی برای اشتغال هستند. فارغ

 ایی و منطقه ای نیز فعالیت كنند.تحقیقات شهری، روست

 :تعاون و رفاه اجتماعیگرایش  -

های مختلف وزارتخانه تعاون كار كنند. ها و واحدتوانند در شاخهالتحصیالن این گرایش میفارغ

های تولیدی، مصرف و های مختلف اعم از تعاونیها و وزارتخانههای شركتتوانند در تعاونیهمچنین می

توانند التحصیالن این گرایش میبا این كه فارغریز مشغول به كار شوند. مسکن به عنوان مدیر و برنامه

 های خصوصی و دولتی مفید باشند.ها و شركتدر بسیاری از وزارتخانه

 شناسیگرایش مردم -

های معنای آن است كه زمینه های اجتماعی است و این بهبنای بسیاری از فعالیتشناسی زیرمردم

التحصیالن آن ها به فارغوجود دارد و اكثر وزارتخانه التحصیالن این گرایشمتنوعی برای فارغ شغلی

ای داشته باشند. البته برخی از شناسی بسیار گستردهند. زیرا باید بخش تحقیقات مردمنیازمند

ها مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آموزش و پرورش، جهاد كشاورزی، وزارت كشور و وزارتخانه

كنند. التحصیالن این رشته را جذب میرای چنین بخشی هستند و فارغوزارت نیرو در حال حاضر نیز دا

تواند به مطالعه و تحقیق آزاد روی آورده و نتیجه تحقیقات التحصیالن این رشته میهمچنین فارغ

شود، بازار شناسی چاپ میخویش را به صورت كتاب منتشر سازد. چون امروزه كتبی كه در زمینه مردم

   .بسیار خوبی دارد

 

 علومارتباطاتاجتماعی

با او،  ارتباط برقراری دارد و باید برای بسیاری تفاوت با بشر اولیه و یکم بیست قرن دیباچه: انسان

 هنر و دانش باشد، به همراه و ناگفته تازه هایها و تجربهبا حرف با نفوذ و پایدار كه ارتباطی بخصوص

 عالی آموزش ها و مؤسساتدر دانشگاه امروزه علم مجهز بود. این اجتماعی ارتباطات علوم پیچیده

از  ، یکیعمومی و روابط نگاریروزنامه شود و در كشور ما نیز با دو گرایشمی سراسر دنیا تدریس
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 تنومندی نهال نگاریروزنامه گرایش نگاریروزنامه . گرایشاست انسانی علوم آزمایشی گروه هایرشته

 سیراب و تکنولوژی و اقتصاد، صنعت ، سیاستو فلسفه ، فرهنگهنر و ادبیات هایاز چشمه هك است

 ، مبانیشناسیجمعیت مانند مبانی و نظری تئوری دروس رشته این دانشجوی همین شود برایمی

 در قرن سیاسی هایواندیشه اعیاجتم ارتباطات هایاقتصاد، نظریه علم ، مبانیفلسفه ، مبانیروانشناسی

و  اصول دارند مثل تئوری جنبه و هم عملی جنبه هم را كه دروسی كند همچنینمی را مطالعه بیستم

را  و ویراستاری آرایی، صفحهخبری ، عکاسیتحقیق ، روش، گزارشخبر، مصاحبه تهیه هایتکنیک

 بیند.می آموزش

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :ارتباطات مختلف علوم هایگرایش در مشترک دروس

در  و تفکر اجتماعی ، تاریخفلسفه ، مبانیروانشناسی ، مبانیشناسی جمعیت ، مبانیشناسیجامعه مبانی

 علم ، اصول تخصصی ، زبان یاجتماع ، آمار در علوم ، آمار مقدماتیایران اجتماعی تاریخ ، مبانیاسالم

، نظری تحقیق ، روشاساسی ، حقوق حقوق ، كلیاتسیاست علم ، اصولاجتماعی اقتصاد، روانشناسی

و  سیاسی ، سمینار مسائلو مدیریت سازمان ، اصولشناسیجامعه های، نظریهعملی تحقیق روش

، المللیبین ، ارتباطاتجمعی ارتباطات ، مبانیبیستم ر قرند سیاسی هایمعاصر، اندیشه استراتژی

، تصویری ، ارتباطاتارتباطی هایپیام و تحلیل بررسی های، روشانسانی ، ارتباطاتسیاسی ارتباطات

( ، خبری )عکاسی ، فتوژورنالیسمدر مطبوعات آراییو صفحه ، گرافیکاجتماعی ارتباطات هاینظریه

 ارتباط و وسایل ، افکار عمومیرادیو و تلویزیون هایبرنامه و تحلیل و نشر، تجزیه چاپ تکنولوژی

 .در مطبوعات فارسی نگارش ، شیوهجمعی ارتباط ، حقوقسوم در جهان ، ارتباطاتجمعی

 :نگاریروزنامه گرایش تخصصی دروس 

 ، تاریختخصصی نگاریاخبار، روزنامه و مدیریت ، ویراستاری عملی نگاری، روزنامه نگاریروزنامه اصول

 عمومی روابط خوب كارشناس عمومی روابط . گرایشدر مطبوعات ، نقد، تفسیر و مقالهنگاریروزنامه

 اطالعاتی بسط در اشو،یفه اخبار بد ندارد همچنین ساختن در پنهان سعی مردم عامه ذهنیت برخالف

مشاور  یک عمومی روابط كارشناس شود. بلکهنمی گیرد، خالصهمی باالتر سازمان مستقیماً از سطوح كه

سازد و میسر می كند و مخاطبانشسازمانی كه برای آن كار می را بین ارتباطی دو طرفه جریان كه است

 از راه صحیح پیام انتقال ، قابلیتعمومی مؤثر روابط برنامه یک رمز موفقیت كه اعتقاد است بر این

 آگاه سو و،یفه از یک عمومی روابط كارشناس . در واقعاست فرد صحیح و به مطلوب ، در زمانصحیح

 دیگر دارد و از سوی را بر دوش سازمان از مقاصد مدیریت مردم كردن و مطلع ، خبر دادنكردن

مورد  هایو گروه در مورد طرز تفکر مردم مؤسسه با مدیریت كارشناسانه هایمشورت ارائه مسؤولیت

 مردم ها و طرز تفکرهایگرایش شناختیجامعه و بررسی افکار عمومی و تحلیل و تجزیه حوزه آن توجه

 او است. بر عهده

 :عمومی روابط گرایش تخصصی دروس
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و  ، اقناععمومی روابط های، تکنیک عملی عمومی ، روابطعمومی و روابط ، مدیریت عمومی روابط اصول

 .شفاهی ، ارتباطاتبا مطبوعات ، ارتباط تبلیغ

 الزم : هایتوانایی

 عبارتند از: خصایص این باشد كه خصیصه دوازده باید دارای نگاریروزنامه دانشجوی

 هوشی ضریب ـ داشتن3 سنجیو نکته ، تیزبینیـ كنجکاوی2 و استعداد نویسندگی ذوق تنـ داش1

 ـ داشتن6زیاد  ـ صبر و حوصله5 مردم مختلف با طبقات جوشش ـ توانایی4 جامعه باالتر از متوسط

ـ 9 كار خبری به عشقـ 8 تفکر سریع ـ قدرت7 اضطراری هایدوندگی برای و روانی جسمی توانایی

، لوحی، ساده، غرور و تکبر، انزواجوییخودبینی ـ نداشتن10تقوا  و داشتن اخالقی اصول رعایت به مؤمن

 ـ داشتن12 ارتباطی هایتوانایی ـ داشتن11 و تندخویی گویی ، گزافهفروشی ، فضلفکری تعصب

 این از تمامی فردی است ممکن ندرت به ( البتهمصاحبه )برایجامعه.  متوسط از حد بیش ایحافظه

 تصویری ، صرفاً ترسیمفوق گانهدوازده هایبا ویژگی فردی از تجسم برخوردار باشد و هدف خصایص

ها آن به نكند تا در حد امکا باید كوشش نگارهایی كه هر روزنامه. ویژگیاست نگاراز یک روزنامه آلایده

 نگار باید از توانروزنامه یک برای الزم هایبر ویژگی نیز عالوه عمومی روابط . دانشجوییابد دست

 برخوردار باشد. سخنوری و قدرت اجرایی كارهای ، توانریسک باال، قدرت و تحلیل تجزیه

 در ایران : شغلی موقعیت

هزار نفر دانشجوی علوم  حدود یک 1373تا  1351 از سال رسانه فصلنامه در شده آمار ارائه براساس

 940كار هستند و  به مشغول نفر در مطبوعات 60تعداد تنها  اند و از اینالتحصیل شدهغارتباطات، فار

اند داشته نقش مسأله در این بسیاری عوامل شک دارند. بدون اشتغال غیرمطبوعاتی مشاغل به نفر بقیه

 علوم ، رشتهفوق هایسال در طی از دانشجویان تعدادی كه است این دالیل از مهمترین اما یکی

و  آمادگی اند، در نتیجهكرده انتخاب اتفاقی طوری یا به و از سرناچاری الزم شناخت را بدون ارتباطات

 به دوران آن اكثر مطبوعات دیگر وابستگی اند از سوینداشته ر مطبوعاتحضور د را برای الزم توانایی

در  رشته این التحصیالنحضور فارغ در عدم مهمی ، عاملدشوار استخدام و شرایط دولتی هایارگان

ها، اكثر خبرگزاریو  مطبوعات تعدد و تنوع به حاضر با توجه در حال . البتهاست بوده مربوط هایشغل

نیز  عمومی روابط التحصیالنفارغ شغلی هایشوند. فرصتبازار كار می جذب رشته این التحصیالنفارغ

 دادن با شیرینی مساوی دولتی هایسازمان عمومی كار روابط زمانی چون است حاضر بهتر شده در حال

 انتظارات مردم ها بود اما امروزهسوگواری در زمان دادن تتسلی و عرض ها و پالكارد زدندر جشن

 و اخبار درون اطالعات آخرین ها را در جریانها دارند و مایلند آنسازمان عمومی از روابط بسیاری

 تخصصی ها برسانند؛ كاریسازمان مسؤولین گوش را به هایشانو دیدگاه قرار دهند و نظرات سازمانی

 روابط التحصیالناز فارغ دهند كهمی ها ترجیحسازمان دلیل همین آید و بهبرنمی هر فردی از عهده كه

 ببرند. بهره و حیاتی مهم بخش كار در این برای عمومی
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علومتربیتی

 و ریتمـدی  آموزشـی،  تکنولـوژی  هـای گـرایش  دارای كارشناسـی،  مقطع در تربیتی علوم رشته: دیباچه

 اسـتثنایی  كودكـان  پرورش و آموزش و دبستانی و دبستانیپیش پرورش و آموزش آموزشی، ریزیبرنامه

 .است

 :تربیتی علوم مختلف هایگرایش در مشترک دروس

ــاریخ ــروش و آمــوزش ت ــران، و اســالم در پ ــرورش، و آمــوزش فلســفه ای ــانی و اصــول پ ــوزش مب  و آم

 روشاسـالمی،  اخـالق  متوسطه، و راهنمایی ابتدایی پرورش و آموزش تطبیقی، پرورش و آموزشپرورش،

 نوجـوانی،  و كـودكی  رشـد  روانشناسـی  تربیتـی،  روانشناسـی  عمـومی،  روانشناسـی  تـدریس،  فنون و ها

 مـدیریت  مقـدمات  پـرورش،  و آمـوزش  اقتصـاد  پرورش، و آموزش شناسیجامعه عمومی، شناسیجامعه

 و مشـاوره  مقـدمات  استثنائی، كودكان پرورش و آموزش ودرسی، آموزشی ریزیبرنامه مقدمات آموزشی،

 علـوم  در آمـاری  هایروش كتابداری، اصول و كتابخانه با آشنایی آموزشی، تکنولوژی مقدمات راهنمایی،

 .تربیتی علوم در تحقیق روش مقدمات تربیتی، علوم در گیریواندازه سنجش تربیتی،

 آموزشی تکنولوژی گرایش

. علمـی  هایپدیده با سیستماتیک برخورد معنی به «تکنو» خاص هایواژه از لغت در آموزشی تکنولوژی

 معلمـان  یـا  مربیـان  كـه  است هدفمندی هایفعالیت معنای به «آموزش» و شناخت، معنای به «لوژی»

 مشـخص  جـا  همـین  از. بیایـد  وجود به فراگیرنده در رفتار تغییر توانایی یا رفتار تغییر تا دهندمی انجام

 بـه  رسـیدن  بـرای  آموزشی دقیق هایروش یا هاپدیده شناخت معنای به آموزشی تکنولوژی كه شودمی

 گفـت  باید مفهومی تعریف در اما. است لغوی تعریف یک این گفتیم كه طورهمان. است آموزشی اهداف

 ارزشـیابی  و مـدیریت  كـاربرد،  رشـد،  طراحـی،  اعمـال  اجـرای  و هـا تئوری شامل آموزشی تکنولوژی كه

 .شودمی یادگیری منابع و فرآیندها

 بـه  فراگیـران  تک تک به فراگیری تسهیل برای زیرا دارد؛ موشکافانه و خُرد نگاهی سو یک از فرآیند این

 ایـن  در و گیـرد مـی  نظر در كلی صورتبه را آموزشی كیفیت دیگر سوی از و كندمی توجه خُرد صورت

ــتا ــه راسـ ــی بـ ــی، طراحـ ــد علمـ ــی، رشـ ــاربرد علمـ ــدیریت و كـ ــن مـ ــد ایـ ــی فرآینـ ــردازدمـ  پـ

كنـد تـا بـا طراحـی دقیـق و صـحیح نظـام        توان گفت كه رشته تکنولوژی آموزشی تالش میدر كل می

ها بیاموزد كه چگونه معلمی ورزیده، كاردان و ماهر شـوند و تـدریس خـود را بـر پایـه      آموزشی، به معلم

همچنین به مسؤوالن نظام آموزشی بهتـرین راه تـدوین   یادگیری. استوار كنند. این دانش  بهترین شیوة

 دهد.كتب درسی، مدیریت آموزشی و ارزشیابی آموزشی را نشان می

 های الزم:توانایی
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ها توجه دارد. بـه همـین   تکنولوژی آموزشی فرآیند كیفی و خُرد است؛ یعنی به یادگیری تک تک انسان

آموزان و در عمل صادق باشد. مند به دانشدوست، عالقهدوست، انساندلیل دانشجوی این رشته باید نوع

ــوق   ــایی ف ــی، توان ــر هوش ــت از نظ ــین الزم اس ــادههمچن ــد.  الع ــته باش ــری داش ــد هن ــته و دی  ای داش

بینیم كه دانشجویان توانمند این رشته گاه با وسایل بسیار ابتدایی، وسایل جدید و در حال حاضر نیز می

كه دانشـجوی تکنولـوژی آموزشـی اگـر هـدفش ورود بـه آمـوزش        ت اینكنند. و در نهایجالبی خلق می

گرا باشد چون هنوز تفکر تکنولوژی آموزشی در آموزش وپرورش جا نیفتـاده  آلوپرورش است، نباید ایده

های خود را خیلی راحت و بـدون  التحصیالن این رشته نباید انتظار داشته باشند كه آموختهاست و فارغ

 محیط آموزشی پیاده كنند.هیچ مقاومتی در 

 دروس تخصصی گرایش تکنولوژی آموزشی: 

های آموزشی، اصول ریزی درسی و آموزشی، مبانی ارتباط انسانی، اصول طراحی پیامسمینار در برنامه

برداری و ارزیابی مواد و وسایل آموزشی، تولید مواد های تلویزیونی، انتخاب، بهرهعکاسی، تولید برنامه

 آموزشی.

 ریزیرایش مدیریت و برنامهگ

های ای است كه تلفیقی از رشتهریزی آموزشی یک رشته میان رشتهگرایش مدیریت و برنامه

 باشد.شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان خارجی و مشاوره میروانشناسی، جامعه

ای ههای یادگیری هر چه بیشتر برای گروههدف این گرایش از یک سو فراهم ساختن فرصت

مند به یادگیری و از سوی دیگر تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز توسعة التعلیم و عالقهواجب

های یاددهی و ریزی آموزشی، مدیریت بر فعالیتاقتصادی كشورها است. در كل مدیریت و برنامه

 ین تغییرات است.یادگیری به منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابی میزان تحقق ا

های آموزشی یک كشور، مراحل بینیتواند عالوه بر پیشالتحصیل این گرایش به راحتی میفارغ

های بهتر آموزشی، راهنما و مشاور ریزی آموزشی و مدیریت بر اجرای آن را ترسیم كند و با روشبرنامه

 خوبی برای یادگیرندگان باشد.

 های الزم :توانایی

ریاضیات، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی در این رشته كاربرد و اهمیت بسیاری شناسی، جامعهفلسفه، 

های آموزشی جامعه خود، دید عمیقی داشته باشد و دارد. دانشجوی این رشته باید نسبت به محیط

تشریح  آموزان را درک كند و در نهایت بههای رفتاری دانشآموزش كشور خود را بداند تا ،رافت روش

 ریزی آموزشی صحیح بپردازد.و تشکیل یک برنامه

 ریزی آموزشی:دروس تخصصی گرایش مدیریت و برنامه
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اصول مدیریت آموزشی ، روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت ، سازمان و قوانین آموزش و پرورش 

و پرورش، اصول ریزی آموزشی، مبانی امور مالی و تنظیم بودجه در آموزش ایران، اصول برنامه

ریزی درسی، كاربرد مقدمات كامپیوتر در مدیریت آموزشی، اصول حسابداری، روابط انسانی برنامه

نظارت و راهنمایی تعلمیاتی، راهنمایی تحصیلی و شغلی، مسائل نوجوانان و های آموزشی،درسازمان

، پروژه تحقیقاتی ریزی آموزش ضمن خدمت، مدیریت اسالمیجوانان، آموزش بزرگساالن، برنامه

ریزی ها، متون زبان خارجه )در برنامه)سمینار(، كار عملی مدیریت در آموزشگاه، كار عملی در سازمان

 آموزش درسی(، متون زبان خارجه در مدیریت آموزشی.

 دبستانی و دبستانی:گرایش آموزش و پرورش پیش

بستان در پایان ششمین سال زندگی برای شروع آموزش از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین كار رسمی د

هایی، مراحل مهم و حساس زندگی خود را از رشد كودک بسیار مهم است. زیرا كودكان در چنین سال

سال اولیه زندگی از لحاظ رشد  6گذراند و در واقع اجتماعی و آموزشی پشت سر می نظیر شخصیتی،

ز سوی دیگر آموزش وپرورش دبستانی ساز است. اگیری شخصیت دورانی سرنوشتهوش و شکل

های نظام آموزش و پرورش كشور است و كودكان در این دوره در مراحل بسیار ترین حلقه از حلقهمهم

رو توجه به این دوره از آموزش و پرورش باید برند، از همینعاطفی، ذهنی به سر می مهم رشد جسمانی،

 از اولویت خاصی برخوردار باشد. 

دبستانی و دبستانی تربیت متخصصانی است كه بتوانند قوای آموزش و پرورش پیش هدف گرایش

 دبستانی و دبستانی را پرورش دهند.اجتماعی و اخالقی كودكان پیش عاطفی، روانی، جسمی،

 های الزم :توانایی

و هنر خویش  فن و هنر است و یک معلم یا مربی باید به یاری فنتعلیم و تربیت بیش از آنکه علم باشد،

مراحل یادگیری را هدایت كند. به همین دلیل دانشجوی این گرایش باید فردی خالق بوده و از 

 اطالعات عمومی نسبتاً گسترده و فن بیان خوبی برخوردار باشد و در نهایت از كار با كودكان لذت ببرد.

 دبستانی:دروس تخصصی گرایش آموزش و پرورش دبستانی و پیش

های اصول بهداشت و كمک دبستانی و دبستانی، بهداشت و تغذیه مادر و كودک،ش پیشآموزش و پرو

دبستانی و دبستانی، آشنایی با روانشناسی بازی، مدیریت مراكز پیش های فردی كودكان،اولیه، تفاوت

كاردستی و مفاهیم و روش تدریس ریاضیات، آموزش هنر، تهیه و كاربرد وسایل مواد آموزشی،

گویی و نمایش خالق، كار و آشنایی با طبیعت و آموزی، قصهمشاهده )كارورزی( زبانهای فنی، مهارت

روانشناسی آموزش  زندگی اجتماعی، حركت ورزشی و سرودهای خاص كودكان، مشاوره كودک،
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های تربیتی ـ اجتماعی، روش تدریس علوم تجربی آشنایی با فعالیت خواندن، ادبیات كودكان،

 های دبستانی(، كارورزی دبستان.عی، تربیت بدنی)ورزش و بازیواجتما

 گرایش آموزش و پرورش كودكان استثنایی:

شنوا، نابینا مانده ذهنی و معلول جسمی، ناشنوا و نیمهآموزان استثنایی به پنج گروه عقبكودكان ودانش

اصی برای تعلیم و تربیت آنها شوند و در هر گروه شرایط خبینا، ناسازگار و تیزهوش تقسیم میو نیمه

 وجود دارد .

های مناسب و امکانات آموزشی ویژه هدف از آموزش و پرورش كودكان استثنایی فراهم آوردن فرصت

برای این دسته از كودكان است. در این گرایش به كودكان دارای مشکالت ذهنی و جسمی بیشتر 

های عقالنی و كنند تا با توجه به ویژگییشود و متخصصان كودكان استثنایی تالش مپرداخته می

 های ذهنی و جسمی آنها را به حداكثر برسانند .جسمانی آنان ، توانایی

 های الزم :توانایی

دانشجوی این رشته باید صبر و حوصلة بسیار داشته و عشق و عالقة وافری به تعلیم و تربیت كودكان 

 زند.های آموزش، حرف اول را میتسلط بر فنون و روش استثنایی داشته باشد. در این رشته خالقیت و

 دروس تخصصی گرایش آموزش و پرورش كودكان استثنایی:

ماندگان ذهنی، اختالالت رفتاری ، آموزش و پرورش عقبهای ذهنیماندگیفیزیولوژی، روانشناسی عقب

های ییر رفتار، آزمونهای تغـ عاطفی، اختالالت گویایی، اختالالت یادگیری، گفتاردرمانی، روش

های مشاوره و مصاحبه، بازی و های اولیه، روشهای ذهنی، بهداشت و كمکماندگیتشخیص عقب

آموزشی، روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی،  تهیه مواد و وسایل آموزشی و كمک حركت درمانی،

های بازپروری وشهای تدریس، رروش تدرس زبان فارسی، كارورزی در روش روش تدریس ریاضی،

های های بازپروری اجتماعی، كارورزی در روشای، روشهای بازپروری حرفهحسی ـ حركتی ، روش

 بازپروری.

 
 

 
 

 

 علومسیاسی

 جامعه كاركرد آنها در عرصهو  سیاسی هایها و نظریهاندیشه بررسی به سیاسیعلوم دیباچه: در واقع

 بر اساس كه است ابزارها و راهکارهایی ها یا یکسرینظریه یکسری ارائه سیاسیعلوم پردازد و رشتهمی

 ها و اقداماتحركت دارد و برایپا برمی و از پیش كرده را بررسی حال و مشکالت شرایط آنها هر جامعه

 بشر كه و دستاوردهای از تجارب كند همچنینمی ریزیـ برنامه مسیر آینده یفضا برا ـ ترسیم بعدی
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عبارتند  رشته برد. گرایش های اینمی ، بهرهاست آورده دست به اجتماع در عرصه تاریخ در طول

 ازامنیت ملی و مطالعات امنیتی.

 : الزم هایتوانایی 

 الزم های، ویژگیو وسیع عمیق از دیدی و برخورداری سیاسی مسائل به و عالقه سیاسی شَم داشتن

و  بوده منطقی باید فردی رشته این دانشجوی . همچنیناست سیاسیعلوم رشته دانشجوی یک برای

 گیج روزمره مسائل باشد تا در بمباران داشته باالیی باشد و ،رفیت و مدرک دلیل مستند به نظریاتش

 ارتباط اقشار جامعه با همه است الزم سیاسیعلوم را ببیند. دانشجوی اجتماع مسائل و عمق نشود

كنکور  ؟ داوطلبانآنها چیست كنند و نیازهایفکر می چه به اشجامعه مردم باشد تا بفهمد كه داشته

 را دوست سیاسی تاریخ بخصوص تاریخی كتب د كهشونمی موفق رشته در این در صورتی سراسری

 بخوانند. را با عالقه باشند و فلسفه داشته

 :تحصیل  در طول رشته این هایدرس 

در  تحقیق ، روشعمومی شناسیجامعه اقتصاد، مبانی علم ، مبانیحقوق علم ، مبانیسیاست علم مبانی

 سیاسی هایاندیشه ، مبانیایران اسالمی جمهوری اساسی (، حقوق)كلیات سیاسا ، حقوقسیاسی علوم

، و ایران در اسالم سیاسی های، اندیشهدر اسالم و دولت سیاسی ، نظاماسالم المللبین ، حقوقدر اسالم

 روابط ، تاریخایران میاسال ، انقالب ایران و اجتماعی سیاسی معاصر، تحوالت اسالمی هایجنبش

و  اقتصادی ، مسائلایران اسالمی جمهوری خارجی معاصر، سیاست تا دوران از قاجاریه ایران خارجی

، سوم جهان و اقتصادی سیاسی ، مسائلآن و مسائل فارس، خلیجاداری ، حقوقدر ایران نفت سیاسی

 ، تاریخالمللیبین های، سازمان 1945تا  1871از  المللبین روابط ، تاریخالمللبین روابط اصول

، بیستم در قرن سیاسی های، اندیشهبیستم تا قرن از افالطون از قبل در غرب سیاسی هایاندیشه

 ، حقوقكنسولی و آداب دیپلماسی ، فنعمومی المللبین ، حقوقدر اسالم و رفتار سیاسی دیپلماسی

در دریاها،  ، سیر قدرتو عملکرد امپریالیسم ماهیت ، شناختانقالب های، تئوریخصوصی المللبین

و  نظامی ، مسائلبزرگ هایقدرت خارجی ، سیاستسیاسی شناسی، جامعهسیاسی و دگرگونی نوسازی

  .خارجی زبان به سیسیا ، متوندر اسالم دولت تحول معاصر، تاریخ استراتژیک

 

 فلسفه

 

 هـر  علـوم  سـایر  كـه  چرا داد توضیح علوم سایر با را آن تفاوت كه است بهتر فلسفه تعریف برای: دیباچه

 بـرای . دهنـد مـی  قـرار  بررسی و مطالعه مورد را آنها و پردازندمی هستی عالم موجودات از بخشی به یک

 گویدمی سخن آن درباره و كرده گزینش را گیاه فقط هستی موجودات همه بین از شناسگیاه یک مثال

 شـده  گـزینش  موجـود  یـک  دربـاره  فلسفه اما كند،می مطالعه را آسمانی اجرام تنها شناسستاره یک یا

 كـار  و سـر  موجـودات  تمـام  با و داده قرار بررسی مورد هستی عالم در را امور همه بلکه. گویدنمی سخن



292                                                                                   بسوی دانشگاه  

 

 و انسـان  روح از و طبیعـت  مـاوراء  تـا  گرفته طبیعت عالم از انسان، تا گرفته خدا از فلسفه در مثالً. دارد

 علـوم  سـایر  بـا  فلسفه دوم تفاوت. گیردمی قرار گفتگو و بحث مورد اجسام، تا گرفته غیرمادی موجودات

 و مطالعـه  مـورد  اسـت،  طـرح  قابـل  هرموجودی درباره كه كلی و عام مسائلی فلسفه در كه است این در

 از موجودی هر درباره غیرمادی، یا است مادی موجود یک كه سؤال این مثال برای. گیردمی قرار تحقیق

  .است طرح قابل سنگ تکه یک تا گرفته خدا

 پاسـخش  كه دهد پاسخ سؤاالتی به بتواند علم این كه شده باعث علوم سایر با فلسفه اساسی فرق دو این

 ایـن  به پاسخ علوم این و،یفه واقع در و نیست تجربی علوم خصوص به خاص علوم از هیچکدام عهده بر

 انسـان  به تواننمی و است مطرح كنجکاو انسان برای هاسؤال گونهاین كه حالی در. نیست هاسؤال گونه

 پاسـخگوی  و دارعهـده  كـه  اسـت  الزم خاصـی  دانـش  بلکـه . نکنـد  فکر مسائل این درباره كه داد دستور

 .است خاص دانش همین فلسفه و باشد انسان حقیقت و موجودات هستی، دربارة هاییسؤال

وجود،  مسائل به را نسبت انسان بنیادی هایپرسش كلیه كه است آموزشی رشته نیز یک فلسفه رشته

 دینی هایارزش به زمانی كه هاییكند. پرسشمی بررسی انسان و حقیقت انسان پیرامون ، جهانهستی

 هایارزش و مبانی اخالقی هایارزش به مربوط و زمانی است دینی فلسفه همان گردد كهبرمی و معنوی

 گیرد كهرا در برمی حکومتی نظام مبانی و گاه شناسیمرا می آن اخالق فلسفه عنوان به كه است اخالقی

شود. می دست از این و موضوعاتی هنر و زیباشناسی مبانی شاملنیز  و گاهی است سیاسی فلسفه همان

 به غرب فلسفه تاریخ درباره مفصلی بیشتر شناخت ، دانشجویانفلسفه رشته كارشناسی در دوره البته

 یر تاریخینیز س حاضر و تا حدودی تا زمان یونان را از فلسفه فلسفه سیر تاریخی آورند؛ یعنیمی دست

 كنند.می و بررسی را مطالعه اسالمی فلسفه

گفتنی است كه در كشور ما فلسفه اسالمی و فلسفه غرب به عنوان دو گرایش تحصیلی متفاوت ارائه 

پردازد و رشته الهیات گرایش فلسفه شده است؛ یعنی رشته فلسفه در معنای عام آن به فلسفه غرب می

دهد. سیستم آموزشی نیز دراین دو رشته تا می را مورد بررسی قرار میاسالمی، فلسفه و حکمت اسال

حدودی تفاوت دارد؛ چون سیستم آموزش فلسفه غرب در كشور ما بیشتر براساس سیر تاریخی است اما 

باشد. هر سیستم آموزش فلسفه اسالمی براساس مکاتب فلسفی مثل فلسفه مشّاء، اشراق یا مالصدرا می

ان هر یک از این دو رشته مطالعات محدودی نیز در زمینه فلسفه دیگر دارند؛ یعنی چند كه دانشجوی

دانشجویان فلسفه غرب واحدهایی را در زمینه فلسفه اسالمی و دانشجویان فلسفه اسالمی واحدهایی را 

 گذراننددر زمینه فلسفه غرب می

 : الزم هایتوانایی

 . در واقع ریاضیاتاست ریاضی و مباحث با ریاضیات اولیه ایی، آشندر فلسفه موفقیت هایاز راه یکی

در  موفقیت دیگر از عوامل نیز یکی فلسفه به مندیاست. عالقه فلسفه طرف به رفتن برای مناسب پلی

 عربی زبان به و آشنایی غرب فلسفه دانشجویان برای انگلیسی به زبان كامل . آشناییاست رشته این

 است. ضروری اسالمی فلسفه دانشجویان برای

 :تحصیل  در طول رشته این هایدرس

 :و تخصصی اصلی دروس
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 ، فلسفهكالم ، علماسالمیفلسفه، تاریخو فلسفی كالمی متون جدید، منتخب ، منطققدیم منطق

 ، تاریخیونان فلسفه ، تاریخنظری ، عرفاندر تفکر اسالمی ، اخالقدر تفکر غربی اخالق ، فلسفهاسالمی

 دوم تا نیمه ”كانت“از  فلسفه ، تاریخ”هیوم“تا ” بیکن“از  فلسفه ، تاریختا رنسانس وسطی قرون فلسفه

 به سفیفل ، متونبیستم جدید قرن معاصر و مکاتب جدید و معاصر، فلسفه فلسفه ، تاریخنوزدهم قرن

 .علوم ، فلسفهدر غرب ، متافیزیک عربی زبان به فلسفی ، متونخارجی زبان

 

مطالعاتارتباطیوفنآوریاطالعات

دیباچه: جهان در آستانه تحولی ژرف و در كار پا نهادن به عصری تازه است و نقش محوری وسایل 

 تحوّل مداوم و روز افزون انکار ناپذیر است.ارتباط جمعی در این 

برقراری ارتباط با عامه مردم و گردآوری و تدوین اطالعات درست و انتقال صحیح این اطالعات به مردم 

از مهمترین و،ایف وسایل ارتباط جمعی است. اما بدون تردید در دنیای پرهیاهو و پر رمز و راز كنونی، 

های اطالعات و ارتباطات هر روز شاهد تحولی جدید هستیم؛ تأمین اوریدنیایی كه در آن، در حوزه فن

های جدید ـ بدون آن كه گردانندگان نیازهای اطالعاتی مخاطبان وسایل ارتباط جمعی ـ به ویژه رسانه

این وسایل علم و تجربه كافی و مناسب داشته باشند، غیر ممکن است. رشته مطالعات ارتباطی و فناوری 

بنا بر همین ضرورت ایجاد شده است. در این دوره با استفاده از دروس گوناگون علوم انسانی از اطالعات 

جمله :ادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم اقتصادی، دانشجویان اطالعات الزم را برای حضور 

توانند ت میآورند و در نهایهای جدید به دست میفعال در جامعه جهانی اطالعاتی و كار با رسانه

 های نوین را بخوبی بشناسند.های مختلف ارتباطی به ویژه فناوریحوزه

 های الزم :توانایی

ای مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات، دانشجوی این رشته باید به با توجه به ماهیت میان رشته

ات و كامپیوتر مباحث بسیاری از جمله علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، علوم اقتصادی، ادبی

نگار از مند باشد و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشد. همچنین باید همچون یک روزنامهعالقه

 ذوق نویسندگی، كنجکاوی، صبر و حوصله زیاد برخوردار باشد.

 موقعیت شغلی در ایران :

ن و بسیار مهمی دارد المللی نقش روز افزوهای ارتباطی در روابط اجتماعی داخلی و بینامروزه فناوری

التحصیالن مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات به دلیل آشنایی با مخاطب و عالیق در این میان فارغ

های جدید چاپ الکترونی و چگونگی استفاده آن، تركیب مخاطبان، فنون نشر، فرآیند تولید وب، فناوری

 الکترونی مشغول به كار شوند. هایتوانند در رسانهای نشر میافزارهای رایانهاز نرم

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه :
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شناسی، كاربرد رایانه در علوم ارتباطات، اصول علم اقتصاد، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، آمار مبانی جامعه

علم سیاست، آمار در علوم اجتماعی، زبان تخصصی، اقتصاد ایران، روانشناسی اجتماعی، اصول  مقدماتی،

های های تحقیق در علوم اجتماعی، اصول روابط و سازمانكلیات حقوقی، حقوق اساسی، روش

 های سیاسی در قرن بیستم.شناسی، اصول سازمان و مدیریت، اندیشههای جامعهالمللی، نظریهبین

 دروس اصلی :

ارتباطات انسانی، تحلیل محتوای المللی، ارتباطات سیاسی، مبانی مبانی ارتباطات جمعی، ارتباطات بین

آرایی در های ارتباطات اجتماعی، گرافیک و صفحههای ارتباطی، ارتباطات تصویری، نظریهپیام

های ارتباطی، مبانی جامعه اطالعاتی، افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی، مبانی مطبوعات، تکنولوژی

 .ارسی در مطبوعاتارتباطات و توسعه، حقوق ارتباط جمعی، شیوه نگارش ف

 دروس تخصصی :

مبانی مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات، تاریخ ارتباطات در ایران، اصول اقتصاد در ارتباطات، 

ریزی ارتباطی، المللی ارتباطات، اصول مدیریت ارتباطات، مبانی سیاستگذاری و برنامههای بینسازمان

های كیفی سنجش افکار عمومی، آشنایی با روششناخت مخاطبان، اصول نشر و آموزش الکترونی، 

های ارتباطی، مطالعات موردی، زبان تخصصی، فرهنگ و فناوری ارتباطات، نظریه جامعه پژوهش

 .اطالعاتی

 

مطالعاتخانواده

های ها و سنتترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزشدیباچه: خانواده از دیدگاه اسالم، بنیادی

مذهبی است. از همین رو مطالعه همه جانبه این واحد اجتماعی در ابعاد مذهبی، روانی، اجتماعی و 

ای كه بر مبنای تفکر اسالمی و به تربیتی و اجتماعی و حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ مطالعه

شکل منظم و سیستماتیک انجام گرفته باشد و ساخت و كاركرد خانواده را در ابعاد وسیع فرهنگ 

اسالمی بررسی نماید. رشته مطالعات خانواده بر پایه همین نیاز تدوین شده است. در واقع 

ها و مشکالت جامعه در های دقیق، جوابگوی نیازكنند با بررسیالتحصیالن این رشته تالش میفارغ

 خصوص خانواده باشند.

 های الزم :توانایی 

ارزشمند اسالمی. پیوند عمیقی داشته باشد. همچنین دانشجوی مطالعات خانواده باید با فرهنگ غنی و 

مند باشد و بتواند با الزم است كه از دو ویژگی مهم خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن بهره

 آنها را به درستی راهنمایی كند. شخصیت متعادل خود بر دیگران تأثیر گذاشته و

 موقعیت شغلی در ایران :

ند در مراكز مشاوره وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی و توانالتحصیالن این رشته میفارغ

 ره خصوصی و دولتی فعالیت نمایند.مراكز مشاو

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی:
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قواعد صرف عربی، قواعد نحو عربی، تجزیه و تركیب، ترجمه و درک متون عربی، مأخذشناسی اسالمی، 

ائی با كلیات علوم قرآنی و حدیث، تربیت در اسالم، روانشناسی عمومی، اصول فقه، حقوق اساسی، آشن

مبانی مددكاری شناسی مفاهیم اساسی،شناسی روانی، روانشناسی اجتماعی، مبانی جامعهآسیب

 شناسی.اجتماعی، ریاضیات پایه، مبانی جمعیت

 دروس تخصصی :

های حقوق متقابل افراد متون تخصصی فقه، فقه تطبیقی، قواعد فقه، تفسیر موضوعی قرآن در زمینه

خانواده نسبت به هم، ارث، وصیت، طالق، حدود، دیات، قصاص و شهادت، روانشناسی تربیتی، بهداشت 

 خانواده، شناسیروانی، مسائل نوجوانان و جوانان، خانواده درمانی، روانشناسی رشد كودكی، جامعه

روش تحقیق نظری، روش  شناسی تاریخی خانواده، آمار و احتمال،شناسی روستایی، جامعهجامعه

 كارورزی . شناسی اجتماعی، حقوق مدنی،تحقیق عملی، زبان تخصصی، آسیب

دیباچه: مقدمه: معرفت به معنای شناخت است. شناختی كه اولین مرحله از  الهیات و معارف اسالمی

و قدم گذاشتن در مسیر قرب الهی است و هر چه معرفت بیشتر و وسیع تر گردد با آشنایی و  آشنایی

قرب كاملتر خواهد شد تا جایی كه پیوسته قلب انسان وابسته به خدای متعال می شود و در همه حال 

 متوجه او خواهد بود و می تواند راهنمای رحمت و نماینده مهربانی و بخشش الهی گردد.

 این رشته:اهداف 

. تربیت كارشناسان 2. فراهم آوردن امکان شناخت و شناساندن این علوم و معارف به جامعه اسالمی1

. تربیت 3برای شناسایی و احیای بخش عظیمی از دانش بشری در حوزه ی علوم و معارف اسالمی

تربیت  .4كارشناسان مجرب به منظور انجام خدمات علمی و نهادهای آموزشی و آموزش و پرورش

 كارشناسان مجرب به منظور انجام خدمات علمی در مراكز فرهنگی و تبلیغی

 توانایی الزم داوطلبان:

. برخورداری از توان 3. عالقه به مطالعه و تحقیق2. عالقمندی به كسب معارف دینی و اسالمی1

. 5ان و مذاهب. عالقمندی به مطالعه تاریخ، فلسفه، اسطوره، ادی4استدالل و تجزیه و تحلیل باال

 . آشنایی با زبان انگلیسی7. توان باال در زبان عربی6برخورداری از سعه صدر و فکر نقاد و خالی از تعصب

 گرایش های این رشته:

. تاریخ فرهنگ و تمدن 4. علوم قرآن و حدیث3. فقه و مبانی حقوق اسالمی2. فلسفه و كالم اسالمی1

 . دبیری7ی. فقه شافع6. ادیان و عرفان5ملل اسالمی

 موقعیت شغلی این رشته در ایران:

 
 

التحصیل این رشته با توجه به آشنایی باشد و فارغهای متعددی میاین رشته دانشگاهی دارای گرایش

تواند در دو بخش آموزشی و پژوهشی مانند آموزش و پرورش، سازمان با تفکر فلسفی و دینی می

هایی كه ها و نشریات علمی و پژهشی به فعالیت بپردازد.از دیگر فعالیتالمعارفمی، دایرهتبلیغات اسال

انتفاعی است از جمله های دولتی و غیرها و ارگانتواند داشته باشد در سازمانكارشناس این رشته می

این رشته به دلیل التحصیل سراها، سازمان حج و اوقاف و ....فارغوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، فرهنگ
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های ای از زمینهكند، در طیف گستردهاجتماعی كسب می -بینش عمیقی كه در خصوص مسائل دینی

دولتی به های دولتی و غیرتواند به فعالیت بپردازد و در مشاغل سازمانی متنوعی در ارگانشغلی می

ر سازمان صدا و سیما و حتی در تواند به عنوان سخنور و كارشناس دینی دفعالیت بپردازد و اینکه می

التحصیل گرایش های دینی و اجتماعی بپردازد.فارغها و آموزهمجالس قرآنی مساجد به ترویج دانسته

التحصیل ها با مشکل بازار كار روبرو است اما با این وجود یک فارغعلوم قرآن و حدیث مثل سایر رشته

ها و پژوهشگاه علوم انسانی یا مراكز آموزشی المعارفتواند در مراكز پژوهشی مثل دایرهتوانمند می

ی حقوق( از التحصیل گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی ) به سبب نزدیکی به رشتهفعالیت كند. فارغ

 های شغلی بهتر و بیشتری برخوردار است، چرا كه این گرایش جنبه كاربردی دارد.فرصت

دادگستری، مشاور حقوقی و كارشناس حقوقی فعالیت كند یا تواند به عنوان وكیل برای مثال می

التحصیل خوب و توانمند گرایش تاریخ و خانه اسناد رسمی و دفتر ازدوا  و طالق دایر نماید. فارغدفتر

تواند در وزارت امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مشغول به كار گردد و تمدن اسالمی نیز می

التحصیل گرایش های تاریخی روی آورد. فارغهای پژوهشی و نوشتن كتابد به كاراگر اهل قلم باش

فلسفه و كالم اسالمی با آشنایی با تفکر فلسفی در عالم اسالمی و مغرب زمین و مکاتب و آرای مختلف 

شود كه تحصیالت در دو بخش فلسفی، توانایی تحقیق در مسائل فلسفی را پیدا كرده و آماده می

التحصیل این و پژوهشی به فعالیت بپردازد.با توجه به نوع دروس گرایش ادیان و عرفان، فارغ آموزشی

گرایش نیز باید در وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و 

ی غیر های مشابه فعالیت كند و همچنین زمینه فعالیت این گرایش در بعضی از مراكز پژوهشسازمان

 دولتی مثل مؤسسه گفتگوی ادیان وجود دارد.

 

تربیتمعلمقرآنمجید

 خطری زیرا بزرگترین برخوردار است بیشتری امروز از اهمیت در جهان قرآن و آموزش تعلیمدیباچه: 

اعتقاد یا  آن زیربنایی ها و اصولپایه كردن و فراموش كند، دور شدنرا تهدید می هر اعتقاد و مکتبی كه

 به و اتصال قرآن به بازگشت الشأنپیامبر عظیم گفتة خطر نیز به با این مبارزه و تنها راه است ایدئولوژی

 .است گوهر هستی و گرانبهاترین بزرگترین این

 صورت مجید را به قرآن و تعلیم خطیر آموزش ؤولیتمس ایباید عده مرحله این به رسیدن برای شکبی

و  تربیت اند و بهپذیرفته قرآنی علوم هایبگیرند. بخشی از این مسؤولیت را دانشکده بر عهده اصولی

را با تجوید،  جامعه اقشار مختلف التحصیلیازفارغ بتوانند پس پردازند كهمی دانشجویانی آموزش

 آشنا سازند. و عالی مقدماتی در دو مقطع قرآن و مفاهیم ، روانخوانیروخوانی

 از قبیل دبیری هایرشته ، دروسقرآن و مفاهیم ، قرائتتدریس روش بر مطالعه عالوه دانشجویان این

را  تدریس فنونها و و روش گیریو اندازه ، سنجش تربیتی ، روانشناسیو پرورش آموزش فلسفه اصول

 كنند.می نیز مطالعه

 :قرآن معلم تربیت رشته تخصصی دروس
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، قرآن قرائت عالی تدریس ، روشتحقیق ، روش، مفردات االحکاممجید، تفسیر آیات قرآن قصص تحلیل

و  عقیدتی مکاتببا  ، آشنایی ، تفسیر موضوعی، تفسیر مقدماتیقرآن مفاهیم عالی تدریس روش

 و فلسفه ، اصولو ایران در اسالم و پرورش آموزش ، تاریخاسالم معاصر جهان ، تاریخ ، فقهسیاسی

 و فنون ، اصولتدریس ها و فنون، روشتربیتی ، روانشناسی كودک ، روانشناسی و پرورش آموزش

 ، مبانیآموزشی ، مدیریتولید و كاربرد مواد آموزشی، تگیریو اندازه ، سنجشو راهنمایی مشاوره

 .تحقیقاتی ، پروژه ، كارورزی متوسطه آموزش ریزیبرنامه

 تفسیرقرآنمجید

تفسیر،  هایو روش ، مبانی، تفسیر موضوعیمجید، تفسیر مقدماتی تفسیر قرآن در رشتهدیباچه: 

با  تفاوتی چه مختلف در آیات كلمه یک و مفهوم معنا است چه به در قرآن )هر كلمه قرآن مفردات

 شود.می داده آموزش قرآن یاتو ادب قرآن یکدیگر دارد(، اعراب

 ،، علمی، روایی، عقلیاز تفسیر عرفانی تفسیر اعم ها و مکاتبتفسیر با روش رشته همچنین دانشجویان

 و به كرده ها مطالعهسده بندیتقسیم را براساس شوند و تفسیر كالسیکآشنا می و كالمی فلسفی

 به قرآن كنند كهمی پردازند. دانشجویان تفسیر قرآن مجید بررسیتفسیر معاصر می تطبیقی بررسی

از نظر  تواند هممی قرآنی هایآموزهدارد و آیا  در جامعه و فرهنگی فکری نقش چه وحیانی سخن عنوان

 كند؟ ما را یاری ، جامعهروشی و هم ارزشی

 مجید: تفسیر قرآن تخصصی دروس

 ، تفسیر آیات القرآن، اعراب تفسیر، مفردات هایو روش ، مبانی ، تفسیر موضوعی تفسیر مقدماتی

ها، ترجمه و مقایسه قرآن ترجمه ، تاریخقرآن ترجمه ، فن ، فقهقرآن قصص ، تحلیلقرآن ، زبان االحکام

 .تحقیقاتی ، پروژه ، كارورزی تحقیق روش

 

حسابداری

 كردن ، خالصه، ثبتبندی، طبقهآوریفرآیند جمع در آن كه است «سیستم»یک حسابداریدیباچه: 

گیرد. می انجام خاص هایها و مدلدر شکل حسابداری هایو صورت مالی هایگزارش و تهیه اطالعات

 سازمان عمومی ها، مجمعبانک مثل سازمانییا برون سازمان مدیران مثل سازمانی درون نفعتا افراد ذی

 كنند. استفاده اطالعات بتوانند ازاین مالیاتی مورد نظر یا مقامات

 گردد؛ یعنی یا شركت سازمان یک تواند مدیر مالیمی ، در آیندهحسابدار متخصص دیگر یک سوی از

نماید تا  گذاریسرمایه هاییراه را در چه موجودش منابع بدهد كه ایده شركت یک مدیریت تواند بهمی

 آكادمیک دانش براساس مدیر مالی یک ز داشتجدید نیا مالی منابع به كند یا اگر شركت بهینه استفاده
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از  ها خار فعالیت این مجموع كه كرد در حالی مالی باید تأمین طریقی از چه تواند بگوید كهخود می

 .است حسابدار تجربی یک توانایی

 : الزم هایتوانایی

 تجربی، علومو فنی ریاضی آزمایشی گروه سه از داوطلبان كه است هاییرشته از جمله حسابداری رشته

 این درس مهمترین عنوان به ریاضی نیز درس گروه هر سه پذیرد و در آزموندانشجو می انسانیو علوم

. برخوردار است بسیاری از اهمیت حسابداری تهدر رش ریاضی شم داشتن . در واقعاست مطرح رشته

 باید به ادبیات دهد. بنابراین خود را ارائه كارهای گزارش حسابدار باید بتواند به خوبی یک همچنین

 باشد.  داشته خوبی و نگارش بوده مسلط فارسی

با  و سروكار داشتن میز و صندلی کی ها كار در پشتساعت باید تحمل رشته این دانشجوی همچنین

نگردد و در  دچار مشکل اعداد و ارقام بندیباشد تا در جمع و منظم و دقیق را داشته اعداد و ارقام

نهایت این كه یک حسابدار برای موفقیت در این دنیای پر از رقابت و تغییر و تحول باید خالق، مبتکر، 

 صبور و منضبط باشد.

 : تحصیل در طول رشته این هایدرس

 :پایه دروس

، ، آمار كـاربردی كاربردی ، ریاضیاتپایه اقتصاد، ریاضیات علم ، اصولشناسی ، جامعهعمومی روانشناسی

 ، مبـانی  و ارز بانکـداری  ، پـول بازرگانی تولید، حقوق ، مدیریتو عملیات كاربرد كامپیوتر، پژوهش مبانی

 .تحقیق ، روشعمومی ، مالیهاقتصادی ، توسعهمدیریت سازمان

 :و تخصصی اصلی دروس

 ، حسـابداری ، حسابرسـی صـنعتی ، حسـابداری  پیشـرفته  ، حسابداریمیانه ، حسابداریحسابداری اصول

 .حسابداری ، متون حسابداری جاری ، مباحثمالی ، مدیریتبودجه و كنترل تنظیم ، اصولمالیاتی

 

 

 روانشناسی

پردازد می مشاهده رفتار قابل عینی مطالعه به هم كه است زیستی از علوم ایشاخه روانشناسیدیباچه: 

و  رفتاری هایداده و براساس نبوده مشاهده مستقیماً قابل كه ذهنی فرآیندهای و درک فهم به و هم

 4 دارای كارشناسی در مقطع روانشناسی دارد. رشته ، توجهاست استنباط قابل شناختیزیست عصب

 . در این میان روانشناسیاست و عمومی سازمانی-، صنعتیاستثنایی كودكان ، آموزشبالینی گرایش

 مثل رینابهنجا دچار رفتارهای كه افرادی ( را بهدرمانی )روان و درمان تشخیص خدمات بالینی

 ، درمانتشخیص زمینه در سه خدمات این دهد كهمی هستند، ارائه ، و غیره، وسواس، اضطرابافسردگی

 شود. روانشناسیمی ارائه رفتاری هایو ناهنجاری از معضالت پیشگیری برای هاییو پیشنهادِ روش

 این درباره برد؛ یعنیكار می به كاری هایمحیط تمام را در روانشناسی هاینیز یافته و سازمانی صنعتی

كارفرما  بین در ارتباط متغیرهایی باشد یا چه را داشته بازدهی باشد تا بهترین كار باید چگونه محیط كه

ند. كمی شود، مطالعهكارفرما و كارگر می بین تفاهم عدم باعث عواملی و چه و كارگر مؤثر است

 استثنایی كودكان و آموزش پردازد و روانشناسیمی روانشناسی كلیات مطالعه نیز به عمومی روانشناسی
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 . ( استجسمانی و معلولین )تیزهوشان استثنایی با كودكان در رابطه روانشناسی هایكاربرد یافته

 :الزم  هایتوانایی

دارد و  بسیاری اهمیت رشته در این شناسیقدرت تجزیه و تحلیل باال، دارابودن از سالمت روانی، زیست

 از بین رشته این دانشجویان امروزه دلیل همین باشد. به قوی رشته این دانشجوی زیستیعلوم باید پایه

 انگلیسی و زبان دیگر آمار، ریاضی شوند. از سویمی تهپذیرف تجربیو علوم انسانیعلوم آزمایشی دو گروه

خود دید  و جامعه اطراف به باید نسبت رشته این دارد. دانشجوی زیادی كاربرد و اهمیت رشته در این

 ببرد. یافراد پ روانی هایویژگی و به كند افراد را درک رفتاری هایباشد تا بتواند ،رافت داشته عمیقی

 های مختلف روانشناسی :گرایش در مشترک دروس

 ، كلیاتعمومی ، فیزیولوژی، آمار توصیفیاسالمی دانشمندان از دیدگاه النفس، علمعمومی روانشناسی

، آمار خارجی زبان به روانشناسی ، متونو ادراک احساس ، روانشناسیشناسیجامعه ، مبانیفلسفه

رشد،  ، روانشناسیتجربی ، روانشناسیفیزیولوژیک ، روانشناسیدر روانشناسی تحقیق ، روشباطیاستن

، ، شخصیتو هیجان ، انگیزش، روانسنجیاجتماعی ، روانشناسیتربیتی ، روانشناسییادگیری روانشناسی

 .روانشناسی و مکاتب خچه، تاریكودک مرضی ، روانشناسیروانی ، بهداشتروانی شناسیآسیب

 :بالینی روانشناسی گرایش تخصصی دروس

 ، سمینار مسائل، مصاحبهدرمان هایروش ، كاربرد مقدماتیبالینی تشخیص هایروش كاربرد مقدماتی

، گروه ییپویا ، روانشناسیبالینی در روانشناسی عملی های، پژوهشو ایران در جهان بالینی روانشناسی

 ، روانشناسیو راهنمایی مشاوره ، روانشناسیدرمانی روان هاینظریه مقدماتی ، بررسیروانپزشکی كلیات

 .استثنایی كودكان

 :عمومی روانشناسی گرایش تخصصی دروس

و  مشاوره اسی، روانشنشخصیت ، ارزشیابینورو بسیکولوژی ، مقدماتآزمایشگاهی هایپژوهش ها وطرح

 كودكان ، روانشناسیگروه پویایی ، روانشناسی، تفکر و زبانآن و سنجش هوش ، روانشناسیراهنمایی

 های، پژوهشجنایی ، روانشناسییادگیری ، اختالالتعمومی روانشناسی ، سمینار در مسائلاستثنایی

 .عمومی در روانشناسی عملی

 :استثنایی روانشناسی شگرای تخصصی دروس

و  تیزهوش كودكان ، روانشناسیشناختی هایها و كاربرد آزمون، نظریهو راهنمایی مشاوره روانشناسی

و گفتار  تکلم آنها، اختالالت آموزش هایو روش ماندهعقب كودكان آنها، روانشناسی آموزش هایروش

 روانشناسی نابینا، متون كودكان به تدریس ناشنوا، روانشناسی كودكان به تدریس ، روانشناسیدرمانی

از  پیشگیری ، زمینهو خانواده استثنایی كودكان روانی ، بهداشتخارجی هایزبان به استثنایی كودكان
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، سمینار فتار كودكانر تغییر و اصالح هایناسازگار، روش كودكان ، روانشناسیافتادهعقب  تولد كودكان

 كودكان و آموزش در روانشناسی عملی های، پژوهشو ایران در جهان استثنایی كودكان مسائل

 .استثنایی

 مقدمه: اهداف رشته: -

 بندی و درمانی. . متعادل ساختن رفتار افراد به كمک انواع فعالیتهای بالینی، تشخیصی، طبقه1

 اری و عاطفی فرد.. برطرف كردن مشکالت رفت2

 . تشخیص بیماری فرد با كمک آزمونهای روانی، مصاحبه با اطرافیان و مشاهده رفتار بیمار.3

از میان داوطلبان گروههای آزمایشی، داوطلبان گروه علوم تجربی، نیز قادر به انتخاب گرایشهای بالینی 

به انتخاب گرایش صنعتی و و صنعتی و سازمانی روان شناسی و داوطلبان گروه ریاضی نیز مجاز 

 سازمانی هستند.

 "روانشناسی"زمینه شغلی 

تر شود، های زندگی ما ارتباط دارد و هر اندازه كه جامعه پیچیدهامروزه روانشناسی با همه جنبه

های شغلی گیرد، كه این به معنای فرصتعهده میتری در حل مسائل آدمی برروانشناسی نیز نقش مهم

های در حال التحصیالن رشته روانشناسی است. چون كشور ما یکی از كشوربرای فارغ متنوع و گسترده

جانبه داشته باشد. تواند توسعه همههای مختلف روانشناسی نمیگیری از شاخهتوسعه است و بدون بهره

و های خانواده حفظ بهداشت روانی از سوی دیگر كشور ما، كشور جوانی است و امروزه یکی از دغدغه

های مختلف رشته روانشناسی باشد كه این مهم به یاری گرایشباالبردن سطح دانش فرزندانشان می

شناسی كه مطالعات عمیق و الزم را داشته باشد، التحصیل روانپذیر است. باالترین بینشی كه فارغامکان

باشد و بالطبع همچنین رو داشته شناسی برسد و زندگی و آینده بهتری پیشتواند به خوداینست كه می

تواند شناخت بهتری نسبت به روند طبیعی رشد انسان و تفکرات و هیجانات اطرافیان داشته شخصی می

باشد. حضور روانشناس در هر مؤسسه دولتی و غیر دولتی به عنوان كارشناس روانشناسی فعالیت كند. 

تبلیغات اسالمی، وزارت فرهنگ و  هایی از جمله سازمان بهزیستی، صدا و سیما، سازماندر سازمان

هایی كه در التحصیل این رشته وجود دارد و همچنین با توجه به مهارتارشاد جای فعالیت برای فارغ

های مشاوره و توانند در كلینیکآورند، میقراری ارتباط و روش تحقیق بدست میزمینه مصاحبه و بر

 ها به فعالیت بپردارند.پژوهشکده

 

 دیعلوماقتصا

دهد و این كه در یک جامعه چه عواملی باعث تخصیص های فوق پاسخ میلم اقتصاد به سؤالعدیباچه: 

شود. به عبارت دیگر علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. منابعی كه كم یا محدود منابع می

د در شود. رشته اقتصاهستند. این علم در مراكز آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادی ارائه می
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مقطع كارشناسی دارای شش شاخه اقتصاد نظری، بازرگانی، كشاورزی، پول و بانکداری، صنعتی و حمل 

توانند و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی می

ظری ارائه نشده است. اما به این رشته را انتخاب كنند. البته برای داوطلبان علوم انسانی شاخه اقتصاد ن

واحد درسی  30های مختلف اقتصاد در مقطع كارشناسی كمتر از گفته استادان این رشته تفاوت شاخه

واحد اختیاری خود را از شاخه دیگر انتخاب كنند، تفاوت قابل  9توانند است و چون دانشجویان می

این كه بین دروس تخصصی هر شاخه نیز های مختلف این رشته وجود ندارد. بویژه توجهی بین شاخه

های بسیاری وجود دارد برای مثال از یازده درس اختصاصی شاخه اقتصاد پول و بانکداری ، چهار تشابه

های رشته درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترک است. با این همه ما برای آشنایی شما با شاخه

 پردازیم.ها میاقتصاد، به معرفی اجمالی آن
 

 شاخه اقتصاد نظری

های اقتصادی مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظری مطالعه هسته اصلی تئوری

های ریاضی است شود؛ یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوری دارد و تأكید آن بر روی تئوریمی

 كند.عه میهایی از قبیل تجارت را مطالو دانشجوی اقتصاد نظری كمتر پدیده

 دروس تخصصی اقتصاد نظری :

ریزی مهاقتصاد كشاورزی، اقتصاد مدیریت، اقتصاد ریاضی، اقتصاد سنجی، تاریخ عقاید اقتصادی، برنا

 اقتصادی، اقتصاد منابع .

 

 شاخه اقتصاد بازرگانی

فی و های توصیهای كاربردی اقتصاد است كه در آن دانشجو با جنبهاقتصاد بازرگانی یکی از شاخه

تحلیلی مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی و كاربردهای آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران، انواع 

گیری و های تصمیمشود. همچنین با استفاده از یک سری مدلحسابرسی و اصول حسابداری آشنا می

 گیرد.د، فرا میشومتدهای كمی، تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی كه یک مدیر با آن مواجه می

 دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی :

های اقتصادی، حسابداری های مقداری در بازرگانی، مدیریت تولید، ارزیابی طرحاقتصاد مدیریت، روش

 ها، حسابداری صنعتی، اصول بازاریابی، اصول بیمه، مدیریت مالیشركت
 

 شاخه اقتصاد صنعتی

المللی، منافع و واحد با ساختار بازار صنعت، بازرگانی بین در شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند

كننده ها و حقوق و مقررات كاری كه تنظیمكننده، هزینهمضرات انحصار، سیاست رقابت، منافع مصرف

 شوند.روابط بین كارگران و كارفرمایان است، آشنا می

 اقتصادی :های علومدروس مشترک در همة شاخه
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شناسی، ریاضیات، آمار، اصول سازمانی و مدیریت، حقوق تجارت، مبانی جامعه زبان خارجه تخصصی،

روش تحقیق، اصول حسابداری، جغرافیای اقتصادی ایران، اقتصاد خرد، اقتصاد كالن، پول و بانکداری، 

 الملل، اقتصاد توسعه، اقتصاد ایران.های اقتصادی، تجارت بینمبانی فقهی اقتصاد صدر اسالم، نظام

 س تخصصی اقتصاد نظری :درو

های ها، حسابداری صنعتی، اقتصاد منابع، مدیریت تولید، ارزیابی طرحاقتصاد صنعتی، حسابداری شركت

 اقتصادی، اقتصاد سنجی، حقوق كار و روابط صنعتی، پژوهش عملیاتی.

 
 

 شاخه اقتصاد پول و بانکداری

های خارجی، اسناد اعتباری ارزی، سیاستهای داخلی و دانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانک

های تثبیت اقتصادی و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت ترین سیاستپولی و مالی به عنوان مهم

 شوند.های مالی آشنا میحساب

 دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداری :

های المی، روشهای پولی و مالی، بانکداری اسعملیات بانکی داخلی، عملیات بانکی خارجی، سیاست

ها، تجزیه و تحلیل المللی، حسابداری شركتهای پولی و مالی بینمقداری در بازرگانی، سازمان

 های اقتصادی، تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار، مدیریت مالی.های مالی، ارزیابی طرحصورت

 

 شاخه اقتصاد كشاورزی

گردد، مطالعه ت كشاورزی و زمین و زراعت باز میدانشجویان این شاخه، اقتصادی را كه به محصوال

كه در بسیاری از موارد، پیوستگی تولید را ندارد كنند. زیرا بازار محصوالت كشاورزی به دلیل اینمی

ای گذارد، به مطالعه تخصصی و ویژهای میهمچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاک در آن اثر عمده

قتصادی این بخش باید عالوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد، با نیازمند است؛ یعنی كارشناس ا

 مسائل كشاورزی از قبیل تولید كشاورزی و بازارهای محصوالت كشاورزی آشنایی داشته باشد.

 دروس تخصصی اقتصاد كشاورزی :

ای اقتصادی، هاقتصاد كشاورزی، توسعه و سیاست كشاورزی، اقتصاد منابع، اقتصاد سنجی، ارزیابی طرح

 شناسی روستایی، پژوهش عملیاتی.بازاریابی محصوالت كشاورزی، مدیریت مزرعه، جامعه

 های الزم :توانایی

انسانی ارائه شده است و چون مباحث آموزان رشته علومدر مقطع متوسطه، كتاب اقتصاد تنها برای دانش

كنند كه برای موفقیت در ی تصور میاین كتاب جنبه حفظی دارد، بسیاری از داوطلبان آزمون سراسر

های متعدد را حفظ كرد. در حالی كه به رشته اقتصاد باید حافظه قوی داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه

گفته استادان و دانشجویان این رشته، دانشجوی اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوی باشد 

 تا بتواند در این رشته موفق گردد.
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شناسی، مند بوده و الفبای جامعهدانشجوی اقتصاد الزم است كه به مباحث اجتماعی عالقههمچنین 

علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم اجتماعی است و زنجیره علوم 

 .اجتماعی نیز به هم مرتبط است

 

 "علوم اقتصادی "زمینه شغلی 

اند، از اقتصادی فارغ از گرایشی كه در آن به تحصیل پرداختهآموختگان دوره كارشناسی علوم دانش

های مختلف صنعتی، كشاورزی، های الزم برای تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی در زمینهتوانمندی

ریزی، گردند. فعالیت در زمینه ارائه خدمات، برنامهمند میبازرگانی و خدمات در سطح كارشناسی بهره

های الزم برای احراز مشاغل های گوناگون اقتصادی و دارا بودن صالحیتزمینه ارزیابی و مشاوره در

آموختگان این رشته قادر به كارشناسی در مؤسسات دولتی و غیردولتی از جمله مشاغلی است كه دانش

انجام آن خواهند بود. به لحاظ شغلی اگر دوران تحصیل فرد با مطالعات مناسب و عمیق گذرانده شود 

های تولیدی و تجاری، خدماتی مشغول توانند در بسیاری از بنگاهالتحصیل میدانشجویان فارغ مسلماً

ها بیشتر است. در صورت ادامه كار شوند و نیز تقاضای تخصص كارشناسی اقتصاد نسبت به سایر رشته

غلی متعدد در های شتر در این رشته تقاضای نیروی كار بسیار باالتر است. فرصتتحصیل در مقاطع باال

ریزی، وزارت اقتصاد و دارایی و های دولتی و خصوصی، سازمان مدیریت و برنامهمؤسساتی چون بانک

التحصیل این هایی است كه فارغبسیاری مؤسسات تحقیقاتی اعم از خصوصی و دولتی از جمله مکان

های خصوصی و ركتتواند در آن مشغول به فعالیت شود. همچنین اشتغال در مؤسسات و شرشته می

های جهاد كشاورزی و وزارت دارایی، گمرک، سازمان دولتی به عنوان كارشناس اقتصادی در وزارتخانه

 های اقتصادی.صنایع و دیگر سازمان

 

فقهوحقوقاسالمی

 حقوقیكند، می بیان الهی تشریعات را از دیدگاه انسان و حقوق ، و،ایفاسالمی و حقوق فقهدیباچه: 

 و خدا، رابطه انسان میان رابطه و در زمینه است خردمندانه محور مصالح و بر روی حکمت از روی كه

توان متوجه تفاوت باشد. از همین جا میمی خود و طبیعت به نسبت انسان ها با یکدیگر یا و،ایفانسان

مفهوم عام آن شد. زیرا رشته حقوق، اصولی را  میان رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی و رشته حقوق در

كند كه از نظر عقل و عرف بشری، رعایت آنها در زندگی برای ایجاد نظم و امنیت الزم است. بیان می

اصولی كه امکان دارد طبق تشخیص عقل، مصلحت موقت اما فوری داشته باشد. اما فقه بیانگر مصالحی 

بنابراین از نظر حقوق اسالمی، اصول و قوانین نباید تنها عامل نظم  است كه در تکامل انسان تأثیر دارد.

و امنیت باشد، بلکه باید انسان را نیز به كمال برساند. از این بابت احکام فقهی ممکن است كه اعتبار 

 جاودانه داشته باشند.

 :اسالمی و حقوق فقه  تخصصی دروس
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 خصوصی جزای ، حقوق ی فقه و فقها ، احادیث فقه ، تاریخ االحکام ، آیات فقه ، اصول مقارن ، فقه فقه

، مدنی ، قواعد فقهاسالمی عمومی جزای ، حقوق در اسالم دادرسی ، آییناسالم المللبین ، حقوقاسالم

 .تطبیقی حقوق، حقوق ، كلیاتخانواده حقوق

 

فلسفهوحکمتاسالمی

 دو راه به و آفرینش از راز هستی و آگاهی حقیقت به رسیدن ما برای و اندیشه، علم در تاریخدیباچه: 

 .عشق و راه عقل ، راهخوریمبر می و اساسی اصلی

 

و  كشف ، هر دو روشحقیقت كشف وجود دارد و برای دو راه نیز این اسالمی و عرفان فلسفه در تاریخ 

 توانمی معتقدند كه عقل اصالت طرفداران میان . در ایناست بوده مورد توجه و منطق شهود و استدالل

 در گرایش كه . اعتقادییافت آگاهی راز آفرینشرسید و از  و شناخت معرفت به و برهان با استدالل

 و پژوهش مطالعه به گرایش این دانشجویان و در واقع شویمروبرو می نیز با آن اسالمی و حکمت فلسفه

درا یا مالص مشّاء، اشراق مثل فلسفی مکاتب مطالعه آنها برپایه آموزشی پردازند و نظاممی زمینه در این

 استوار است.

 :اسالمی و معارف الهیات دروس

 عربی به و فارسی فارسی به عربی ، ترجمهقرآن ، اعرابكاربردی و نحو عربی ، صرف ، منطق اسالم تاریخ

 و درک ، قرائتعرفانی متون مفاهیم و درک ، قرائتو تفسیری فقهی متون مفاهیم و درک ، قرائت

، بالغی و محاضره ، علوم ، مکالمهاز رادیو و تلویزیون واستفاده مطبوعات معاصر، قرائت متون اهیممف

 ، مبادیفقه ، مبادی تخصصی ، زبانشناسیجامعه ، مبانی تحقیق ، روشعربی وفرهنگ زبان تاریخ

 ، تفسیر .بزرگ با ادیان ، آشنایی دماتیمق (، فقهو فلسفه )عرفان اسالمی با علوم ، آشناییاصول

 اسالمی:و حکمت فلسفه تخصصی دروس

 فلسفی ، متون غرب فلسفه ، تاریخ اسالمی فلسفه ، تاریخ ، منطق عملی ، حکمت ، كالم اسالمی فلسفه

 . ، عرفان خارجی زبان به

 

 

فنونقرائت،تالوتوکتابتقرآنمجید

 قرآن و كتابت تالوت و فنون ، مبانیمجید اصول و كتابت قرآن ، تالوتقرائت فنون در رشتهدیباچه: 

 و انواع اسالم در جهان قرآن نویسینسخه با تاریخ دانشجویان شود؛ یعنیمی و بررسی مجید مطالعه

شوند و آشنا می و نستعلیق متعدد آن و انواع ، نَسخآن متنوع هایسبکو  از كوفی اعم قرآن الخطرسم

ها در قرائت آنها و احتجا  هایها، قُرّاء مشهور و قرائتقرائت ، تاریخااللحانتجوید، علم نیز علم در قرائت

 كنند.می ( را مطالعهخوانددیگر می صورت را به دیگری نحو و آیة یک را به ایآیه )چرا قاری

 مجید: قرآن و كتابت ، تالوتقرآئت فنون تخصصی دروس
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 ، تفسیر موضوعی ، تفسیر مقدماتی االلحانو ابتداء ، علم ، وقف ، تجوید عالی آن وتاریخ قرآن الخطرسم

، قراء مشهور و  قراآت تاریخ، تحقیق ، روش ، فقه قرآن ترجمه ، فن، مفردات االحکام ، تفسیر آیات

 .تحقیقاتی ، پروژه ، كارورزیعالی و لحن ، صوت در قراآت آنها ، احتجا  قراآت

 

مدیریتوبازرگانیدریایی

های دریایی، حمل و هدف این رشته تربیت كارشناس بازرگانی دریایی برای خدمت در ارگانچه: دیبا

ها و مؤسسات خصوصی و ریزی كالن جمهوری اسالمی و دیگر شركتنقلی، تجارت خارجی و برنامه

دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی كشور است. این رشته دارای سه گرایش مناطق ویژه، 

این واحد اختصاصی دارد. گفتنی است كه  18باشد كه هر گرایش تنها گمركی و بندر و كشتیرانی می

 پذیرد.های آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میرشته از بین داوطلبان گروه

 

 گرایش مناطق ویژه

دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاری و صنعتی مرزی و دریایی از نقطه نظر اهداف، 

شوند و گونه مناطق آشنا می، عملکرد و ساختار اینگذاری خارجیتولید، اشتغال، مالکیت، منافع، سرمایه

كنند تا بتوانند علل پیشرفت اقتصادی كشورهای صنعتی پیشرفت و در حال توسعه را مطالعه می

 اری را در مناطق ویژه فراگیرند.گذهای پیشبرد و توسعه و جذب سرمایهراه

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 مختلف مدیریت و بازرگانی دریایی: هایدروس مشترک در گرایش

كار، اقتصاد خُرد، اقتصاد كالن، اصول حسابداری، ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت، آمار و روانشناسی

كاربرد آن در مدیریت، كامپیوتر و كاربرد آن در مدیریت، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت 

، مدیریت رفتار سازمانی، پژوهش در عملیات، حسابداری اسالمی و الگوهای آن، مبانی سازمان و مدیریت

صنعتی، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکداری، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، 

های اطالعاتی مدیریت، ریزی، سیستمبازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و برنامه

المللی، اصول ترابری، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاری حمل و رگانی بینحسابرسی، زبان تخصصی، باز

های المللی كاال، كنوانسیوننقل و بازرگانی، اصول حقوق و بیمه دریایی، اقتصاد ترابری، مدیریت بین

 مدیریت پشتیبانی و توزیع. المللی حمل و نقل، گمركی و بازرگانی،بین

 دروس تخصصی گرایش مناطق ویژه:

های مناطق و بنادر ویژه و تولیدی و تجاری، نمونه های مناطق ویژه،روژه تحقیقاتی، اصول، انواع و نمونهپ

 ای.گذاری و توسعه منطقهسازی، سرمایهمراكز بار، اصول و مبانی خصوصی

 

 گرایش گمركی
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و انواع كاالها دانشجویان گرایش گمركی با قوانین و مقررات گمركی، مقررات عمومی صادرات و واردات 

تر و بهتر تر، سهلشوند تا بتوانند امور گمركی را هرچه دقیقو محصوالت وارداتی یا صادراتی آشنا می

 انجام دهند.

 دروس تخصصی گرایش گمركی:

 عمومی مقررات گمركی، مقررات و قوانین ها،پایانه مدیریت سازمانی، وری¬پروژه تحقیقاتی، بهره

 (، شناخت الیاف و مصنوعات آن، كانتینر و وسایل بار.فلزات و هاكانی)شیمی واردات، و صادرات

 

 گرایش بندر و كشتیرانی

در این گرایش اصول و وسایل حركت و نگهداری كشتی، اهمیت وسایل كمک ناوبری بندری در هدایت  

های زمینی و دریایی، انواع قراردادهای ها، انواع وسایل نگهداری و حمل بار در بنادر و پایانهایمن كشتی

این رشته عملیات  التحصیالنشود تا فارغحمل كاال و خصوصیات حمل و نقل دریایی آموزش داده می

 حمل و نقل كاال را در بنادر به طور مؤثر و مفید برعهده بگیرند.

 دروس تخصصی گرایش بندر و كشتیرانی:

بار،  وری سازمانی، كانتینر و وسایل حملاصول ناوبری، اصول مهندسی دریایی، پروژه تحقیقاتی، بهره

 مدیریت فرماندهی كشتی. مدیریت و تداركات بندری، مدیریت و تداركات كشتیرانی،

 

مدیریتهتلداری

دانشجویان مدیریت هتلداری با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهای انتخاب، دیباچه: 

ها، شناخت و خرید وسایل و تجهیزات الزم برای مؤسسات پذیرایی، تقسیم كار دراین گونه مؤسسه

غذایی آنها، چگونگی نگهداری مواد رزرواسیون، منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انرژی 

ها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت كار و ایمنی در محیط غذایی، تهیه انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینی

ب یک هتل، متل، آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در كل هرآنچه برای اداره ومدیریت صحیح و مناس

 شوند.رستوان و موارد مشابه ضروری است، آشنا می

 های الزم :توانایی

التحصیالن این رشته، دانشجویان باید عالوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم ) یکی با توجه به نوع كار فارغ

دراین زمینه ارائه های فرانسه، آلمانی یا عربی( تسلط داشته باشند. البته در دانشگاه دروسی از زبان

شود. همچنین دانشجویان این رشته باید از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و می

 تحلیل و خالقیت باالیی داشته باشند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه: 
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پیوتر، تاریخ ایران، اصول سازمان و مدیریت، كلیات اقتصاد، اصول حسابداری، شناخت و كاربرد كام

مبانی كشور شناسی، مبانی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، عوارض و نتایج توریسم، مطالب شرح 

 های ایران.باشد، شناخت و فرهنگ اقلیتمیحال بزرگانی كه مقابر آنان به صورت آثار ملی

 دروس اصلی :

نگردی و هتلداری، مدیریت بازاریابی و حقوق كار وتأمین اجتماعی، كار برد كامپیوتر در صنعت جها

تبلیغات، اقتصاد جهانگردی، قوانین و مقررات حقوق صنعت جهانگردی و هتلداری، روابط عمومی، 

های شناخت روحیات ملل، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و كمک

جهانگردی عمومی، جغرافیای جهانگردی ایران،  ها، جغرافیایخوانی و آشنائی با نقشهاولیه، نقشه

های آلمانی، فرانسه یا شناخت صنعت جهانگردی ، گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم ) یکی از زبان

 عربی(، زبان انگلیسی.

 دروس تخصصی:

شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آن، حسابداری هتلداری، پذیره، خدمات رستوان، 

های غذائی، بهداشت كار و ایمنی، پزی، بهداشت مواد غذائی، اصول تغذیه و رژیمشیرینیآشپزی، 

زبان انگلیسی تخصصی، كار داری، محاسبه قیمت تمام شده، شناخت و نگهداری تاسیسات هتل، خانه

 آموزی.

 

مدیریت

 مدیریت به توانمی جمله از آن است كه متعددی هایشاخه در كشور ما دارای مدیریت رشتهدیباچه: 

 و مالی اشاره بیمه اكو،، امور بانکی، بیمه، هتلداری، امور گمركی، جهانگردی، دولتی، صنعتیبازرگانی

 نام هاامور بیمارستان یا اداره دریایی كمیسر مدیریت مثل تریتخصصی هایاز شاخه كرد و همچنین

 برد.

 :مدیریت مختلف هایگرایش در مشترک دروس

 ، كامپیوتر و كاربرد آندر مدیریت ، آمار و كاربرد آندر مدیریت و كاربرد آن ، ریاضیاتحسابداری اصول

در  ، تحقیقو مدیریت سازمان ، مبانیدر مدیریت تحقیق ، روش، اقتصاد خرد، اقتصاد كالندر مدیریت

، اسالمی مدیریت ، مبانیاساسی ، حقوقانسانی منابع ، مدیریترفتار سازمانی ، مدیریتعملیات

 .در مدیریت اطالعاتی هایسیستم

 

 بازرگانی مدیریت گرایش
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 را تفکیک تواند امور تجاری، میكردهتحصیل مدیر تجاری یک عنوان به بازرگانی مدیریت دانشجوی یک

 ، ابداعو تازه متنوع خدمات در ایجاد بازار جدید، ارائه خویش خالقة قدرت یاری كند و به و اداره

 باید بتواند برای بازرگانی مدیریت التحصیلباشد. فارغ ، كارآفرینو توزیع جدید در عرضه هایروش

نماید،  طراحی دولتی را در سیستم توزیع بمطلو هاییا روش پیدا كند موجود، بازار جدیدی كاالهای

و  ، چایبرنج مثل كشاورزی محصوالت كشور ما، رساندن مشکالت از بزرگترین امروزه یکی چون

 .است كنندهمصرف دست بازار و به به مركبات

 :و تخصصی اصلی دروس 

و  اقتصادی ، توسعهمالی تولید، مدیریت یریت، مد، حسابرسیبازرگانی ، حقوق استراتژیک مدیریت

 و طراحی و تحلیل بازار، تجزیه و مدیریت ، بازاریابیصنعتی كار، حسابداری ، روانشناسی ریزیبرنامه

و ارز و  ، پولالمللبین ، بازاریابی المللیبین ، بازرگانی المللیبین و مالی پولی های، سازمانسیستم

، المللبین بازرگانی ، حقوقتوزیع خرید و انبارداری های، سیستمو مالی پولی ، سیاستبانکداری

و  وری، بهرهبازاریابی ، سمینار در مسایلمالی ، سمینار در مسایلصنعتی ، روابطبازاریابی تحقیقات

 .در سازمان آن و تحلیل تجزیه

 

 صنعتی مدیریت گرایش

 التحصیل؛ فارغصنعتی واحدهای اكثر مسؤولین كه است ما این صنایع موفقیت عدم از علل یکی

 را بر عهده انسانی نیروی مسؤولیت كه صنعتی مدیریت كارشناس نیستند. حضور یک صنعتیمدیریت

 و انگیزه ، مهارت؛ مشاركتخویش از دانش تا بتواند با استفاده است ضروری بگیرد، در هر واحد صنعتی

و  فنی بعد اصلی سه دارای صنعتی دهد. مدیریت مورد نظر را افزایش واحد صنعتی انسانی نیروی

بعد  مطالعه بیشتر به دانشجویان صنایع مهندسی است. در رشته و اجتماعی و رفتاری ، مالیتکنیکی

تأكید  صنایع و رفتاری دو بعد مالی به صنعتی مدیریت ازند اما رشتهپردمی صنایع و تکنیکی فنی

 دارد. بیشتری

 :صنعتی مدیریت گرایش و تخصصی اصلی دروس

، آماری كیفیت بازار ، كنترل و مدیریت ، بازاریابیصنعتی ، حسابداریصنعتی ، روانشناسیمالی دیریت

و  و تعمیرات ریزی، طرح پروژه ، كنترلدر عملیات ، تحقیقو توزیع یخرید و انباردار هایسیستم

 هایطرح اقتصادی ، بررسیصنعتی ، حفا،تكارخانه ، مدیریتسنجیو روش ، كارسنجینگهداری

و  و تجزیه وری، بهرهالمللیبین ، بازاریابیسیستم و طراحی و تحلیل تجزیه ، فنونصنعتی ، روابطصنعتی

 .، پروژهدر سازمان آن تحلیل

 

 دولتی مدیریت گرایش

نحو  را به محوله پنجگانه بتوانند و،ایف كه است ایشایسته مدیران ، تربیتدولتی مدیریت رشته هدف

و  ریزیهـ برنام1عبارتند از:  و،ایف دهند. این كشور انجام دولتی ها و تشکیالتدر سازمان احسن

كار بتواند  با تقسیم كه نحوی به سازمان یک كاركنان بین و،ایف یا تقسیم دهیـ سازمان2. آن اجرای
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یا  امور استخدامی ـ عملیات3دهد.  افزایش جزئی كارهای به خود را در پرداختن پرسنل مهارت

 .و كنترل ـ نظارت 5. و راهبری ـ هدایت4جدید.  كاركنان كارگزینی

برای مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ كاركنان تمایل به افزایش ارتقای خدمات 

ندارند و این و،یفه مدیریت است كه بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با خالقیت و نوآوری 

 وری كاركنان را افزایش دهد. خویش، كارآیی و بهره

 :دولتی مدیریت گرایش و تخصصی اصلی دروس

، سازمانی تحول ، مدیریتریزیو برنامه اقتصادی ها، توسعهسازمانشناسی، جامعهسیاسی روانشناسی

 ، مدیریتبودجه و كنترل ، فراگرد تنظیممالی مشیخط و تنظیم عمومی ، مالیهدولتی حسابداری

 ، مدیریتتوسعه ، مدیریت تطبیقی ، مدیریتدولتی مدیریت ، مبانیهاو شهرداری محلی هایسازمان

 ، مباحثاداری نهادهای و تحول سیاسی های، سیر اندیشهمشیخط و تعیین گیریها، تصمیمتعاونی

 .انكار در سازم ها، روابطو روش تشکیالت و اصالح ، سازماندهیاداری ، حقوقدولتی مدیریت ویژه

 جهانگردی مدیریت گرایش

اش دارای جلوه و لطفی تازه، رمز و رازی كیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه 1648000كشور ایران  

تنها سهم اندكی از  دیگر و زیبایی و صالبتی دو چندان است. اما با وجود این همه جلوه و جذابیت،

. نتیجه یک نظرخواهی كه از خبرنگاران صنعت سودآور جهانگردی را به خود اختصاص داده است

دهد كه بسیاری از آنها بر این اعتقادند كه مدیریت ضعیف یکی از خارجی به عمل آمده است، نشان می

 ، اطالعجهانگردی صنعت و تقویت توسعه عوامل ركود صنعت جهانگردی در كشور ما است. چون الزمه

 موجود و همچنین امکانات تا بتوان كشور است و فرهنگی افیایی، جغر، اجتماعیاقتصادی هایاز زمینه

 تحقیقات براساس كرد و سپس وجود دارد، شناسایی صنعت این توسعه در راه كه و مشکالتی مسائل

در  كارآمد و متخصص مدیران یاری كه تنها به . كاریداشت و عملی دقیق ریزیبرنامه موجود، یک

شود. می داده آموزش جهانگردی مدیریت در شاخه كه ؛ تخصصیپذیر استامکان جهانگردی نعتص

كند؟  جذب كند؟ چگونه را جذب جهانگردی نوع چه باید بداند كه در نهایت رشته این متخصص یعنی

 ایجاد نماید؟ توریست جذب برای جدیدی جهانگردی بازارهای و چگونه

 :جهانگردی مدیریت گرایش و تخصصی اصلی دروس

 شناسی مردم ، مبانیجهانگردی حقوقی و مقررات ، قوانینملل روحیات ، شناختایران و فرهنگ تاریخ

،  ایران دستی صنایع ، شناخت، اقتصاد جهانگردیجهانگردی و تبلیغات بازاریابی ، مدیریتجهانگردی

 اوقات ، گذراندن جهانگردی صنعت ، شناختایران جهانگردی ، جغرافیایبا نقشه و آشنایی نیخوانقشه

، هنر و  ایران شناسی، باستاندر ایران اجتماعی مسائل و تحلیل ، تجزیهسفر در اسالم ، آدابفراغت

 توسعه ریزی، برنامهراهنمایی ، فنور بلیطو صد ، امور مسافرتایران هایبا موزه ، آشناییایران معماری

، تخصصی مکاتبات انگلیسی ، زبانعامه ، فرهنگجهانگردی هایسیاست تطبیقی ، مطالعات جهانگردی

و  المللبین روابط در بسط جهانگردی ، نقشایران دولتی هایبا سازمان ، آشناییمکالمه انگلیسی زبان

، آمار و در مدیریت و كاربرد آن ، ریاضیاتحسابداری ، اصولكشور، كارآموزی ابع اقتصادیمن گسترش
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در  تحقیق ، روش، اقتصاد خرد، اقتصاد كالندر مدیریت ، كامپیوتر و كاربرد آندر مدیریت كاربرد آن

، انسانی منابع ، مدیریتزمانیرفتار سا ، مدیریتدر عملیات ، تحقیقو مدیریت سازمان ، مبانیمدیریت

 .در مدیریت اطالعاتی های، سیستمو مدیریت سازمان ، مبانیاسالمی مدیریت ، مبانیاساسی حقوق

 مدیریت هتلداری

دانشجویان مدیریت هتلداری با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهای انتخاب، شناخت و 

ها، رزرواسیون، زم برای مؤسسات پذیرایی، تقسیم كار دراین گونه مؤسسهخرید وسایل و تجهیزات ال

غذایی آنها، چگونگی نگهداری مواد غذایی، تهیه منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انرژی 

ها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت كار و ایمنی در محیط آشپزخانه انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینی

یرایی و در كل هرآنچه برای اداره ومدیریت صحیح و مناسب یک هتل، متل، رستوان و مؤسسات پذ

 شوند.موارد مشابه ضروری است، آشنا می

 های الزم :توانایی

التحصیالن این رشته، دانشجویان باید عالوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم ) یکی با توجه به نوع كار فارغ

یا عربی( تسلط داشته باشند. البته در دانشگاه دروسی دراین زمینه ارائه  های فرانسه، آلمانیاز زبان

شود. همچنین دانشجویان این رشته باید از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و می

 تحلیل و خالقیت باالیی داشته باشند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

ت، كلیات اقتصاد، اصول حسابداری، شناخت و كاربرد كامپیوتر، تاریخ ایران، اصول سازمان و مدیری

مبانی كشور شناسی، مبانی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، عوارض و نتایج توریسم، مطالب شرح 

 های ایران.باشد، شناخت و فرهنگ اقلیتمیحال بزرگانی كه مقابر آنان به صورت آثار ملی

 دروس اصلی :

ق كار وتأمین اجتماعی، كار برد كامپیوتر در صنعت جهانگردی و هتلداری، مدیریت بازاریابی و حقو

تبلیغات، اقتصاد جهانگردی، قوانین و مقررات حقوق صنعت جهانگردی و هتلداری، روابط عمومی، 

ای هشناخت روحیات ملل، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و كمک

ها، جغرافیای جهانگردی عمومی، جغرافیای جهانگردی ایران، خوانی و آشنائی با نقشهاولیه، نقشه

های آلمانی، فرانسه یا شناخت صنعت جهانگردی ، گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم ) یکی از زبان

 عربی(، زبان انگلیسی.

 دروس تخصصی :

ن، حسابداری هتلداری، پذیره، خدمات رستوان، شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آ

های غذائی، بهداشت كار و ایمنی، پزی، بهداشت مواد غذائی، اصول تغذیه و رژیمآشپزی، شیرینی

زبان انگلیسی تخصصی، كار داری، محاسبه قیمت تمام شده، شناخت و نگهداری تاسیسات هتل، خانه

 آموزی.

 اكو : بیمه مدیریت گرایش



   علوم انسانی                       311

 

 
 

 خود را از بین و دانشجویان است ایجاد شده در ایران كه است تخصصی دانشکده اكو یک بیمه

 مختلف موضوعات گرایش كند. در اینمی اكو انتخاب ایمنطقه عضو پیمان كشورهای مندانعالقه

در  بیمه نقش دربارة یانشود و دانشجومی داده آموزش و تجاری ، حسابداری، حقوقی، اقتصادیمدیریتی

 این تفاوت است كنند. گفتنیمی مطالعه جامعه و رفاهی اقتصادی و امنیت گذاریسرمایه ایجاد امنیت

و  است انگلیسی زبان اكو به بیمه مدیریت گرایش دروس تمامی كه است در آن بیمه با مدیریت گرایش

 داوطلبان از بین پذیرد و سپس، دانشجو میبرابر ،رفیت ده اول در مرحلة هدانشکد رو این از همین

 قوانین به گرایش در این كند. همچنینمی دارند، انتخاب انگلیسی زبان به بیشتری تسلط كه افرادی

 شود.می بیشتری توجه المللبین و تجارت المللبین حقوق

 امور گمركی  مدیریت گرایش

و  تجاری از مدیریت نیز بخشی امور گمركی مدیریت و گرایش است جهان تجارت در خدمت گمرک

 ها و چگونگیا،هار نامه تنظیم و نحوه و صادراتی وارداتی كاالهای بررسی نحوه در آن كه است بازرگانی

 اقتصادی سیاست آموزند براساسمی دانشجویان شود. همچنینمی داده شآموز مالیاتی هایایجاد تعرفه

 .كنند را شناسایی و غیرممنوعه ممنوعه كشور، كاالهای

 :امور گمركی مدیریت گرایش و تخصصی اصلی دروس

 ، توسعهتجارت ، حقوقمدنی و مقررات ، حقوق بیمه ها، اصولدولت مالی مشیو خط عمومی مالیه

 زبان به بازرگانی ، مکاتباتاسنادی و اعتبارات بانکی ، مسایل دولتی ، حسابداریریزیو برنامه اقتصادی

 و مقررات ، قوانیندولتی بودجه و كنترل تنظیم ، اصولو مأخذشناسی تحقیق های، روشانگلیسی

و  آالتبا ماشین آنها، آشنایی و مصنوعات نسجی الیاف ، شناختها و فلزاتكانی ، شیمی گمركی

 عمومی ، مقرراتجاتو عتیقه ، آثار هنریفرهنگی با میراث ، آشناییو الکترونیکی الکتریکی تجهیزات

 ، بازرگانی تخصصی انگلیسی ، زبانگمركی المللیبین هایها و كنوانسیونسازمان و واردات صادرات

 كاال. بندی، طبقهو نقل حمل با صنعت ، آشناییالمللبین ، امور مالی المللبین

 :الزم  هایتوانایی

از  قوی بیان و قدرت و تحلیل تجزیه ، توانخوب اجتماعی ، روابطنفس ، اعتماد بهرهبری قدرت

 بخصوص رشته این . دانشجویها استگرایش در تمامی مدیریت رشته دانشجوی برای الزم هایویژگی

و در  مند بودهبازار عالقه و محیط و اقتصادی تجاری مسائل باید به و صنعتی بازرگانی هایدر گرایش

 بخصوص مدیریت رشته دانشجوی باشد. همچنین قوی فارسی و ادبیات انگلیسی ، زبانریاضی دروس

 كه است نیز الزم جهانگردی مدیریت باشد. دانشجوی و آمار قوی ریاضی باید در دروس صنعتی مدیریت

 و به برخوردار بوده خوبی اجتماعی مند باشد و از روابطجغرافیا عالقه درس خود و به و فرهنگ تاریخ به

 راحتی به خارجی واند با جهانگردانباشد تا بت مسلط یا عربی ، فرانسهانگلیسی مثل خارجی زبان یک

برقرار كند. این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی  ارتباط

 پذیرد.دانشجو می

 بیمه مدیریت
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داری كه بخواهد در های توسعه در كشورهای پیشرفته است، چون هر سرمایهبیمه یکی از شاخص

گذاری كند، باید اطمینان داشته باشد كه در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطری، هكشوری سرمای

رو در كشورهای پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد وی مصون خواهد بود. از همین سرمایة

 كنند. می

ادند كه به این معنی كه همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتق

 آموخته این صنعت باشد. ص و دانشتواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصهر فردی نمی

گذارها را رفتار با بیمه و چگونگی بیمه هایسازمان اداره ، نحوهبیمه مدیریت در كشور ما نیز دانشجوی

 گرایش درباره دانشجوی این كند. همچنین و تشویق ترغیب گذاریبیمه گیرد تا بتواند آنها را بهفرا می

و  كرده را كسب الزم اطالعات و غیره درمانی ، خدماتعمر، ماشین بیمه مثل بیمه هایفعالیت انواع

 گیرد.فرا می مدیریتی و مبانی پایه ها را براساسزمینه دراین فعالیت چگونگی

 :بیمه تمدیری گرایش و تخصصی اصلی دروس

،  اقتصادی ، توسعهشناسی، جامعهعمومی ، روانشناسیبازرگانی مدیریت ، اصولصنعتی حسابداری

، اشخاص ، بیمهاموال ، بیمهبیمه ، اصولمدنی ، حقوق تجارت ، حقوقو ارز و بانکداری ، پول حسابرسی

 و مدیریت ، بازاریابیبیمه ، حقوقاتکایی ، بیمه و بیمه ریسک ، مدیریت بیمه هایشركت حسابداری

 .انگلیسی بیمه بازار، متون

 مدیریت مالی گرایش

های مالی جهانی و با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد كشورها، متخصصان مالی كشور، بایستی با نظام

تا كشور بتواند موقعیت مالی  گذاری و ابزارهای مالی پیشرفته آشنایی داشته باشندهای سرمایهشیوه

 ر دنیای متالطم امروز تثبیت كند.خود را د

توانند شوند و در نهایت میهای نوین مدیریت مالی و كاربرد آنها آشنا میدانشجویان این رشته با تئوری

 های مؤثری در حل مشکالت اقتصادی كشورگذاری، گامهایی برای بسط و توسعه سرمایهبا ارائه راهکار

آموختگان مدیریت مالی عالوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهای مالی بردارند. دانش

ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر توانند وضعیت مالی شركتمی

 ها، نقش اساسی ایفا كنند.در سازمان

 های این رشته در طول تحصیل :درس 

 روس اصلی و تخصصی:د

مالی،  مدیریت مالی، پول و ارز بانکداری، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجی

ریاضیات و كاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و كاربرد آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادی و 

گذاری، الی، مبانی مدیریت سرمایهریزی، حقوق بازرگانی، حسابداری صنعتی، اصول مدیریت مبرنامه

الملل، مبانی مهندسی مالی، مدیریت مالی در ایران، نهادهای پولی و مالی، نهادهای پولی و مالی بین

ریزی مالیاتی، قراردادهای بیمه، متون مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه

 مبانی بانکداری و مدیریت بانک.
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 ارتباطتصویری

دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان دیباچه: تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر می 

رسانی است. البته این اطالعات به زبان گوید كه در اینجا یک جایگاه سوختدهد و تابلوی سوم میمی

توان برای معرفی مراكز هزار گویش، نمی 5زه با وجود صد زبان و نوشتاری بیان نشده است. چرا كه امرو

های مختلف از زبان نوشتاری استفاده كرد. بلکه این زبان تصویری است كه با ساخت عالئم و و مکان

دهد.البته نباید تصور كرد كه زبان ها را سریعتر انتقال میها، پیامها و هتلدر هواپیماها، جاده هانشانه

پردازد بلکه های تصویری مییری یا به عبارت دیگر ارتباط تصویری، تنها به ساخت عالئم و سمبلتصو

توان به نوشتن زیبای گیرد كه از آن جمله میمیهنر ارتباط تصویری حیطه بسیار وسیعی را در بر

ها مورد دیگر آرایی و دههای آماری، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحهكلمات، رسم منحنی و نمونه

باشند. هایی كه به وسیله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافیکی میحاشاره كرد. به زبان دیگر كلیه طر

است. در واقع رشته  عالی ها و مراكز آموزشهنر در دانشگاه این آموزش تصویری ارتباط رشته هدف

در این  دهد كهرا ارتقا می یا تجاری فرهنگی غاتدر امور تبلی دانشجویان هایارتباط تصویری توانایی

و جراید مانند  نشریات برای پوستر، تبلیغات ، ساختكتب تصویرسازی شامل فرهنگی میان تبلیغات

 بازرگانی هاینمایشگاه تبلیغات نیز شامل تجاری شود و تبلیغاتمی مطبوعاتی هایو آگهی آراییصفحه

 دارای تصویری ارتباط . در ضمناست مختلف كاالهای برای یا تبلیغات آراییو غرفه سازیهمانند غرف

 باشد.می محیطی راهنمای و طراحی ، انیمیشنسازیمانند آرم دیگری هایشاخه

 الزم : هایتوانایی

باشد.  و زبردست قوی و طراحی دهكار بو این ، عاشقبر خالقیت باید عالوه تصویری ارتباط دانشجوی

 فرم كنندهتکمیل عامل عنوان به باید با رنگ و در ضمن است گرافیست كار یک اساس طراحی چون

 یک باشد. چون داشته كامل آشنایی هنری مختلف هایباید با شاخه طراح یک آشنا باشد. همچنین

 و مبانی ، اصولصنعتی ، طراحی، نقاشی، خوشنویسی، چاپعکاسی هایکدارد از تکنی امکان گرافیست

 هنرمند این اجرا برساند. باالخره مرحله را به مورد نظرش و پیام كند استفاده در كارش دستی صنایع

 پیام باشد. زیرا یک آشنا و ادبیات ، بازاریابی، روانشناسیشناسیجامعه مثل با علومی است الزم رشته

از نظر  پیام این مخاطب كه داشت باید توجه شود؛ یعنی ساخته آن مخاطب به باید با توجه تبلیغاتی

 به رشته این دانشجویان كه است . گفتنیاست سطحی در چه ها و عالیقو خواسته ، اقتصادیفرهنگی

در  دانشجویان ، استعداد و خالقیتعلمی بر آزمون عالوه د؛ یعنیشونمی متمركز گزینشنیمه صورت

 شود.می نیز سنجیده عملی آزمون یک

 : در ایران شغلی موقعیت

از كار او  تنها بخشی وجود دارد چون زیادی شغلی هایفرصت تصویری ارتباط التحصیلفارغ یک برای

تا  خودكار گرفته یک ندارد و از تبلیغ خاصی محدوده تبلیغات كه است لیدر حا باشد و اینمی تبلیغات

گنجد. از متخصص ارتباط تصویری می دانش تئاتر یا سینما در حیطه مثل فرهنگی كاالی یک تبلیغ

 و نشانه آرم ها و تهیهو روزنامه مجالت آرایی، صفحهجلد كتب روی و طراحی دیگر تصویرسازی سوی

 قرار دارد.  تصویری ارتباط متخصص كار یک نیز در حیطه
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و  چاپ وجود دارد یکی گرافیست یک برای كاری عمده دو شاخه در ایران كه باید بگوییم در كل

، كتاب تصویرسازی سروكار دارد مثل و تولید انبوه با چاپ در نهایت كه طرحی ؛ یعنیانتشارات

 ؛ یعنیاست تلویزیونی گرافیک پوستر و بروشور و دیگری ها و تهیهو روزنامه مجالت آراییصفحه

 مناسب هم بپوشد كه رنگی با چه لباسی چه تلویزیون مجری مثال برای كند كهمی تعیین گرافیست

 گردد. مشخص خوبی و سفید به سیاه یا از رنگی ها اعمها در گیرندهرنگ تفاوت باشد و هم

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

، كتابت ، تاریخچهبا هنر در تاریخ ، آشناییسازیحجم ، كارگاهتجسمی هنرهای ، مبانیپایه طراحی

 ، كارگاهتصویرسازی، اسالمی ، هنر و تمدندستی ، چاپتصویری ، ارتباطپایه ، عکاسیخوشنویسی

معاصر،  با هنرهای ، آشناییتجسمی هنرهای و تحلیل ( ، تجزیهوطراحی،طبیعترنگی )انسان عکس

 .نهایی ، پروژهجامع عملی ، طرح، تصویر متحرکماشینی ، چاپتصویری آثار ارتباط و تحلیل تجزیه

 

 تلویزیونوهنرهایدیجیتالی

ای معتقدند كه مخرب ارتباط خاموش كننده تخیل و تلف كننده وقت است؛ چیزی كه دیباچه: عده 

جمعی قوی، سریع و پرگیرنده، سرگرمی ای آن را یک وسیله ارتباطشود و عدهمانع از رشد شخصیت می

اهی برای افزایش دانش ای عمیق در مسائل مختلف و رمناسب برای اوقات فراغت، تمایل به كسب تجربه

های متفاوت اعجوبه قرن بیستم است و دیدگاه دانند.سخن از تلویزیون،جهانی می و عضویت در خانواده

ای درست هستند. زیرا این هایی كه هر یک از جنبهو متناقضی كه نسبت به آن وجود دارد؛ دیدگاه

ای نوین و فراگیر برای آموزش و وهتواند از یک سو اعتیادی مخرب و از سوی دیگر شیرسانه می

سازان آن هستند كه سمت و سویش را تعیین رسانی باشد. در واقع این گردانندگان و برنامهاطالع

سازان و متخصصان این رسانه اهمیت بسیاری دارد؛ بویژه در رو تربیت و آموزش برنامهكنند. از همینمی

اوقات فراغت قشر عظیمی از نیروی جوان كشور ما را به كشور ما كه این رسانه بسیار فراگیر است و 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران از طریق  دهد. به همین دلیل هر ساله دانشکدهخود اختصاص می

كند. گفتنی مند را برای تحصیل در این دانشکده گزینش میای از داوطلبان عالقهآزمون سراسری عده

پذیرفت، اما از تا سال گذشته دانشجویان خود را در رشته تولید سیما می صدا و سیما است كه دانشکده

دانشجویان در دو رشته جدید كارشناسی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی و  1383آزمون سراسری سال 

كارشناسی تلویزیونی و هنرهای دیجیتالی دارای دو گرایش شوند.رشتهكارگردانی تلویزیون پذیرفته می

 ای است.ای و انیمیشن رایانهرایانهگرافیک 

 

 ای:گرایش گرافیک رایانه

گرافیک یک هنر كاربردی است كه به تبلیغ، ارائه، اشاعه و بیان تصویری كاالهای تبلیغاتی و فرهنگی 

ای در صدا و سیما طراحی صحنه، دكور، لباس، تیتراژ و موارد مشابه پردازد. دانشجوی گرافیک رایانهمی

در شبکه خبر به صورت  بیند. برای مثال اعالم وضعیت هواهای تلویزیونی را آموزش میبرای برنامه
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ای ای كه وجود دارد، به گرافیک رایانهحاشیه و تیتراژ در هر برنامه گیرد یا زیرنویس،گرافیکی انجام می

ای فرد خالق و هنرمندی است كه در كنار كارگردان شود. در واقع كارشناس گرافیک رایانهمربوط می

دهد تا مخاطب با یک رباره رنگ، شکل و دكور نظر میكند و دنشیند و ذهنیت كارگردان را پیاده میمی

 یزیونی ارتباط بهتری برقرار كند.تلو برنامه

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس مشترک در هر دو گرایش:

های تصویری، آشنایی با هنر در تاریخ، عکاسی، تاریخ تلویزیون و شناسی و رسانهمبانی ارتباطات، مردم

زبان و  های جدید، حکمت هنر اسالمی، ارتباطات بصری، آشنایی با فلسفه ، تلویزیون ،فناوری رسانه

شناسی تلویزیون، ساختار، پژوهش و نگارش در تلویزیون، قصه در ادیان، درک و بیان بصری، مخاطب

فلسفه هنر، تاریخ انیمیشن، طراحی ، عکاسی و هنرهای دیجیتالی، سیر تحوالت گرافیک، مبانی 

های تلویزیونی، مبانی شناسی برنامهرمدیا، كاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون، طراحی و گرافیک، گونهسایب

افزارهای گرافیکی، مبانی گرافیک، تدوین دیجیتالی، مبانی تبلیغات تلویزیونی، انیمیشن دیجیتالی، نرم

 شی، انیمیشن تعاملی.شناسی هنرهای دیجیتالی، تلویزیون آموزهای بصری دیجیتالی، زیباجلوه

 ای:دروس تخصصی گرایش گرافیک رایانه

 كارگاه گرافیک دیجیتالی ، ژورنالیسم تلویزیونی، طراحی وب، پروژه نهایی. 

 

 ای:گرایش انیمیشن رایانه

ای اعالمیه هشدار دهندهچند سال پیش هیأت مدیره یکی از مدارس ایالت ایندیانای آمریکا مجبور شد،

ها برای پیدا كردن ( وجود خارجی ندارد تا بچه1تین مؤتانت نینجا ترتلز)مبنی بر اینکه: را منتشر كند،

های تلویزیونی بر روی كودكان ها نخزند. این اعالمیه بیانگر تأثیر انیمیشنآن به درون دریچه فاضالب

مند هستند. عالقه بلکه بزرگساالن نیز به انیمیشن تنها برای كودكان جالب نیست، است. البته انیمیشن

یک انیمیشن بود. امروزه به دلیل ترین فیلم سینمایی سال،رو سال میالدی گذشته، پرفروشاز همین

افزایش سرعت كار، دیجیتال به كمک انیمیشن آمده است و بسیاری از كارهای تبلیغاتی، آموزشی و 

است و بحث نقاشی كردن و فریم ها به صورت دیجیتالی است. البته انیمیشن سنتی هنوز رایج كارتون

شود، هنوز مرسوم است و به فریم فیلمبرداری كردن كه اصطالحاً به آن نقاشی تک فریم گفته می

 شود.تری استفاده میای در سطح بسیار وسیعكارآیی دارد، اما انیمیشن رایانه

 ای :تخصصی گرایش انیمیشن رایانهدروس 

ن دو بعدی، موسیقی و انیمیشن، انیمیشن سه بعدی، نویسندگی كارگاه انیمیشن دیجیتالی ، انیمیش

 برای انیمیشن، پروژه نهایی

 های الزم :توانایی

متمركز آزمون سراسری است كه از بین های نیمهرشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی یکی از رشته

ر آزمون سراسری باید در پذیرد. این داوطلبان پس از شركت دداوطلبان گروه آزمایشی هنر دانشجو می

 4آزمون تخصصی دانشکده صدا و سیما نیز شركت كنند. سپس از میان نفرات برتر این دو آزمون تا 

شوند تا در مصاحبه هنری شركت كرده و برابر ،رفیت رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی معرفی می
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مندترین و برابر ،رفیت، عالقه 4ین طور مستقیم مورد ارزیابی قرار بگیرند و در نهایت از بین ابه

ترین داوطلبان پذیرفته خواهند شد.در این میان دانشجوی انیمیشن باید طراحی را بخوبی بشناسد آماده

 بندی تصاویر آشنا باشد.و با قوانین حركتی و تركیب

طراحی ضعیف و عدم آشنایی با فیزیولوژی حركت است  های ایرانی،چون عامل اصلی ضعف انیمیشن 

مند بوده و اهل مسافرت و عکاسی و موسیقی عالقه همچنین دانشجوی این گرایش باید به سینما،

خوب  های هنری بایدتماشای فضاهای تازه و جدید باشد. در اصل دانشجوی این گرایش مثل سایر رشته

ببیند و نگاهی عمیق و هنرمندانه نسبت به هر چیزی كه در اطراف او وجود دارد، داشته باشد.در كار 

یعنی چشم دانشجوی این رشته باید باسواد باشد. خوب  رسانه، داشتن سواد بصری نیز خیلی مهم است؛

وبی تشخیص دهد. این كار به ها و خطوط را از یکدیگر بخها، فرمرا از بد و مطلوب را از نامطلوب و رنگ

شود در مصاحبه حضوری، سواد شود. از همین رو سعی مییاری زیاد دیدن و خوب دیدن حاصل می

دهد.در كاری مهم و پیچیده كه زمان زیادی را به خود اختصاص می بصری داوطلب سنجیده شود؛

وهای نقاشی و سایر هنرهای مصاحبه حضوری، داوطلبان نمونه كارهای قبلی خود اعم از طراحی، تابل

ترین دانشجویان در این آورند؛ چون هدف این است كه توانمندترین و آمادهمرتبط را نیز به همراه می

 دانشکده پذیرفته شوند.

 موقعیت شغلی در ایران:

تا چند سال پیش تمامی دانشجویان دانشکده صدا و سیما در بدو ورود به این دانشکده، بورسیه صدا و 

كارگیری شدند. اما در حال حاضر سازمان صدا و سیما تعهدی برای استخدام و بها میسیم

شود، مبنی بر اینکه در صورت نیاز التحصیالن دانشکده ندارد و فقط تعهد یک جانبه گرفته میفارغ

التحصیل متعهد به انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل در غسازمان صدا و سیما، هر فار

التحصیالن را نیز سازمان براساس نیاز مراكز خود، در سطح نشکده خواهد بود و محل خدمت فارغدا

اند، التحصیالنی كه در طی تحصیل دانشجوی موفقی بودهرو تنها فارغایران تعیین خواهد كرد. از همین

رت الزم را به شوند؛ یعنی اگر دانشجویی در دوران تحصیل، خوب درس نخوانده و مهاجذب سازمان می

هزینه تحصیل  التحصیلی،دست نیاورده باشد، نه تنها در سازمان استخدام نخواهد شد، بلکه پس از فارغ

ای باید گفت كه التحصیل انیمیشن رایانهدر این دانشکده را نیز باید بپردازد.درباره بازار كار آزاد فارغ

باشد. در ت و دیگر شاخه تجاری و تبلیغاتی میبازار كار انیمیشن دو شاخه دارد؛ یکی شاخه هنری اس

توانند جذب مراكز هنری و آموزشی؛ مثل كانون پرورش التحصیالن این رشته میهنری فارغشاخه 

تجاری و آموزش و پرورش و یا سازمان تبلیغات اسالمی بشوند و در شاخهفکری كودكان و نوجوانان،

های تبلیغاتی برای CD توان به تهیهدهند كه از آن جمله می توانند كارهای مختلفی انجامتبلیغاتی می

 ها اشاره كرد.ها و كارخانهشركت
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چاپ

دیباچه: چاپ؛ یعنی تمدن؛ یعنی پیشرفت؛ یعنی عامل رشد و شکوفایی و گسترش و حفظ علم و 

در طی فرهنگ و ادب؛ صنعتی كه گذشته رابه حال و حال را به آینده پیوند داده است. صنعت چاپ 

كه انقالب چاپ  80های اخیر با رشد و گسترش روزافزونی روبرو بوده است؛ بویژه در طول دهه دهه

الکترونیک، مو  شدیدی در دیجیتالی كردن فرآیندهای صنعت چاپ ایجاد كرد. در واقع دیجیتالی 

 های بیشتری را در صنعت چاپ نمایان ساخته است.شدن هنرهای گرافیکی، پتانسیل

آوری دیجیتال، باعث كوتاه شدن مسیر انتقال و تکامل صنعت های جدید و مهم در عرصه فنرینوآو 

های چاپ دیجیتالی، های جدید شده است. سیستمآوریهای اولیه و فعلی آن به سوی فنچاپ از مهارت

از و ...، ای، چاپ در زمان نیآوری چاپ غیرضربهچاپ مستقیم تصاویر، فن های چاپ با قابلیتدستگاه

رو امروزه همگی نشان دهنده تجهیزات و امکانات جدید و بازارهای جدید صنعت چاپ است. از همین

توان همچون گذشته به روش استاد و شاگردی فرا گرفت و الزم است مدیر یک صنعت چاپ را نمی

ارد، به صورت چاپخانه یا نا،ر چاپ، این صنعت مهم و حیاتی را كه هم جنبه فنی و هم جنبه هنری د

آكادمیک بیاموزد.وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر پایه همین نیاز، در سال گذشته، رشته چاپ را به 

های گروه آزمایشی هنر در دانشگاه هنر ارائه كرد.در رشته چاپ، دانشجویان با سه عنوان یکی از رشته

توانند یک محتوای گرافیکی یا می شوند و در نهایتمرحله پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ آشنا می

التحصیل این رشته در مرحله بصری را بر روی یک محصول فیزیکی پیاده سازند. به عبارت دیگر، فارغ

كند تا طرحی مناسب همکاری می شود، با طراحای كه طراح آماده چاپ میقبل از چاپ؛ یعنی مرحله

دهد كه روی كاغذ یا فیست، طرحی را ارائه میبرای چاپ ارائه دهد؛ زیرا برخی از اوقات یک گرا

باشد و یا در زمان سازی آن یا عملی نیست یا مقرون به صرفه نمیكامپیوتر بسیار جالب است، امّا پیاده

داند كه چگونه آموخته این رشته در مرحله چاپ نیز میپذیر نیست. دانشكوتاه موردنظرِ مشتری، امکان

ت كند تا قدم به قدم كار با كیفیت مطلوب تولید شود و ضمن رعایت كیفیت پارامترهای مختلف را رعای

سازی كاهش یافته و از ضایعات جلوگیری گردد و با كمترین هزینه به نیازهای و راندمان باال، زمان آماده

 متنوع مشتریان پاسخ داده شود.

 شغلی در ایران: موقعیت

های متنوع این مرحله از جمله چاپ نیز به مجموعه فعالیتالتحصیل این رشته در مرحله پس از فارغ

 سازی، طالكوبی و مواد مصرفی آنها مدیریت و نظارت دارد.برش، قالب ورنی زنی، سلفون كشی، دایکات،

 های الزم :توانایی

ر های هنری قرار دارد؛ زیرا آنچه دانشجویان دهای چاپ در دانشکدهدر تمام كشورهای دنیا، دپارتمان

شود. های فنی آموزش داده آالت چاپ نیست كه در دانشکدهساخت ماشین آموزند،رشته چاپ می

ای آموزد كه چگونه فرآیند تولید یک كار چاپی از مرحله قبل از چاپ؛ یعنی مرحلهكارشناس چاپ می

بخوبی انجام شود، شود تا مرحله پایان چاپ و هنگامی كه كار برای توزیع آماده میكه طرح مشخص می

گیرد؛ كاری كه نیاز به آشنایی با طراحی و گرافیک دارد؛ یعنی مدیر یک چاپخانه هنگامی كه یک طرح 

شود، باید بتواند طرح را درک كرده و با آن ارتباط برقرار كند. به عبارت دیگر، به او ارائه می

زبان مشترک داشته باشد. اما این  های هنریالتحصیالن سایر رشتهالتحصیل این رشته باید با فارغفارغ
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ای از هنر و صنعت است و هنری است. چاپ مجموعهبه معنای آن نیست كه چاپ یک رشته 

مندی به فرآیند چاپ و داشتن یک پایه هنری دانشجویان هر پنج گروه آزمایشی در صورت عالقه

 توانند در این رشته موفق شوند.می

 موقعیت شغلی در ایران :

های چاپی و تقدم و تأخر عملکرد با شناخت خصوصیات هر یک از سیستم تحصیالن رشته چاپالفارغ

سعه اجتماعی خواهند تأثیر بسزایی در كیفیت محصوالت چاپی و در نهایت در پیشبرد تو هر یک از آنها،

 .داشت

حصوالت های صنعتی و مای، به نحوی با همه فرآوریزیرا صنف چاپ به عنوان صنعت میان رشته

های توسعه اجتماعی سر و كار دارد و كشاورزی و نیز بازاریابی داخلی و خارجی و همچنین تمام جنبه

های مختلف حیات جامعه است.به های یاد شده و جنبههای مهم موفقیت در رشتهدر واقع یکی از پایه

رهنگی حضور فعالی های مختلف صنعتی و فتوانند در عرصهالتحصیالن چاپ میعبارت دیگر، فارغ

عنوان كتاب درسی با شمارگان بیش از  797تعداد  83 -84داشته باشند. برای مثال در سال تحصیلی 

ها كه آموزان قرار گرفت. بدون شک فرآیند چاپ این كتابمیلیون جلد چاپ شد و در اختیار دانش 167

بسیار پیچیده و تخصصی است و نیاز به كنند، اكثراً تمام رنگی بوده و هر ساله تا حدودی نیز تغییر می

ای مدیران تولید و كارشناسان متخصص چاپ بسیار ماهر و با تجربه دارد. چون فرآیند چاپ باید به گونه

ها بدون غلط، با كیفیت باال و یکسان و در انجام گیرد كه در كوتاهترین زمان و با كمترین هزینه، كتاب

ها و نشریات كثیراالنتشار اشاره كرد كه یک توان به چاپ روزنامهتیراژ میلیونی چاپ شود.همچنین می

ها باید متخصص رشته ها و همچنین مدیران چاپخانهكار صنعتی است. نا،ران چاپ این گونه رسانه

ها بهترین بازدهی را داشته باشند. نیازی كه در حال حاضر نیزكامالً احساس چاپ باشند تا چاپخانه

 شود. می

 این رشته در طول تحصیل: هایدرس

 دروس پایه:

ریاضیات و آمار، شیمی عمـومی، طراحـی پایـه، فیزیـک، مبـانی كـامپیوتر و اینترنـت، مبـانی هنرهـای          

تجسمی، رسم فنی عمومی و پرسپکتیو، روش تحقیق، عکاسـی پایـه، آشـنایی بـا هنـر و تمـدن ایـران،        

 آشنایی با هنر و تمدن جهان

 دروس اصلی:

بنـدی، طراحـی و   آرایـی، طراحـی بسـته   نگی، كارگاه گرافیک، گرافیک كامپیوتر، صفحهكارگاه عکاسی ر

 چاپ اوراق بهادار، كارآموزی،

 دروس تخصصی:

های چاپ، زبان شناسی صنعت چاپ، مروری بر روشآزمایشگاه مواد، تاریخ فناوری چاپ، استاندارد

بندی، تکنولوژی صحافی، كارگاه چاپ افست، لیتوگرافی، شناخت كاغذ و تخصصی، تکنولوژی بسته
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فلکسو،  مركب، اقتصاد چاپ و بازاریابی چاپ، قوانین و مقررات چاپ، كارگاه چاپ دیجیتال، كارگاه چاپ

 كارگاه چاپ گراور، كارگاه چاپ سیلک اسکترین، طرح و رساله.

 

 حفاظتومروتآثارتاریخی

های مناسب حفا،ت و كار بستن روششناسی و نیز برای بهدیباچه: برای مطالعات تاریخی و باستان 

های كشور ـ آثاری تاریخی و فرهنگی موجود در موزهمرمت و نگهداری علمی و فنی آثار و اشیاء متعدد 

صورت هنرهای وابسته به معماری دربناهای شناسی است و نیز آثاری كه بههای باستانكه حاصل كاوش

تاریخی وجود دارد و مواد و مصالحی كه درساخت و ساز این گونه بناها از آنها استفاده گردیده است ـ 

 ایشگاهی متکی شد. های ویژه آزمباید به پژوهش

ضرورت پژوهش و حفظ و احیاء این گونه آثار و اشیاء به صورت علمی و فنی از یک سو و لزوم باال بردن 

های آموزش عالی در سطوح گوناگون از جمله كاردانی ی دیگر، ایجاد دورهكیفیت كار مطالعات از سو

تربیت افراد متخصص و دارای كارایی كند.هدف این رشته حفا،ت درست آثار تاریخی را ایجاب می

گیری ازتجربیات عملی و عملی در امر حفا،ت و مرمت آثار تاریخی است. متخصصانی كه با بهره

كنند، درجهت مرمت، احیاء، های علمی و تاریخی و هنری كه درطول این دوره كسب میآگاهی

التحصیالن این دوره در مراكز دارند. فارغنگهداری و به طور كلی حفا،ت علمی آثار تاریخی قدم بر می

های ها و سازمانها، موزههای مختلف حفا،ت و مرمت مانند كتابخانهها و كارگاهتحقیقاتی و آزمایشگاه

 كنند.فرهنگی موجود در سراسر كشور فعالیت می

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

 انی نظری مرمت.فیزیک، شیمی، ترسیم فنی، تاریخ و مب

 دروس اصلی و تخصصی:

هـای آن، آشـنائی بـا    شناسـی و روش هنر و تمدن اسالمی، تاریخ و فن شناسی آثار، آشـنائی بـا باسـتان   

شناسی آثار، حفا،ت و مرمـت  هنرهای سنتی ایران، آشنائی با هنر و معماری پیش از اسالم ایران، آسیب

 و مرمت . شناسی، آزمایشگاه حفا،تدر محل كاوش باستان

 

 حفاظتومرمتبناهایتاریخی

های تاریخی و باال بردن كیفیت توان اجرایی در زمینه دیباچه: تعدد، تنوع و اهمیت بناها و محوطه 

مرمت و حفا،ت از این بناها، بیانگر ضرورت تربیت متخصص حفا،ت و مرمت بناهای تاریخی است. 

توانند فاصله تخصصی و اجرایی بین كارشناسان مرمت و عوامل اجرایی و كارگاهی در میمتخصصانی كه 

التحصیالن این رشته نقش های تاریخی را پر نمایند. فارغامور مربوط به حفظ و احیاء بناها و بافت

اداره كارگاه  توانند دركنند و میهای تاریخی ایفا میهای تعمیراتی بناها و محوطهای در تهیه طرحعمده

 های مرمتی شركت نمایند.مرمت یا اجرای طرح
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 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

های شناسی و روشكارگاه عکاسی پایه، هندسه منا،ر و زوایا )پرسپکتیو(، ترسیم فنی، آشنایی با باستان

 های آن.برداری آن، آشنایی با حفا،ت و مرمت آثار و روشنقشه

 اصلی:دروس 

شناسی و آثار تاریخی دوره اسالمی ایران، آشنایی با هنر و تمدن اسالمی، آشنایی با باستان

ها، های اسالمی، مبانی نظری مرمت و احیاء ابنیه و بافتشناسی و آثار، خطوط و خواندن كتیبهباستان

یی با مرمت تزئینات شناخت مواد و مصالح، مدیریت امور ساختمان )تشکیالت دفتری و كارگاهی(، آشنا

 .وابسته به معماری

 دروس تخصصی:

 

تعمیر ونگهداری ساختمان، برآورد، عناصر و جزئیات ساختمان، آشنایی با ساختار معماری سنتی ایران ، 

 آشنایی با معماری بومی ایران. آشنایی با هنر معماری پیش از اسالم، كارآموزی ایران،

 

 سینما

دیباچه: سینما هنری است مبتنی بر ضبط تصویری حوادث و تركیب خاص و عرضه آنها توام با صدا كه  

كند. نوع و كیفیت ارتباط این با طرح مفاهیم گوناگون به صورت بیانی ویژه در عرضه هنرها تجلی می

ی سود جوید. تواند از همه آنها به صورت كمکای است كه میهای هنری به گونهرشته با سایر رشته

ای تركیبی از تصاویر و اصوات و با در نظر داشتن اصول حاكم بر این هنرها، به سینما با طرح مجموعه

های گوناگون یابد كه خاص هنر سینما است. هنر سینما از نظر محتوا مبتنی بر زمینهبیانی دست می

ه و از نظر تکنیکی از مباحث فیزیک های مختلف هنری بودادبیات و رشته علوم انسانی، علوم ارتباطات،

های آموزش عالی كند.كارشناسی سینما یکی از دورهصوت، شیمی، مکانیک و الکترونیک استفاده می

است كه هدف آن تأمین افراد متعهد و متخصص دراین رشته است تا نیازهای روزافزون جامعه رادر 

 گرایش تدوین، فیلمنامه نویسی، 4رای های مختلف هنر سینما پاسخگو باشد. این رشته دازمینه

 كارگردانی و فیلمبرداری است. 

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 های مختلف سینما:دروس مشترک در گرایش

آشنایی با هنر در تاریخ، آشنایی با ادبیات كهن ایران و جهان، آشنایی با ادبیات معاصر  فرهنگ عامه،

موسیقی، اصول و مبانی  شناسی،های تجسمی، تاریخ فلسفه، جامعهایران و جهان، آشنایی با هنر

تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ اجتماعی جهان،  ارتباطات، طراحی مقدماتی، تمثیل شناسی، روانشناسی،

نویسی، مبانی هنرهای نمایشی، گزارش در هنرها، تاریخ سینما، عکاسی، شناخت رنگ، معماری، ریتم

 یسی، اصول فیلمبرداری، مبانی تدوین، اصول كارگردانی.نواصول فیلمنامه
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 دروس اصلی وتخصصی گرایش تدوین:

های تلویزیونی، آشنایی با صدا، البراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرک، مستندسازی، تولید برنامه

شناخت بندی تصویر، های تدوین، تركیب تدوین، موسیقی، تئوری های سینمایی، موسیقی فیلم،سبک

 پروژه نهایی. تحلیلی تدوین،

 نویسی:دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمنامه

تاریخ ادبیات  شناسی،های ادبی جهان، شخصیتتحلیل فیلم، سبکآشنایی با متون نمایشی فیلم، 

نویسی، فیلمنامه نویسی، آشنایی با شعر در ایران و جهان، قصه در ادیان، آشنایی با نمایشی، داستان

 نویسی، تحلیل فیلمنامه، تصویرنامه نویسی، پروژه نهایی.نمایشنامه بیات كودكان،اد

 دروس اصلی وتخصصی گرایش كارگردانی:

صدا، البراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرک، آشنایی با متون نمایشی، مستندسازی، تحلیل فیلم، تولید 

اصول بازیگری،  های خاص،جلوه موسیقی فیلم، های سینمایی،با سبک آشناییهای تلویزیونی،برنامه

 های رهبری بازیگر، مدیریت تولید، پروژه نهایی.كارگردانی، شیوه

 

 

 دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمبرداری:

های خـاص، فیزیـک نـور و عدسـی، شـناخت ابـزار فیلمبـرداری،        صدا، البراتوار فیلم، تحلیل فیلم، جلوه

ک، فیلمبرداری، شـناخت مـواد خـام، پرسـپکتیو رنـگ و نـور، نـورپردازی،        فیلمبرداری در نقاشی متحر

 بندی تصویر، گریم، تصویربرداری، پروژه نهایی.تركیب

 

صنایعدستی

رشته صنایع دستی، رشتهایست كه در آن هنر و كاربرد در كنار هم قرار دارد، یعنی برخالف دیباچه: 

ندارد در این زشته ساخت وسایل هنری كه كاربرد روزمره هنر محض مثل هنر نقاشی كه كاربرد روزمره 

نیز داشته باشد، مورد توجه است. صنایع دستی هم از لحاظ تنوع محصول حیطهی وسیعی را شامل 

میشود. صنایع دستی را میتوان در روستاهای دور افتاده، كوچه پس كوچههای شهر و ... یافت. گلیم، 

چبری، آینهکاری و... از جمله صنایع دستی ایران هستند. عنوان گلبه، فرش، سفال، منبت و معرق، گ

صنایع دستی چندان مناسب و گویای محتوای این رشته نیست و بهتر بود به جای آن از هنرهای 

 استفاده میشد كه ماهیت هنری این صنایع را بیان مینمود.« یا صنایع هنری»صناعی

 اهداف رشته :

است كه بتوانند در پستها و مشاغل گوناگون به حفـظ و حراسـت از اصـالت    . تربیت افرادی توانا و ماهر1

 هنر سنتی همت گمارند.

 ی دست به خالقیت و نوآوری بزنند.. تربیت افرادی كه در زمینه هنر سنت2

 تواناییهای الزم داوطلبان:

 . عالقمندی به كار 1

 . صبر و حوصله الزم برای آموختن صنایع دستی 2
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 راحی سنتی و نقوش سنتی. آشنایی با ط3

 . آشنایی با غرهنگ و سنت قدیم4

 . آشنایی با ماشینها و ابزار آالت جدید5

 . ارائه طرحهایی كه هم اصالت بومی و هم نوآوری داشته باشد6

 ن. آشنایی با ادبیات كهن و نو ایرا7

 . برخورداری از آمادگی جسمانی8

 گرایشهای رشته: 

 . صنایع چوب1

 . سفال 2

 ارگری. نگ3

 . طراحی فرش4

گروه بزرگ انواع صنایع دستی ایران  24سال اطالعات متوسطی درباره  4دانشجویان در این رشته طی 

گرایش باال صاحب  4شاخه میشود، بدست میآورند و همچنین با پرداختن به یکی از  152كه شامل 

 انتخابی بدست میآورند. تخصص شده و مهارتهای الزم را برای تولید آثار صنایع دستی در گرایش

 های آموزش رشته صنایع دستی : شیوه

. شیوه اول بدین گونه است كه دانشجویان رشته صنایع دستی در طی تحصیل، گرایش تخصصی خود 1

گروه اصلی صنایع دستی شامل رنگرزی، آبگینه، سفال و كاشی،  8را انتخاب نمیکنند بلکه از ابتدا در 

و صنایع چوب، نساجی و صنایع فلزی اطالعات علمی و عملی بدست مینیاتور و تذهیب، نجاری 

 و همچنین پروژه نهایی میتوانند در یکی از رشته 2و1میآوردند. دانشجویان در كارگاههای تخصصی 

 های صنایع دستی تخصص بیشتری كسب كنند.

رشته در این  . شیوه دوم كه خاص دانشگاه الزهرا )س( است، بدین گونه میباشد كه دانشجوی این2

دانشگاه از نیم سال پنجم مو،ف به انتخاب یکی از چهار گرایش است و در واقع برای هر گرایش بطور 

 واحد تخصصی در نظر گرفته شده كه این واحدها در طی چهار ترم گذرانده میشود. 46متوسط حدود 

 "دستیصنایع"های شغلی زمینه

های ها و مهارتشود، از توانمندیالتحصیل میاز آن فارغآموخته این رشته بسته به گرایشی كه دانش

هایی مثل سازمان میراث توانند در سازمانالتحصیالن این رشته میمتفاوتی برخوردار خواهد بود. فارغ

های فرهنگی، سازمان صنایع دستی ایران، اداره كل صنایع دستی در وزارت جهاد كشور، هنرستان

ها، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، بنیاد مستضعفان و جانبازان، سرا، فرهنگوابسته به آموزش و پرورش

 های پژوهشی، تحقیقاتی یا كارشناسی بپردازند. ها، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به كاراداره كل موزه

 توانند با دایر كردن كارگاهی در خانه، هم درآمد بهتری داشته باشند و هم آنچه دوستهمچنین می

توانند فعالیت كنند، یکی التحصیالن صنایع دستی یه دو صورت میدارند، بسازند كه در این صورت فارغ

ای و تزئینی دارد و یکی تولید صنایعی كه كاربرد داشته و البته جنبه هنری ساخت آثاری كه جنبه موزه
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باره فرش ایران بیشتر مثال درهای پژوهشی را نیز باید در نظر داشت. برای نیز داشته باشد. در ضمن كار

هایی كه داریم، خارجی است و نیاز به كارشناسان ایرانی كه در این زمینه تحقیق و ها و كتابمقاله

 شود.پژوهش كنند، كامالً احساس می

 

هنرهایتجسمی

 دیباچه: كاردانی هنرهای تجسمی دارای سه شاخه نقاشی، گرافیک و نقاشی ایرانی )مینیاتور( است و

هدف آن تربیت افرادی است كه ضمن آشنایی با اصول مقدماتی و پایه هنرهای یاد شده، بتوانند 

استعداد جوانان كشور را در هنرهای تجسمی تشخیص داده و پرورش دهند. این دسته از 

توانند در كادر هنری واحدهای وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا هر واحد التحصیالن میفارغ

 ی دیگر فعالیت كنند.هنر

 

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس مشترک در هر سه شاخه:

هندسه منا،ر و مرایا ، مبانی هنرهای تجسمی، كارگاه طراحی پایه، خوشنویسی، هنر در تمدن اسالمی، 

 سیر هنر در تاریخ، مبانی و اصول رسانه و تحقیق، آموزش هنر در مدارس، ادبیات فارسی.

 خصصی شاخه نقاشی ایرانی )مینیاتور(:دروس ت

 كارگاه نقاشی ایرانی، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، كارورزی، رساله و پروژه نهائی.

 دروس تخصصی شاخه نقاشی:

 كارگاه نقاشی ، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، كارورزی، رساله و پروژه نهائی.

 دروس تخصصی شاخه گرافیک:

 و طراحی حروف، كارورزی، رساله و پروژه نهائی. كارگاه عکاسی، خوشنویسی

 

 نمایش

های! سالم. با شماها هستم!این عبارت ساده كه عنوان یک نمایشنامه آمریکایی اثر ویلیام دیباچه: آ 

كند. چرا كه تئاتر توسط افرادی در جهان آفریده شده باشد، علت وجودی تئاتر را توجیه میسارویان می

ریچارد برتن توانند در مقابل نیاز به سالم گفتن مقاومت كنند.آنچه خواندید بخشی از سخنان كه نمی

بازیگر بزرگ تئاتر و سینمای كشور انگلستان، در معرفی ماهیت هنر تئاتر است. هنری كه امروزه 

شود. چرا كه در قرن بیست و یکم ضرورت حفظ و حراست از آن بیش از هر زمان دیگر احساس می

ای بشری از جمله ای از تمام هنرهترین عامل در زندگی است و تئاتر كه مجموعهایجاد ارتباط، مهم

ترین راه برای برقراری ارتباط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با نقاشی، موسیقی، شعر و ادبیات است؛ ژرف

توانیم تصور كنیم كه دارای شکلی از ای را در دنیا میدیگری است. به همین دلیل امروزه ما كمتر جامعه
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ای برای ارتباط باشد، باید از كه بتواند وسیلههنر نمایش نباشد.البته برای رسیدن به یک تئاتر واقعی 

های دیگران بهره گرفت و سپس خود آفرید؛ یعنی یک تئاتر خوب بیش از وسایل تکنیکی آموخته

های هنری و فنی، وامکانات، نیازمند دانش تئاتر است. چون وقتی دانش تئاتر محور كار باشد، خالقیت

گردد. ولی یک هنرمند كند و چه بسا عامل ابداع نیز میان میجای خالی بسیاری از عوامل دیگر را جبر

بدون شعور تئاتری اگر تمام امکانات نمایشی را نیز در اختیار داشته باشد، باز یک پایش لنگ است.از 

ها و مراكز آموزش عالی های مهم هنری در دانشگاهرو امروزه رشته نمایش به عنوان یکی از رشتههمین

، ، بازیگری، كارگردانینمایشی ادبیات گرایش 5 دارای كارشناسی این رشته در مقطعشود تدریس می

 .است عروسکی و نمایش آراییصحنه

 

 :نمایشی ادبیات گرایش

و  آید، متکیتحریر درمی رشته به آن به یافتنخاطر دست به متن كه بر هدفی عالوه نمایش هر متن

را ایجاد  با یکدیگر نمایشنامه در تركیب كه است و بیان بازیگر، عمل شخص اساسی عامل هپایدار بر س

 اجرا بر روی را برای نمایشنامه یک چگونه آموزد كه، دانشجو مینویسینمایشنامه كند. در گرایشمی

 آنها را به درستی و شخصیت هگذاشت افراد نمایش یک یک خود را جای چگونه بنویسد؛ یعنی صحنه

 جلو ببرد. تا آخر به را از اول آنها، نمایش و بازكردن نمایشی هایو با ایجاد گره كند خلق

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 نمایش : مختلف هایگرایش در مشترک دروس

و  ، اصولتجسمی با هنرهای ، آشناییو جهان ایران كهن با ادبیات ، آشناییشناسی، جامعهنمایش تاریخ

و  عامه ، فرهنگو جهان معاصر ایران با ادبیات ، آشناییبا هنر در تاریخ ، آشناییارتباطات مبانی

 ، مبانینویسینمایشنامه ، مبانیآراییدكور و صحنه ، مبانیبا تعزیه ، آشناییفلسفه ، تاریخشناسیتمثیل

 .در ایران ، نمایشنامهپایان و تدوین تحقیق ، روشعروسکی نمایش ، مبانیبازیگری

 

 :نمایشی ادبیات گرایش تخصصی دروس

، نویسی، داستاننویسینمایشنامه و فنون ، اصول نمایشی ادبیات ، تاریخ نمایشیفارسی با متون آشنایی

با  ، آشنایینمایش و تحلیل ، دیدنشناسی، شخصیت ر نمایش، نقد دجهان ادبی سبکهای

 .نامه، پایانرادیو و تلویزیون نویسی، نمایشنامهنویسیفیلمنامه

  

 كارگردانی: گرایش

 آن معنی مسؤولیت كارگردان شود اما امروزه حفظ نمایش وحدت بود كه تنها مراقب كارگردان در قدیم

و  تهیه بخش كرد. نخستین تقسیم دو مرحله به توانرا می كارگردان دارد. كار هنری عهدهرا نیز بر

با  كار عملی دوم و بخش بازیگر است و انتخاب آن و تحلیل ، تجزیهمتن بر انتخاب و مشتمل تدارک

 باشد.می فرآیند تمرین ؛ یعنیبازیگران
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 :دانیكارگر گرایش تخصصی دروس

، در نمایش ، موسیقیصحنه ، موسیقیصحنه ، امکاناتایمائی ، نمایشنمایشنامه ، تحلیلكارگردانی

 نمایش كارگردانی ، دكور، اصولو گریم اجرا، ماسک هایها و شیوه، سبکدر ایران نمایش هایشیوه

 كارگردانی ، اصولدر صحنه ، تركیبایران هاینمایش كارگاهی ، اجراینمایش و تحلیل ، دیدنرادیوئی

 .نامه، پایانتلویزیونی نمایش

 

 :بازیگری گرایش

 به كشف این و انتقال در گفتار نویسنده ابهامی هیچ بی حقیقت ، كشفآن ایحرفه در مفهوم بازیگری

 گذرد، ایمانمی صحنه بر روی آنچه به تمام با صداقت كه كسی بازیگر، یعنی . در واقعتماشاگر است

 زندگی صحنه بر روی و در واقع كرده تجربه صحنه خود را بر روی وجود نقش باشد و با تمام داشته

های ها و تکنیکكند.باید گفت كه هنر بازیگری در طول تاریخ پیشرفت قابل توجهی داشته و روش

 شده است. در نتیجه امروزه تحصیل آكادمیک بازیگری ضروری است. مختلفی در این هنر ایجاد

 :بازیگری گرایش تخصصی دروس

، و گریم ، ماسکدر ایران نمایش های، شیوه، بیان، بدننمایشنامه ، تحلیلایمائی ، نمایشصحنه امکانات

، ایرانی هاینمایش هایكارگاه اجرای ،، بازیگریحس ، تربیتشناسیاجرا، شخصیت هایها و شیوهسبک

 .نامه، پایانرادیو و تلویزیون ، بازیگرینمایش و تحلیل سینما، دیدن بازیگری

 :آراییصحنه گرایش

 

را ایجاد  نمایش كلی موجود، فضای مکانیکی هایو دستگاه سالن امکانات به آرا با توجهصحنه یک

 یک كنند. همچنینمی فعالیت پرداز زیر نظر ویو چهره لباس نور، طراح طراح دلیل همین كند و بهمی

دكور ایجاد نماید  یاری را به موجود در نمایش های، حسوجه ترینساده كند تا بهمی آرا تالشصحنه

 كند. تواند فضا را مخدوش، میدر صحنه نامناسب رنگ یک حتی چون

 : آراییصحنه گرایش تخصصی دروس

 و دوخت با طراحی ، آشناییایران سنتی با فضاهای مواد، آشنایی ، شناختكشی، نقشهو نقاشی طراحی

 لباس ، تاریخ، نور در صحنه، پرسپکتیو در صحنهرنگ ، كارگاهصحنه دكور، امکانات تحوالت ، تاریخلباس

دكور و  ، كارگاهنمایش و تحلیل ، دیدندر ایران نمایش های، شیوهو گریم ، ماسکو ایران در غرب

 با صحنه ، آشناییعروسکی نمایش صحنه ، طراحیایرانی هاینمایش كارگاهی ، اجرایآراییصحنه

 .نامه، پایان، صوتو تلویزیونی سینمائی

 

 عروسکی: نمایش گرایش

های گذشته هنگامی كه ،اهراً های نمایش است كه در دورانترین شیوهقدیمینمایش عروسکی یکی از 

های كمی وجود داشت، جوانان و پیران از هر طبقه اجتماعی شیفته آن بودند چون با آن كه سرگرمی

تر از هر شکل نمایشی با تماشاگر رابطه برقرار جان هستند، نمایش عروسکی نزدیکها بیعروسک

گردان با مهارت بسیار، نظریات اخالقی، سیاسی واجتماعی خود را از طریق نمایش کكند و عروسمی
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از كشورها تنها  را ندارد و در بسیاری گذشته رونق عروسکی حاضر نمایش كند. در حالبازگو می

ودک و نوجوان ای از تئاتر كاگر ما نیز آن را شیوه شود. حتیقلمداد می و نوجوان از تئاتر كودک ایشیوه

از  شیوه این آموزش به كشورمان و نوجوانان كودكان عظیم خیل به پاسخگویی قلمداد كنیم، باید برای

 ها از جملهعروسک و كار انواع با ساخت آشنایی تئاتر ضمن رشته تا دانشجویان بپردازیم نمایش

 هایمهارت زمینه صدا بتوانند در این فن آموزش همچنینو  ایو سایه ، دستکشیای، میلهنخی عروسک

 كنند. را كسب الزم

 :عروسکی نمایش گرایش تخصصی دروس

، در نمایش ، موسیقیعروسکی نویسی، نمایشنامهبیان ، فنو نقاشی ، طراحیعروسکی نمایش كارگاه

و  ، ماسکعروسکی در نمایش ، موسیقیسنتی فضاهای با ، آشناییعروسکی نمایش مواد، تاریخ شناخت

 ، آشناییعروسکی نمایش صحنه ، طراحیعروسکی نمایش ، كارگردانیدر ایران نمایش های، شیوهگریم

، و نمایش ، كودکعروسکی نمایش ، بازیگریعروسکی نمایش و تحلیل ، دیدنكودكان با ادبیات

 .نامهپایان

 : الزم هایواناییت

 دلیل همین كند به فعالیت تنهایی تواند بههنرمند تئاتر نمی یک ؛ یعنیاست هنر جمعی هنر تئاتر یک

و نوآور  خالق الزم است فردی باشد. همچنین را داشته كار گروهی و توانایی پذیر بودهانعطاف باید فردی

 ای، اندیشهخوب جسمانی و آمادگی و لرزش تنش رسا و بدون بر صدای بازیگر باید عالوه باشد. یک

 كند. دانشجوی و بازسازی را تصور كرده نمایش ذهنی باشد تا بتواند فضای داشته قوی پویا و حسی

، شناسیامعه، جدر مورد اقتصاد، روانشناسی عمیقی و اطالعات داشته خوبی نیز باید قلم نمایشی ادبیات

 یک نوشتن باشد چون صبور و با حوصله باشد و همچنین داشته و جهان ایران و ادبیات فرهنگ

 كشد.می ها طولماه روزها و حتی نمایشنامه

 در ایران : شغلی موقعیت

از  نماد ارزشمندی دارد. چون خاصی و اهمیت ، برجستگیاست همزاد انسان تعبیری به هنر تئاتر كه

 و گسترش آموزش باید به دلیل همین . بهاست جامعه یک و اندیشه ها، فرهنگها، سوگشعائر، جشن

محدود شود و نباید  در شهر تهران چند سالن تئاتر ما به نباید سالنهای ورزید. یعنی هنر اهتمام این

باشند. اما  داشته دانشگاهیشان با تحصیالت ارتباطبی یا شغلی تئاتر بیکار بوده رشته التحصیالنفارغ

در چند  كه شوند و با اینبازار كار نمی جذب رشته این التحصیالناز فارغ بسیاری در عمل متأسفانه

 معنوی و بیشتر مالی توجه هنر به ایم، اما هنوز اینهنر تئاتر بوده توجه اخیر شاهد رشد قابل سال

را  الزم و دانش خالقیت كه رشته مستعد این التحصیلفارغ حاضر نیز یک در حال . البتهنیازمند است

 دنبال به كار باشد، دیگران دنبال او به كه این جای به بیکار نخواهد ماند و حتی وقت باشد، هیچ داشته

 اسالمی تبلیغات ، سازمانو ارشاد اسالمی فرهنگ وزارت مثل تیتواند در مراكز دولاو خواهند بود و می

 باشد. داشته اجرایی فعالیت آزاد هنری هایشود یا در گروه یا صداوسیما مشغول

 "نمایش "های شغلی زمینه
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كدام در حیطه تخصصی های شغلی مشابهی هستند ولی هرهای مختلف این رشته، دارای زمینهگرایش

آموختگان این رشته به عنوان گروهی از هنرمندان جامعه، و،یفه كنند. بطور كل دانشد فعالیت میخو

آموخته این رشته انتقال، پاالیش و ارتقای میراث فرهنگی، هنری و ادبی را برعهده خواهند داشت. دانش

ی، و دكورسازی و ی امور مربوط به نمایش شامل نویسندگی، كارگردانی، بازیگرتوانایی انجام كلیه

تواند جذب مراكزی آرایی و نمایش عروسکی را متناسب با گرایش تحصیلی خود دارا بوده و میصحنه

های سراها، هنرستانسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی، فرهنگوچون صدا

و یا به طور خصوصی و در قالب وابسته به آموزش و پرورش، كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان 

 های نمایش به فعالیت بپردازد.های هنری در سالنگروه

 

 موزهداری

ها سابقه دیرینه دارند. لیکن نگرش ها و موزهآوری و نگهداری آثار و اشیا در مجموعهدیباچه: جمع 

نگهداری و تماشای اشیا به محلی با مشخصات یک مركز صحیح امروزی به موزه جایگاه آن را از محل 

آوردهای علمی و تربیتی پژوهش و آموزش و یک مركز فرهنگی برای گذران مطلوب اوقات فراغت با ره

ای علمی فرهنگی است كه تأمل و اندیشه و پژوهش سوق داده است.در این نگرش موزه، مؤسسه

یعی آفرینش و خلقت گرفته تا دستاوردهای فرهنگ و تمدن و از آثار طب -مستقیم بر روی آثار گوناگون 

سازد و متخصصان و بازدیدكنندگان عمومی را با هنر و اندیشه، صنعت و پیشه را میسر می -هنر انسان 

سازد.موزه به عنوان و امور اجتماعی و اقتصادی و شئون گوناگون زندگی دیروز و امروز آشنا و مأنوس می

های مندی است كه با كسب دانش وآگاهیفرهنگی، نیازمند كارشناسان عالقهیک مؤسسه علمی ـ 

ها را در راه توسعه و علمی، و نگرش صحیح نسبت به موزه و جایگاه اجتماعی و آموزشی آن، بتوانند موزه

موزه در كشورمان وجود دارد كه  100رشد فرهنگی، تربیتی و علمی كشور هدایت نمایند.امروزه حدود 

هنرهای  شناسی،مردم شناسی،های متنوع باستاناشیاء، اسناد ومدارک قابل توجهی در زمینه آثار،

پست و مخابرات، شناسی، شناسی، گیاهسنتی، اسناد و مدارک ، كتب ونسخ خطی، تاریخ طبیعی، زمین

های دیگر، زمینه های فعلی، ایجاد موزه درها... دارند؛ عالوه بر توسعه كمی و كیفی موزهجواهرات و سکه

توانند با داری میالتحصیالن دوره كارشناسی موزهچون هنر و معماری، علوم و فنون مورد نیاز است. فارغ

های گوناگون داری، در موزههای نظری و عملی و آشنایی با امور اداری و فنی موزهكسب دانش و مهارت

و  داری را از ثبتای باشند و امور مربوط به موزهدار مطالعه و حفا،ت فنی از آثار و اشیای موزهعهده

 یم روی آثار و اشیا انجام دهند. ضبط آثار در دفاتر، تهیه اسناد و مدارک الزم تا مطالعه مستق

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

شناسی و با باستانآشنایی  كارگاه عکاسی پایه، آشنایی با هنرهای سنتی ایران، تاریخ عمومی ایران،

های آن، آشنایی با حفا،ت و مرمت شناسی و روشهای آن، كارگاه طراحی پایه، آشنایی با مردمروش

 ای، كارگاه طراحی تخصصی.های آن، عکاسی فنی از اشیاء موزهآثار و روش

 دروس اصلی:
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شناسی، هنر آثار، آسیبشناسی داری، آشنایی با هنر و معماری پیش از اسالم ایران، تاریخ و فنموزه

های های دوره اسالمی ایران، خطوط و خواندن كتیبهها و محوطهوتمدن اسالمی، آشنایی با بافت

های ایران و جهان ، خطوط اسالمی، تاریخچه كتابت، طرح اشیاء در تمدن اسالمی، آشنایی با موزه

های تدوین راهنمای موزه و محوطه ای، تهیه وشناسی ایران، كارگاه همانندسازی اشیاء موزهباستان

ها و بناهای ها، كارآموزی در كارگاه مرمت اموال فرهنگی، تبدیل محوطهتاریخی، كارآموزی در موزه

ای، شناسی، كامپیوتر و موزه، روش تحقیق آثار و اشیای موزهتاریخ به موزه، كارآموزی كاوش باستان

 داری، شناخت مواد.موزهداری و سایر علوم، زبان و متون تخصصی موزه

 دروس تخصصی:

 های تخصصی، رساله نهایی.ای، كارآموزی در موزهموزه، پژوهش در آثار و اشیای موزهطبیعت،انسان،

 

 

مرمتواحیایبناهایتاریخی

هـای  تـاریخی عرصـه   هـای ها و بافـت ها، محوطهمطالعه، حفا،ت، مرمت و احیای بناها، مجموعه:دیباچه

را بـه   مسکونی كشور، امری ضروری است. معماران و مهندسین كه این امر بسیار فنی، فرهنگی و هنری

ری ی خـود، نظـ  عهده دارند باید عالوه بر اشراف و تسلط الزم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امـروزی حرفـه  

ر واقـع  رمـت و احیـای بناهـای تـاریخی د    التحصیالن مبه گذشته داشته باشند. فارغ هوشیارانه و عالمانه

 گیـری از تجربیـات  را بـا بهـره  « امـروز »انـد چگونـه   مهندسین معماری امروزین هستند كـه فـرا گرفتـه   

اد كننـد. ایـن   توانند پلی بین معماری گذشته و آینده ایجبسازند. افرادی كه می« آینده»برای « گذشته»

ه و بخوانند توانند آثار تاریخی را تجزیه و تحلیل كردمیشناسند و دسته از متخصصان تاریخ را خوب می

مایندهای آن را استخرا  و هوشیارانه به كار گیرند و با بیانی امروزی به جامعه معرفی نو مفاهیم وارزش  

های این رشته در طول تحصیل :درس  

 دروس پایه:

برداری.هعکاسی پایه، نقش انسان، طبیعت،معماری، هندسه )پرسپکتیو(، ریاضیات، تركیب، كارگاه  

 دروس اصلی:

ایستایی، شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان، طراحی معماری، آشنایی با هنر و تمدن  

های های دوره اسالمی ایران، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگها و محوطهاسالمی، آشنایی با بافت

آشنایی با معماری  و كارگاهی( كامپیوتر و معماری، همجوار، مدیریت امور ساختمان )تشکیالت دفتری

شناسی، آشنایی با مرمت تزئینات وابسته شناسی، آشنایی با باستانجهان، تنظیم شرایط محیطی، آسیب

 به معماری .

 دروس تخصصی:
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ها، مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسالم، مبانی نظری مرمت و احیای ابنیه و بافت

های سنتی سازه قوانین و تشکیالت مرمت، شناخت العه و شناخت بناهای تاریخی ایران اسالمی،مط

های تاریخی، طرح مرمت و احیای بناهای تاریخی، طرح مرمت و احیای بنا، طرح مرمت و احیای بافت

 پروژه نهایی. شناسی، كارآموزی حفا،ت و مرمت، فتوگرامتری،های باستانمحوطه

 

 زیمجسمهسا

قد  1976متری باشد كه درست در وسط شهر فیالدلفیا در سال  7تواند یک گیره لباس دیباچه: می 

سال قبل از میالد در مصر باستان متولد شده است و  1850علم كرده است یا پیکره یک روحانی كه در 

میالدی خلق شده  1505متر در سال سانتی 34 شاید هم سواری در حال فریاد زدن باشد كه به ارتفاع

ای باشند و از هر جنسی ساخته شوند؛ از سنگ و عا  و توانند به هر شکل و هر اندازهاست. آری! آنها می

های فلز و اجزای دور ریختنی ماشین و موتورسیکلت و دوچرخه .اما با همه چوب و برنز گرفته تا تکه

گویند جسمه است و حرف اصلی همه آنها نیز یک چیز است. همه آنها مینام همه آنها مها،این تفاوت

كه مجسمه یک سفر است، سفری از زندگی روزمره به سوی احساس و اندیشه، به سوی زیبایی و مهمتر 

های مختلف و متفاوت با یکدیگر. به عبارت دیگر ها و اندیشهفرهنگ ها،از همه به سوی گفتگوی تمدن

ای كه گاهی اوقات از ورای گر یک اندیشه، فرهنگ و تمدن است. فرهنگ و اندیشههر مجسمه بیان

سازی راهی مناسب برای بیان و دهد كه هنر مجسمهگوید و این نشان میها با انسان سخن میقرن

ای و بنیادی این هنر مثل سایر هنرها، اشاعه فرهنگ و اندیشه انسانی است.امروزه برای فراگیری ریشه

های گروه سازی به عنوان یکی از رشتهبه تحصیالت دانشگاهی است. در كشور ما نیز رشته مجسمه نیاز

 از فضا را اشغال قسمتی كه توان گفت كه هر شیئیشود.در تعریف مجسمه میآزمایشی هنر ارائه می

 آكادمیک صورت به كه است ایرشته سازیمجسمه گویند و رشتهمی یا مجسمه حجم آن كند بهمی

 عمومی مبانی از مطالعه پس رشته این دانشجویان دهد؛ یعنیمی آموزش دانشجویان هنر را به این

 این كنند كهمی را مطالعه تخصصی ، دروسو رنگ و چاپ با طراحی ، آشنایی، عکاسینقاشی شامل

، ، سفالبرجسته ، نقشحجم هایها و كارگاهبا موزه ایی، آشنسازیدر هنر مجسمه طراحی شامل دروس

را فرا  سازیو مجسمه حجم در آغاز الفبای دانشجویان رشته شود. در اینمی سکه و ساخت طراحی

 از طبیعت چگونه گیرند كهكنند و یاد میپیدا می شناخت طبیعت به بعد نسبت گیرند و در مرحلهمی

 كنند و در نهایتمی را پاالیش و آن عبور كرده از طبیعت بگیرند و سپس الهام مجسمه ساخت برای

 آورند.می دست جدید به كنند و مادهمی تركیب

 : الزم هایتوانایی

كند، برخورد می سازیبا مواد مجسمه وقتی مثال هنر باشد برای این باید عاشق سازیمجسمه دانشجوی

 كه است الزم گردد.همچنین آن وار جذبكند، شیفتهبرخورد می مجسمه بیاید یا اگر با یک هیجان به

از خود نگذرد،  اگر انسان از خود بگذرد چرا كه باشد كه را داشته آن و توان آموخته خوبی را به طراحی

باید  سازیمجسمه دانشجوی دهد. همچنین ارائه كند و كار جدیدی را كشف طبیعت تواند رازهاینمی
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برخوردار باشد تا بتواند با  خوبی اجتماعی دهد و از روابط اختصاص و كار مداوم تمرین را به زیادی وقت

 برقرار كند. ار ارتباطبازار ك

 در ایران : شغلی موقعیت

 وارد رشته هدف ساز نیز باید با اینو هنرمند مجسمه است كردن و خلق كار كردن اشهنرمند و،یفه

 پیدا كند. البته ایدغدغهو بی راحت شغل التحصیلیاز فارغ بخواهد پس كه این شود نه سازیمجسمه

 مالی دهد، مشکل ها ارائهها و آتلیهكار كند و آثار خود را در نمایشگاه رشته این لتحصیلااگر فارغ

كند.  نیز فعالیت هنری هایتواند در سایر رشتهمی رشته این التحصیلدیگر فارغ . از سوینخواهد داشت

 نماید. فعالیت د یا در هنر گرافیکكن درست عظیم هایبرجسته شود و نقش داخلی مثالً وارد معماری

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 :پایه دروس

 ، كارگاه عمومی نقاشی ، كارگاهدستی هایچاپ ، كارگاه ، هندسه پایه ، طراحی تجسمی هنرهای مبانی

با هنر در  ، آشنایی المیاس ، هنر و تمدن و نقد آثار هنری و تحلیل ، تجزیهساخت هایمواد و روش

 . سنتی با هنرهای ، آشنایی سازیحجم عمومی ها، تاریخبا موزه ، آشنایی تاریخ

 :و تخصصی اصلی دروس 

 ، كارگاه با محیط سازیمجسمه و فضا ، رابطه ، فرم تخصصی سازیمجسمه ، كارگاهبرجسته نقش

 ، كارگاه برنزریزی ، كارگاه تخصصی طراحی ، كارگاهقالبگیری فنون با ، آشنایی عمومی سازیمجسمه

 جامع ، طرحسازیو نقد آثار مجسمه و تحلیل ، تجزیهسکه و ساخت با طرح ، آشنایی سرامیک

 .، پروژه تصویری ارتباط ، كارگاه ، عکاسی سازیمجسمه

 

 گرافیک)ارتباطتصویری(

دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان دیباچه: تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر می 

رسانی است. البته این اطالعات به زبان گوید كه در اینجا یک جایگاه سوختدهد و تابلوی سوم میمی

رای معرفی مراكز توان بهزار گویش، نمی 5نوشتاری بیان نشده است. چرا كه امروزه با وجود صد زبان و 

های مختلف از زبان نوشتاری استفاده كرد. بلکه این زبان تصویری است كه با ساخت عالئم و و مکان

دهد.البته نباید تصور كرد كه زبان ها را سریعتر انتقال میها، پیامها و هتلدر هواپیماها، جاده هانشانه

پردازد بلکه های تصویری میساخت عالئم و سمبلتصویری یا به عبارت دیگر ارتباط تصویری، تنها به 

توان به نوشتن زیبای گیرد كه از آن جمله میمیهنر ارتباط تصویری حیطه بسیار وسیعی را در بر

ها مورد دیگر آرایی و دههای آماری، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحهكلمات، رسم منحنی و نمونه

باشند. هایی كه به وسیله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافیکی میحراشاره كرد. به زبان دیگر كلیه ط

است. در واقع رشته  عالی ها و مراكز آموزشهنر در دانشگاه این آموزش تصویری ارتباط رشته هدف

ر این د دهد كهرا ارتقا می یا تجاری فرهنگی در امور تبلیغات دانشجویان هایارتباط تصویری توانایی

و جراید مانند  نشریات برای پوستر، تبلیغات ، ساختكتب تصویرسازی شامل فرهنگی میان تبلیغات
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 بازرگانی هاینمایشگاه تبلیغات نیز شامل تجاری شود و تبلیغاتمی مطبوعاتی هایو آگهی آراییصفحه

 دارای تصویری ارتباط . در ضمناست مختلف هایكاال برای یا تبلیغات آراییو غرفه سازیمانند غرفه

 باشد.می محیطی راهنمای و طراحی ، انیمیشنسازیمانند آرم دیگری هایشاخه

 الزم : هایتوانایی

باشد.  و زبردست قوی و طراحی كار بوده این ، عاشقبر خالقیت باید عالوه تصویری ارتباط دانشجوی

 فرم كنندهتکمیل عامل عنوان به باید با رنگ و در ضمن است گرافیست كار یک اساس طراحی چون

 یک باشد. چون داشته كامل آشنایی هنری مختلف هایباید با شاخه طراح یک آشنا باشد. همچنین

 و مبانی ، اصولصنعتی طراحی ،، نقاشی، خوشنویسی، چاپعکاسی هایدارد از تکنیک امکان گرافیست

 هنرمند این اجرا برساند. باالخره مرحله را به مورد نظرش و پیام كند استفاده در كارش دستی صنایع

 پیام آشنا باشد. زیرا یک و ادبیات ، بازاریابی، روانشناسیشناسیجامعه مثل با علومی است الزم رشته

از نظر  پیام این مخاطب كه داشت باید توجه شود؛ یعنی ساخته آن مخاطب به توجه باید با تبلیغاتی

 به رشته این دانشجویان كه است . گفتنیاست سطحی در چه ها و عالیقو خواسته ، اقتصادیفرهنگی

در  دانشجویان د و خالقیت، استعداعلمی بر آزمون عالوه شوند؛ یعنیمی متمركز گزینشنیمه صورت

 شود.می نیز سنجیده عملی آزمون یک

 : در ایران شغلی موقعیت

از كار او  تنها بخشی وجود دارد چون زیادی شغلی هایفرصت تصویری ارتباط التحصیلفارغ یک برای

تا  خودكار گرفته یک رد و از تبلیغندا خاصی محدوده تبلیغات كه است در حالی باشد و اینمی تبلیغات

گنجد. از متخصص ارتباط تصویری می دانش تئاتر یا سینما در حیطه مثل فرهنگی كاالی یک تبلیغ

 و نشانه آرم ها و تهیهو روزنامه مجالت آرایی، صفحهجلد كتب روی و طراحی دیگر تصویرسازی سوی

 دو شاخه در ایران كه باید بگوییم قرار دارد. در كل تصویری ارتباط متخصص كار یک نیز در حیطه

و  با چاپ در نهایت كه طرحی ؛ یعنیو انتشارات چاپ وجود دارد یکی گرافیست یک برای كاری عمده

پوستر و بروشور  ها و تهیهو روزنامه مجالت آرایی، صفحهكتاب تصویرسازی سروكار دارد مثل تولید انبوه

 چه تلویزیون مجری مثال برای كند كهمی تعیین گرافیست ؛ یعنیاست تلویزیونی گرافیک و دیگری

و  یا سیاه از رنگی ها اعمها در گیرندهرنگ تفاوت باشد و هم مناسب هم بپوشد كه رنگی با چه لباسی

 گردد. مشخص خوبی سفید به

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

، كتابت ، تاریخچهبا هنر در تاریخ ، آشناییسازیحجم ، كارگاهتجسمی هنرهای ، مبانیپایه طراحی

 ، كارگاه، تصویرسازیاسالمی ، هنر و تمدندستی ، چاپتصویری ، ارتباطپایه ، عکاسیخوشنویسی

معاصر،  با هنرهای ، آشناییتجسمی هنرهای و تحلیل تجزیه( ، وطراحی،طبیعترنگی )انسان عکس

 .نهایی ، پروژهجامع عملی ، طرح، تصویر متحرکماشینی ، چاپتصویری آثار ارتباط و تحلیل تجزیه

 کارگردانیتلویزیون

 19گرفته شده است، نوجوانان آمریکایی تا پایان دبیرستان  1993دیباچه: طبق آماری كه در سال  

كنند؛ یعنی بیشتر از مدت زمانی كه در كالس درس حضور دارند، وقت هزار ساعت به تلویزیون نگاه می

وجود ندارد. اما  كنند. متأسفانه دركشور ما آمار دقیقی در این زمینهخود را صرف تماشای تلویزیون می
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های تلویزیونی، بیانگر آن است كه جوانان، تأثیرپذیری بسیار زیاد نوجوانان و جوانان ما از شخصیت

ها و كنند و در این میان تله تئاترها، فیلمبخش عظیمی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می

، بیشترین مخاطب را دارند.تخصص های تلویزیونی كه در حیطه كار كارگردانان تلویزیون استسریال

كارگردانی تلویزیون از سال گذشته در دانشکده صدا و سیما در دو گرایش نمایش و مستند ارائه 

 شود.می

 گرایش نمایش :

كارگردانی تلویزیونی یک رشته كاربردی است و هدف آن تربیت نیروی متخصص، متعهد و خلّاق 

های صدا و سیما است؛ افرادی كه به یاری معلومات و مهارتهای سازمان ساز در جهت سیاستبرنامه

آورند. در های تلویزیونی را فراهم میفنی، تکنیکی، هنری و تحلیلی، زمینه ساخت و تولید انواع برنامه

های كالسیک و آكادمیکی واقع كارگردان تلویزیون كسی است كه ذهنیت خود را با استفاده از آموزش

كشد و با سازی تلویزیون در طول دوران تحصیل كسب كرده است، به تصویر میكه در خصوص برنامه

پردازد. در این میان، دانشجویان گرایش نمایش، به های تلویزیونی میخالقیت و نوآوری به تولید برنامه

های هها، برنامهای داستانی تلویزیون اعم از سریالمطالعه، پژوهش و تجربه در كارگردانی انواع برنامه

های طراحی و تولید یک پردازند. به عبارت دیگر، دانشجویان این گرایش، روشتئاترها میو تله كوتاه

گیرند و برنامه داستانی از عرصه ایده تا ساخت در استودیو یا واحد سیار، پخش و ارزشیابی آن را فرا می

های نویسی، جلوهالت اجرا، تصویرنامههای تلویزیونی، تحودر این میان با چگونگی نقد و تحلیل برنامه

شوند.گفتنی است ه ارتباط تنگاتنگ فرم و محتوا آشنا میهای بیان و نحوخاص، طراحی صحنه، شیوه

های عملی و كارهای كارگاهی است تا دانشجویان با استفاده از كه تمامی این دروس همراه با فعالیت

ان صدا و سیما بتوانند، تجربه و مهارت الزم را برای ساخت امکانات و تجهیزات كاربردی دانشکده و سازم

 ی داستانی تلویزیونی كسب نمایند.هاو تولید برنامه

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس مشترک در هر دو گرایش:

 های تصویری، عکاسی، آشنایی با هنر در تاریخ، تاریخ تلویزیون وشناسی و رسانهمبانی ارتباطات، مردم

های جدید، حکمت هنر اسالمی، ارتباطات بصری، آشنایی با فلسفه، پژوهش و نگارش در فناوری رسانه

 تلویزیون، تلویزیون:

شناسی تلویزیون، فلسفه هنر، ابزارشناسی تولید، شناخت زبان و ساختار، درک و بیان بصری، مخاطب

، كارگاه تصویر و نور، مبانی تدوین، مبانی سازی تلویزیونیشناسی فیلم، مبانی برنامهعوامل نمایش، گونه

های تلویزیونی، مبانی كارگردانی نمایش، مستندشناسی، شناسی برنامهسازی تک دوربینه، گونهبرنامه

ای، طراحی و مدیریت های خاص، كارگاه چند رسانهموسیقی در فیلم و تلویزیون، تدوین دیجیتال، جلوه

 هایی.تولید، تلویزیون آموزشی، پروژه ن
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 دروس تخصصی گرایش نمایش:

سازان تلویزیونی، واحد سازی استودیویی، تصویرنامه نویسی، سمینار برنامهبازیگردانی و كارگردانی، برنامه

 سازی تک دوربینه، كارگاه نمایش تلویزیونی.سیار، برنامه
 

 گرایش مستند :

ها و در حاشیه ت، در بازارها، كنار رودخانهگیرد و شتابان در مو  جمعیبا اشتیاق دوربین را به دست می

های های خفته در سینه كوهساران صحنهها و آاللهگردد. زمانی از شقایقها به دنبال سوژه میجنگل

ها، یابد و آییننشینان و كویرنشینان آگاهی میدر سینه كوه های نهفتهیابد. زمانی دیگر از راززیبایی می

كشد تا سوگ مناطق مختلف ایران را به یاری عدسی دوربین خود به تصویر میآداب و رسوم و سور و 

های فرهنگی ایران را به نمایش گذارد.این، بخشی از دنیای كارگردانی تنوع فرهنگی و تعدد میراث

مستند است؛ دنیایی كه حیطه بسیار گسترده و وسیعی دارد و از یک سو شامل گزارش خبری، ورزشی 

گیرد. در واقع مستند، شناسی یا طبیعت را در برمیشود و از سوی دیگر مستند مردمو اجتماعی می

های اجتماعی، های تلویزیونی؛ از جمله گزارشخوراک بسیار مهمی برای تلویزیون است و خیلی از برنامه

رو، از سال گذشته های طبیعت در این حیطه قرار دارد. از همینشناسی یا مستندورزشی، مردم

های كارگردانی تلویزیون در دانشکده صدا و سیما مطرح گردیده ستندسازی به عنوان یکی از گرایشم

است و دانشجویان این گرایش با آموزش دروسی از قبیل فرم و محتوا در مستند تلویزیونی، ژورنالیسم 

 كنند.تلویزیونی و مجله تلویزیونی، اطالعات الزم را برای مستندسازی كسب می

 تخصصی گرایش مستند:دروس 

مستند تلویزیونی: فرم و محتوا، نویسندگی برای مستند، مستندسازی، تاریخ و نقد فیلم مستند، 

 ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بررسی مستندسازان، مجله تلویزیونی.

 مستند تلویزیونی:

نالیسم تلویزیونی، فرم و محتوا، نویسندگی برای مستند، مستندسازی، تاریخ و نقد فیلم مستند، ژور

 سمینار بررسی مستند سازان، مجله تلویزیونی.

 های الزم :توانایی

صدا و سیما از همه هنرها؛ از جمله موسیقی، معماری، ادبیات، نقاشی، طراحی، خطاطی و عکاسی بهره 

ن ای در همه ایگیرد. به همین خاطر، دانشجوی كارگردانی تلویزیون باید اطالعات هنری گستردهمی

كننده در مصاحبه حضوری این دانشکده، از ها داشته باشد. اما متأسفانه گاه داوطلبان شركتزمینه

خبر هستند. برای مثال هیچ اطالعی از موسیقی كالسیک و ترین اطالعات هنری بیمهمترین و بدیهی

این سؤال كه های آن مثل باخ یا بتهوون ندارند. حتی داوطلبی در پاسخ به بزرگترین موسیقیدان

گویند!!همچنین موسیقی كالسیک چیست، گفته است كه موسیقی بدون كالم را موسیقی كالسیک می

توانند كارگردان موفقی خواهند، بگویند. چنین افرادی نمیتوانند آنچه را كه میبرخی از داوطلبان نمی

باط برقرار كند و بگوید كه از او چه چون كارگردان باید بتواند با بازیگر یا فیلمبردارش بخوبی ارت شوند؛

انتظاری دارد. همچنین دانشجویان این رشته باید روابط اجتماعی خوبی داشته و بتوانند یک گروه را 

گیر و منزوی و كسانی كه منتظرند دیگران و،ایفشان را به رو، افراد گوشهبخوبی اداره كنند. از همین
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واهند شد.در كل داوطبان باید بدانند كه در اینجا چیزی تزریق آنها گوشزد كنند، در این رشته موفق نخ

دهند نمیساز شود. بلکه استادان دانشگاه فقط راه را نشان شود تا یک نفر كارگردان، طراح یا برنامهنمی

و خود دانشجو باید با تالش بسیار و مطالعه فراوان به نتیجه برسد.در این رشته تسلط به زبان انگلیسی 

بسیار مهم است؛ چون دانشجویان باید بتوانند از منابع و مآخذ درجه یک استفاده كنند؛ منابعی كه  نیز

های عشق است و انگلیسی است. و باالخره اینکه هنر، یکی از وادی اكثر قریب به اتفاق آنها به زبان

بسیاری همراه است و شود، باید عاشق باشد. كار هنری با فشارهای عصبی و روحی فردی كه وارد آن می

توان به ژرژملیف پدر سینمای بیشتر اوقات نیز از شهرت و معروفیت در آن خبری نیست. برای مثال می

داستانی اشاره كرد كه در اواخر عمرش در یکی از متروهای پاریس در حال دستفروشی پیدایش كردند. 

شوند. برای های قدیمی فراموش میآیند، آدمهای جدید میویژگی عالم هنر این است كه وقتی آدم

تواند در این وادی دوام بیاورد.و در نهایت واقعی به هنر نداشته باشد، نمی همین اگر كسی عشق و عالقه

ساز باید فردی صبور، دقیق و تیزبین باشد. برای مثال، یک كارگردان مستند طبیعت، كه یک مستند این

اش غذا خواهد در النه خود به جوجهای كه میبنشیند تا از پرندهای ها در گوشهگاه الزم است كه ساعت

 بدهد، فیلمبرداری كند.

 موقعیت شغلی در ایران : 

دهد كه هایی را در دانشکده صدا و سیما ارائه میسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران رشته

های ازمان داشته باشند. اما فرصتای نیز در سالتحصیلی، شغل تعریف شدهدانشجویان آن پس از فارغ

التحصیالن كارگردانی شود و فارغالتحصیالن، تنها به سازمان صدا و سیما محدود نمیشغلی فارغ

سازی تبلیغاتی، نهادهای اندركار تولید برنامه و مراكز برنامههای دستتوانند در سازمانتلویزیون می

نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات دولتی از قبیل كانون پرورش فکری كودكان و 

 .نگ و ارشاد اسالمی فعالیت نماینداسالمی و وزارت فره

 

 کارشناسیفرش

ی فرش تنها به صورت یک حرفه نگاه دیباچه: تا چندی پیش در ایران به هنر بسیار ،ریف و زیبا 

گردید. به عبارت دیگر شاگردی منتقل می -صورت سنتی و استادشد؛ هنری كه نسل به نسل به می

كمتر كسی در این زمینه مطالعه، تحقیق و پژوهش انجام داده بود و یک مركز دانشگاهی برای آموزش، 

حفظ و حراست و پیشرفت این هنر اصیل ایرانی و سرمایه ملی وجود نداشت. اما خوشبختانه در دهه 

های هنر ، تحقیقات و فناوری، رشته كارشناسی فرش در برخی از دانشکدههفتاد به همت وزارت علوم

تواند موجب رشد و اعتالی هنر و صنعت فرش كشورمان ای كه میمراكز آموزش عالی ارائه گردید؛ رشته

گردد.در این رشته دانشجو درباره تاریخچه فرش، جامعه شناسی فرش، انواع بافت، ابزار بافت، طراحی، 

آورد. برای مثال، در فرش دستی سه نوع الیاف طبیعی یاف فرش اطالعات الزم را به دست میرنگ و ال
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رود كه دانشجوی كارشناسی فرش، با این الیاف و نحوه تکنولوژی هر یک از پشم، ابریشم و نخ به كار می

ین دانشجوی آموزد. همچنشود؛ یعنی ریسندگی و رنگرزی این الیاف را میآنها به صورت علمی آشنا می

های مناطق مختلف جغرافیای ایران كه از نظر الیاف، بافت، طرح و رنگ متفاوت است، این رشته با فرش

شناسی نقاط مختلف ایران است. برای مثال، گردد. البته الزمه كسب این دانش، اطالع از جامعهآشنا می

های بژ، كرم د. اما در قالی تبریز رنگشوای استفاده میهای قرمز و سرمهدر قالی كاشان بیشتر از رنگ

ومسی كاربرد دارد و این تفاوت رنگ به دلیل تفاوت محیطی و جغرافیایی شهرها و مناطق یاد شده 

است.در كل رشته كارشناسی فرش دارای پنج گرایش مرمت و تکمیل، طراحی، رنگرزی بافت و سایر 

پردازد؛ یعنی دانشجو با الیاف، تکنولوژی فرش می ها است. كه گرایش مرمت و تکمیل بیشتر بهزیر انداز

رنگ، رنگرزی شیمیایی و سنتی، انواع بافت، داركشی فرش، انواع گره ) كه نماد فرش است(، نحوه حفظ 

طراحی، دانشجو درباره انواع مختلف  شود و در گرایشكیفیت و ابعاد فرش و مرمت فرش آشنا می

آورد و درباره طراحی قالی و تا حدودی تری به دست میگستردههای ایرانی اطالعات های قالینقش

شود و در بیند.در گرایش رنگرزی دانشجو با نحوه رنگرزی شیمیایی و سنتی آشنا میگلیم آموزش می

آورد. در زمینه شیمی تجزبه، تکنولوژی رنگ و شیمی و تکنولوژی مواد رنگرزی اطالعاتی به دست می

قالی را آموزش  ها و بافتپردازد و انواع گرهتر به بافت قالی میبه طور تخصصی گرایش بافت نیز دانشجو

ها را بیند. در گرایش سایر زیر اندازها نیز دانشجو بافت گلیم، سوماک، زیلو، گبه و سایر زیراندازمی

سنتی ایران بیند و با نحوه مرمت گلیم، جغرافیا و نقوش نمادهای گلیم و سایر زیراندازهای آموزش می

 شود.آشنا می

 های الزم :توانایی

مند به هنر و صنعت فرش باشد. دانشجویی كه بدون دانشجوی این رشته باید فردی خالق، نوآور و عالقه

التحصیلی جـایـگاهی در صـنعت فـرش هدف رشته كارشناسی فرش را انتخاب كرده باشد، پس از فارغ

دانشجویانی هستند كه با عالقه و پشتکار بسیار به این رشته  نـخواهـد داشت، در نقطه مـقابل نـیز

های موثری نیز در این زمینه اند و به دنبال آموزش و بهبود كیفیت هنر فرش هستند و قدمآمده

بافی اند.همچنین كارشناس فرش باید از تاریخ هنرهای دستی و بومی، بخصوص هنر فرشبرداشته

هایی ارائه دهد كه هم از اصالت بومی و هم از نوآوری ق هنری، طرحآگاهی داشته باشد وبه یاری ذو

 برخوردار باشد. 

 موقعیت شغلی در ایران :

در كشور ما، هیچ كاالیی از نظر ارزش افزوده مشابه فرش نیست. زیرا از یک سو، مواد اولیه فرش در 

جهانی دارای ارزش مادی بسیار  بافت ایرانی در بازارهایشود و از سوی دیگر، فرش دستایران تهیه می

زیادی است.به همین دلیل در حال حاضر، بسیاری از مراكز خصوصی و دولتی هستند كه به دنبال 

گردند كه در زمینه طرح، رنگ و بافت مهارت و خالقیت داشته باشند. التحصیالن این رشته میفارغ

كنند یا خودشان در زمینه تولید فرش فعالیت میالتحصیالن نیز به عنوان مشاور بازرگانان ای از فارغعده

كنند و باالخره تعداد قابل توجهی گذاری كرده و در این زمینه فعالیت میفرش یا صادرات فرش سرمایه

 دهند.نیز این هنر را در مراكز كار و دانش آموزش می
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 های این رشته در طول تحصیل :درس

 های مختلف فرش :دروس مشترک در گرایش

شیمی عمومی، هندسه نقوش در هنرهای سنتی ایران، هنر در تمدن اسالمی، آشنایی باهنر در تاریخ، 

شناسی فرش، آشنایی با هنرهای سنتی ایران، كارگاه كارگاه طراحی پایه، تاریخ فرش، عکاسی، جامعه

ی با مواد بافت، اصول رنگرزی، كارگاه طراحی سنتی، آشنایبافت قالی، شناخت و ارزیابی فرش دست

اولیه و ابزار، كارگاه مرمت و نگهداری قالی، كنترل كیفی استانداردهای فرش، پژوهش در فرش ایران، 

جغرافیای فرش، سیر تحول و تطور نقوش و نمادها در هنرهای سنتی، علوم الیاف، ریسندگی، 

 شناسی فرش ایران، اقتصاد فرش ایران.زیبایی

 دروس تخصصی گرایش طراحی :

ها و نقوش قالی ایران، كارگاه طراحی قالی، كارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها، بررسی طرح كارگاه

 های ایرانی .نگارگری، كارگاه رنگ و نقطه، شناخت انواع مختلف نقوش قالی

 دروس تخصصی گرایش مرمت و تکمیل :

ان، كارگاه بافت گلیم، ها و نقوش قالی ایرآشنایی با اصول غبارگیری و شستشوی فرش، بررسی طرح

كارگاه بافت قالی، مرمت و نگهداری گلیم و سایر زیراندازها، مرمت قالی، شناخت مواد ویژه مرمت قالی، 

 كارگاه رنگرزی سنتی، كارگاه رنگرزی شیمیایی

 دروس تخصصی گرایش رنگرزی:

تکنولوژی مواد  كارگاه رنگرزی سنتی، كارگاه رنگرزی شیمایی، شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی و

 رنگرزی و آزمایشگاه تکنولوژی رنگ، فیزیک الیاف و آزمایشگاه.

 دروس تخصصی گرایش سایر زیراندازها:

های یک رو، كارگاه بافت كارگاه بافت سوماک، كارگاه بافت زیلو، كارگاه بافت گلیمكارگاه بافت گلیم،

سایر زیراندازها، كارگاه مرمت و تکمیل انواع  های ایلیاتی، كارگاه بافت طراحی گلیم وو سایر قالی گبه

گلیم و سایر زیراندازها، جغرافیای گلیم و سایر زیراندازها، بررسی نقوش ونمادها در گلیم و سایر 

 زیراندازهای سنتی ایران، پژوهش در نقش و رنگ گلیم و سایر زیراندازهای ایران.

 کاردانیهنرهایسنتی

های ها و از زمینهها و ارزشهای عمده فرهنگی كشور و محل اصالتدیباچه: هنرهای سنتی از میراث

های توجه و تقویت این هنرها، ایجاد مطمئن و مناسب برای حركت آینده هنری است. بدون شک راه

یابی مطالعه و پژوهش مستمرو نتیجه بخش، راههای آموزش عالی درسطوح گوناگون است تا ضمن دوره

های نظری و كارگاهی خود و التحصیالن این رشته با آموزشای پر بار تر میسر گردد.فارغبه سوی آینده

های سنتی و های هنرآشنایی و كار عملی در زمینه هنرهای سنتی قادر خواهند بود، در انجام پژوهش

ها و صورت كمک برای كارشناس نقش داشته باشند و اداره واحدنیز حفظ و احیای این هنرها، به 
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های فرهنگی دولتی یا بخش خصوصی بر عهده های تولیدی را در چهارچوب ادارات و سازمانكارگاه

 هی با كارشناسی صنایع دستی دارد.بگیرند گفتنی است كه این دوره مشتركات قابل توج

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 پایه :دروس 

های همجوار، آشنایی با مردم شناسی و كارگاه طراحی پایه، هنر وتمدن اسالمی، آشنایی با هنر فرهنگ

 های آن.شناسی و روشهای ایران، آشنایی با هنرهای سنتی آن، آشنایی با باستانروش

 دروس اصلی :

ایران ، طرح اشیاء در  های اسالمی، هندسه نقوش درهنرهای سنتیترسیم فنی، خطوط و خواندن كتیبه

تمدن اسالمی ، حفظ و احیاء هنرهای سنتی، موسیقی از نظر اسالم، آشنایی با موسیقی بومی مناطق 

 ایران، نمایش در ایران .

 دروس تخصصی:

 كارگاه هنرهای سنتی، كارآموزی پژوهش در هنرهای سنتی

 

 کاردانیهنرهایتجسمی

كاردانی هنرهای تجسمی دارای سه شاخه نقاشی، گرافیک و نقاشی ایرانی )مینیاتور( است و دیباچه: 

هدف آن تربیت افرادی است كه ضمن آشنایی با اصول مقدماتی و پایه هنرهای یاد شده، بتوانند 

استعداد جوانان كشور را در هنرهای تجسمی تشخیص داده و پرورش دهند. این دسته از 

توانند در كادر هنری واحدهای وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا هر واحد می التحصیالنفارغ

 هنری دیگر فعالیت كنند.

های این رشته در طول تحصیل :درس  

 دروس مشترک در هر سه شاخه:

هندسه منا،ر و مرایا ، مبانی هنرهای تجسمی، كارگاه طراحی پایه، خوشنویسی، هنر در تمدن اسالمی، 

 در تاریخ، مبانی و اصول رسانه و تحقیق، آموزش هنر در مدارس، ادبیات فارسی. سیر هنر

 دروس تخصصی شاخه نقاشی ایرانی )مینیاتور(:

 كارگاه نقاشی ایرانی، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، كارورزی، رساله و پروژه نهائی.

 دروس تخصصی شاخه نقاشی:

م، كارورزی، رساله و پروژه نهائی.كارگاه نقاشی ، آشنائی با اصول مقدماتی حج  

 دروس تخصصی شاخه گرافیک:

 كارگاه عکاسی، خوشنویسی و طراحی حروف، كارورزی، رساله و پروژه نهائی.
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 کاردانیمردمشناسی

های و بافت های فرهنگی تنها به صورت آثار ، اشیاء ، بناهادیباچه: مطالعه، حفظ و نگهداری از میراث 

های رفتاری و غیرمادی كامل تاریخی جسمی و مادی بدون توجه به ضرورت مطالعه و حفا،ت از صورت

 نیست.

های به یادگار مانده از گذشتگان، امروزه در قالب زندگی جاری و روزمره به صورت اعتقاد در واقع ارزش 

شناسی یکی از و اندیشه، رفتار و كردار، آداب و رسوم و زبان و گفتار نمود دارد.دوره كاردانی مردم

های ها و گروهیتهای آموزش عالی است كه هدف آن، تربیت متخصصانی است كه بر روی جمعدوره

شناس، جامعه شناس و ...( در امر انسانی مطالعه و پژوهش كنند و بتوانند به كارشناسان ذیربط )مردم

التحصیالن ها و نقاط ضعف و قوت جوامع یاری برسانند. فارغشناسی و یافتن ارزشهای مردمپژوهش

ربط و پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی ذی هایها و ارگاناین دوره قادر خواهند بود در مراكز و سازمان

هایی از واحدها كارشناس پژوهشی یا اداره كننده بخششناسی به صورت كمکهای مردمنیز موزه

 فعالیت نمایند.

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 دروس پایه:

شنایی با های آن، آشناسی و روانشناسی و روشكارگاه طراحی پایه، ترسیم فنی، آشنایی با مردم

 شناسی.های آن، تاریخ عمومی ایران، تمثیلشناسی و روشهنرهای سنتی ایران، آشنایی با باستان

 دروس اصلی:

شناسی های مردمشناسی هنر و تمدن اسالمی، آوانگاری، آشنایی با بررسیروش پژوهش و شئونات مردم

در آیینه متون، انسان و بوم، آشنایی با شناسی شناسی و ارتباط آن با سایر علوم، مردمدر ایران، مردم

شناسی، آشنایی با منابع و های انسانی و مطالعات مردمآشنایی با جمعیتهای رایج در ایران،گویش

 شناسی.نگاری، كارآموزی مردمها، كارآموزی مردمشناسی، روش گردآوری گویشمآخذ مردم

 

 باستانشناسی

باستانشناسی:باستانشناسی با دستیابی به راهحلهایی كه انسان گذشته برای مسائل گوناگون دیباچه: 

یافته بود، به ما امکان میدهد تا به كمک ابزار نوین، كارآمدترین پاسخها را برای مسائل مشابه امروزی 

 بیابیم.

ا نیسـت. باستانشناسـی علـم    باستانشناسی جمع كردن اشیای قدیمی و عتیقه برای نگهداری در موزههـ 

 اند. شناخت جوامعی است كه قبل از ما زیسته

 اهداف رشته 

 . آشنایی با زندگی گذشتگان1

 . رساندن پیام نسلهای گذشته به حال و آینده2
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گیری از روشها، نوآوریها و ابتکارات نسلهای گذشته در جهت پیشرفت و توسعه امـروز و فـردای    . بهره3

  جامعه

 با فرهنگهای مادی مانند دستساختهها و ابزار تولید، نحوه معیشت و كسب و كار. آشنایی 4

 . آشنایی با فرهنگ معنوی جوامع گذشته مثل مذهب، آداب و رسوم و زبان و ادبیات5

 . غنا بخشیدن به به پشتوانههای تمدن و فرهنگ كشور6

 . استفاده از عبرت های تاریخی جهت تکامل معنوی و اخالقی7

 ییهای الزم داوطلبان:توانا

 . برخورداری از ذوق و عالقه هنری1

 مندی به مطالعه متون تاریخی . عالقه2

 . برخورداری از روحیه پژوهشی3

 ها مدت در دشتها، كوهها و تپه . برخورداری از توان جسمی الزم جهت كار طوالنی4

 . برخورداری از صبر و حوصله5

 . برخورداری از دقت و ،رافت6

 "شناسیباستان "های شغلی زمینه

شناسی شناسی بیکار داریم، بسیاری از آثار باستانالتحصیل باستاندر حالیکه ما تعداد قابل توجهی فارغ

شوند كشور ما هنوز شناسایی و ثبت نشده است و حتی آثار ثبت شده نیز، بخوبی حفظ و یا معرفی نمی

شناسی وجود دارد و ما دارای فرهنگ و پیشینه باستان های ملی رشته.با وجود اینکه در كشور ما زمینه

شناسی ما حرف اول را بزند اما متأسفانه در میانه، باستانی خاوراقل در منطقهباری هستیم و باید حدپر

كنیم. به همین دلیل به داوطلبان آزمون سراسری شناسی بسیار ضعیف عمل میزمینه مطالعات باستان

خواهند وارد دانشگاه شوند تا بعد از لیسانس پول یا كار راحتی بدست بیاورند، ر میشود كه اگتوصیه می

اقل در سطح لیسانس موقعیت كاری این رشته بسیار شناسی را انتخاب نکنند چون حدرشته باستان

 باشد.محدود می

تواند در مراكز می كندالتحصیل این رشته كسب میهایی كه فارغالبته قابل ذكر است با توجه به مهارت

 زیر به كار مشغول شود: 

سازمان میراث فرهنگی، صنایع ایرانگردی و جهانگردی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی، وزارت 

های توریستی و مراكز طبع و نشر برداری كل كشور، شركتپرورش، سازمان جغرافیایی و نقشهوآموزش

 .و مجالت و نشریات علمی و فرهنگی و نظایر آن

عکاسی

شدند و امکانات و تجهیزاتی های ابتدایی و كمترین تجهیزات تولید میها با دوربیندیباچه: اولین عکس

توان متوجه شد قابل مقایسه با آن زمان نیست. اما با كمی دقت می كه امروزه برای عکاسان مهیا است،

هایی ندارند چرا كه هر دو، عکسای امروز تفاوت چندانی های آتلیههای آن دوران با عکسكه عکس

شود، بدون این كه از خودشان ا،هار وجودی روح هستند كه همه چیز رویشان ثبت میخشک و بی

ها با اند و این خود تأكیدی بر فاصله این عکسای سفید به كاغذ چسبیدههایی كه با حاشیهبکنند. عکس

های پرسنلی و کاسی را مساوی با همین عکسبار است كه بسیاری از مردم عواقعیت است و چه تأسف
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ای از جوانان برای فراگرفتن این حرفه چهار سال در دانند! و متعجب هستند كه چرا عدهخانوادگی می

شناسند، این حرفه را نسل كنند در حالی كه بسیاری از عکاسان موفقی كه آنها میدانشگاه تحصیل می

ت دانشگاهی ندارند.اما استادان و دانشجویان رشته عکاسی نظری اند و اصالً تحصیالدر نسل فراگرفته

 متفاوت دارند. 

 

ها هنر عکاسی را پردازند در حالی كه دانشگاهآنها معتقدند كه استودیوهای عکاسی به حرفه عکاسی می

و  شدهآشنا  عکاسی در زمینه مختلفی و فنون با علوم عکاسی رشته دهند. دانشجویانآموزش می

 آموزش و پرتره ، طبیعت، علمی، تبلیغاتیخبری عکاسی را از قبیل عکاسی مختلف هایرشته همچنین

 ، خود دنیایفوق هایاز رشته هریک چون نیست و عمیق جامع خیلی اطالعات این بینند. البتهمی

 این تواند با تمامینمی عکاس آشنا شد و اصالً یکبا آنها  چهار سال طی تواننمی دارد كه ایگسترده

 اطالعات به یابیدست تنها راه دانشگاه آشنا گردد. در ضمن آنها به خوبی به مربوط ها و تجهیزاترشته

 مدت تواند طیمی عکاسی دانشجوی . اما یکنیست عکاسی مورد نظر در رشته و هنری ، فنیعلمی

 به طوالنی مدت طی تجربی عکاس یک را كه معلوماتی كند؛ یعنی را كسب اطالعات این تریكوتاه

 و گزینش ثبت به عکاس یک بیند. در واقعمی آموزش چهار سال دانشجو در مدت آورد، یکمی دست

یا  ، منا،ر طبیعیعلمی های، پدیدهانیانس از حاالت نمایشی دربردارنده پردازد كهمی از زمان هاییلحظه

 سو برپایه از یک گزینش باشد. اینمی فیلم نوار حساس بر روی ثبت قابل كه است دیگری هر موضوع

آنها با  و تطبیق دیگر بر انتقال و از سوی هنرها استوار است عمومی و شناخت جامعه فرهنگ شناخت

جا و  به از تلفیق است عبارت كار عکاسی دارد و مهمترین تکیه عکاسی به مربوط و علوم شناسیفن

كند و می كمک عکس اصلی قالب ساخت به در عکاسی شناسیفن دو با یکدیگر. چرا كه این درست

 رساند.می كار یاری محتوای ساخت و هنر به ، جامعهفرهنگ شناخت

 الزم : هایتوانایی

ها، اشیاء و مکان معنی هوشیار و جستجوگر او به های. چشممجهز است هنر دیدن به هنرمند عکاس

 را در چیزهای زیبایی ماند. بنابراینمی پنهان دیگران هایچشم لغزنده از نگاه كند كهمی رخنه حوادثی

باید  عکاس یک بیند. همچنینمی معنیا در ،اهراً بیر و معنی را در معمول ، غیرمعمولپا افتادهپیش

و  بنشینیم در خانه كه نیست نقاشی مثل عکاسی باشد. چون و جوش و پرجنب بوده جامعه در محیط

 ها استشکار لحظه عکاسی بلکه ، پاییز را بکشیمدر تابستان و حتی كنیم نقاشی خواست دلمان هرچه

مورد نظر را  لحظه تا بتوان حضور داشت متفاوت هایروز در مکانشبانه مختلف اید در ساعاتب پس

 باید شعر بخواند، داستان باشد؛ یعنی داشته خوبی عمومی باید اطالعات عکاس یک شکار كرد. و باالخره

 حال در زمان كه عکاسی كند چونمی زندگی زمانی بخواند تا بفهمد در كجا و در چه بخواند، روزنامه

 بگیرد. تواند عکسنباشد، نمی

 در ایران : شغلی موقعیت
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 حاضر ما شاهد گسترش در حال شوند چونمی مطبوعات جذب عکاسی رشته التحصیالناكثر فارغ

 متعدد و توجه صنعتی هاینمایشگاه . برپاییو متبحر هستیم نفستازه عکاسانی و نیاز آنها به مطبوعات

 جذب التحصیالناز فارغ توجهی تعداد قابل كه است شده نیز باعث و فرهنگی تجاری هایآگهی به

 كار گرفته را به رشته این التحصیالناز فارغ نیز تعداد دیگری انتشارات بشوند، حوزه تبلیغاتی عکاسی

و  از مراسم عکاسی یا به نیز استودیو باز كرده التحصیالناز فارغ دیتعدا تأسف و با كمال است

در  دانشجو چهار سال كه نیاز نیست عکاسی آتلیه كار در یک برای كه پردازند در حالیها میمیهمانی

 عکاسی آتلیه یکو  را فرا گرفت عکاسی فن راحتیبه چند ماه طی توانمی كند بلکه تحصیل دانشگاه

 باز كرد.

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 پایه : دروس

 منا،ر و مرایا، هنر و تمدن ، هندسهپایه عکاسی ، كارگاهپایه طراحی ، كارگاهتجسمی هنرهای مبانی

 ، كارگاههنری هایرشتهبا  ، آشناییایران سنتی با هنرهای ، آشناییبا هنر در تاریخ ، آشناییاسالمی

 .رنگی عکاسی

، با فیلمبرداری ، آشناییعکاسی ، تاریخچهو ابزارشناسی ، فیزیکعکاسی و شیمی عمومی شیمی دروس

 ، فنونعکاسی تخصصی ، كارگاهو نقد عکس و تحلیل ، تجزیهعکس و نمایش عرضه ، فنوننورپردازی

 .عکس بازسازی

 : صصیتخ دروس

  اصلی.نهایی و رساله ، طرحعکاسی كارگاه

طراحیصنعتی

ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم كه ها و نمایشگاهدیباچه: آیا باید محصوالت زیبا را در موزه

گر باشد؟رشته طراحی صنعتی براساس دیدگاه دوم شکل گرفته است. گوشه آن جلوهزیبایی در گوشه

اندیشد بلکه این رشته اید تصور كرد كه رشته طراحی صنعتی فقط به زیبایی محصوالت میالبته نب

معتقد است كه در ساخت محصوالت مورد استفاده بشر باید از لطافت، زیبایی و ،رافت هنر و همچنین 

تری داشت؛ یعنی طراحان صنعتی فناوری و كارآیی علم بهره گرفت تا بتوان زندگی زیباتر و راحت

 كه كنیم. این رشتهبخش محصوالتی هستند كه ما هر روزه از آنها استفاده میوسعه دهنده و تکاملت

 ، تجهیزاتلوازم كلیه پردازد؛ یعنیمی تمامی محصوالت طراحی ؛ بهو هنر است ، صنعتاز علم ایشالوده

 مثل بسیار پیچیده تا محصوالت گرفته آشپزخانه ، از لوازماست انسان مورد استفاده كه و محصوالتی

را  صنعت و خشونت سختی كند كهمی تالش صنعتی كند. طراحیمی را طراحی كامپیوتری هایسیستم

 استفاده كارفرما و هم منافع كار هم گردد و در این لطیف مشتری برای صنعتی بگیرد تا محصول از آن

های جدیدی در زمینه طراحی صنعتی ارائه گیرد. گفتنی است كه امروزه دیدگاهرا در نظر می كننده

شده است. برای مثال در طراحی باید دقت كرد كه كاالی مورد نظر به طبیعت ضرری نرساند و قابل 

، بومی فرهنگ به با توجه ، در نهایتآمده دست به اطالعات براساس صنعتی طراح بازیافت باشد. یک

و  مواد مورد استفاده تولید، نوع تولید، تکنولوژی های، روشهنری های، دیدگاهاقتصاد، روانشناسی
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را  قدیمی محصوالت از معایب دهد یا یکیمی جدید را ارائه محصولی ، طرحمحیطیزیست مسائل

 سازد.می برطرف

 : الزم هایتوانایی

و تفکر  نوآوری باید توانایی رشته این زند و دانشجویرا می اول حرف قیت، خالصنعتی طراحی در رشته

 باشد و عالوه داشته مدیریت قدرت و هم كرده را درک صنعت هنر و هم هم باشد؛ یعنی را داشته خالق

آشنا  شناسیو زیست ندسه، ه، شیمیفیزیک مثل پایه علوم كاربردی با مباحث تا حدودی بر موارد فوق

و  فردی نیازهای و پیوسته تر كندو اشیاء دقیق اطراف خود را به باید نگاه رشته این باشد. دانشجوی

و  برقرار كرده ارتباط كاری هایبا محیط راحتی خود مرور نماید. او باید به افراد را در ذهن اجتماعی

نماید و  خود را كامالً توجیه بتواند عملکرد طرح كه ایگونه دهد به گسترش خود را از نظر فنی تجارب

 باشد. را زیر نظر داشته آن اجرایی مراحل تمامی

 در ایران : شغلی موقعیت

 تولیدات همین %99و  داریم محدودی و ما تولیدات است تولید پایین در كشور ما تکنولوژی متأسفانه

كنند. نمی گذاریجدید سرمایه طرح دارها برایكارخانه ؛ یعنیاست خارجی از تولیدات نیز كپی محدود

 دیگر در كشور ما ارتباط . از سویبسیار محدود است صنعتی طراحان شغلی هایفرصت همین برای

شناسند و را نمی رشته این ایعصن خاطر صاحبان همین وجود ندارد و به و دانشگاه صنعت بین نزدیکی

 طرح هم دهد؛ یعنیمی را انجام صنعتی ، كار طراحمکانیک مهندس ها یکاز كارخانه در بسیاری حتی

هنوز  رشته این التحصیالنفارغ است. بنابراین مکانیک مهندس برعهده تولید آن و هم محصول یک

و  خانگی لوازم و تا حدودی آهنراه ، صنعتشهری مبلمان و تنها در بحث ندارند در صنعت حضور فعالی

 كنند.می فعالیت خودروسازی صنعت

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

،  تجسمی هنرهای ، مبانی پایه طراحی ، كارگاهساخت های، مواد و روش با هنر در تاریخ آشنایی

 طراحی ، تاریخ كاربردی ، شیمی ، فیزیک ، هندسهصنعتی كشی، نقشه كاربردی یاضی، رپایه عکاسی

، هنر و  سازیو فضا، مدل ، فرم صنعتی طراحی ، كارگاه سازی، حجم انسانی عوامل ، مهندسیصنعتی

 طراحی ، پروژهصنعتی تولیدات كامپیوتر، ارزیابی كمک به ، طراحی فنی ، طراحی اسالمی تمدن

 در حال صنعتی ، طراحیبندیبسته مثل خاص مسئله یک به در هر ترم صنعتی طراحی )پروژه صنعتی

 ، پروژه صنعتی شناسی، جامعهصنعتی تولیدات پردازد(، اقتصاد و مدیریتمی یا بیونیک ، مبلمانو آینده

 .نهایی

 "صنعتیطراحی "های شغلی زمینه

سازی و همچنین طرح مناسب كاال برای با توجه به اهمیت استفاده مناسب از رنگ در صنایع خودرو 

ترین دهنده این است كه امروزه طراحی صنعتی یکی از مهمترین و كاربردیجذب مشتری، نشان

و  آمیزی كاالهای دنیا است چرا كه طراحی صنعتی با تغییر در كیفیت كاال، شکل ،اهری، رنگرشته

های متفاوت گردد و در نتیجه موفقیت تواند جوابگوی سالیق مختلف و نیازبندی آن، میبسته
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های پیشرفته دنیا، طراحی صنعتی یکی كننده و فروشنده را تضمین كند. به همین دلیل در كشورتولید

د، نقش مهمی هایی كه تکنولوژی تولید باال باشباشد.طراحی صنعتی در كشورساز میرشته پول 15از 

 .دارد

 

طراحیپارچهولباس

ها دیباچه: برای بزرگداشت و ار  گذاشتن به مقام شاعران، نویسندگان، دانشمندان و وزیران، به آن

گفتند. برای مجازات مقصران نیز لباس ناموزون بر بخشیدند كه به آن خلعت میای دوخته میجامه

 گرداندند. گذاشتند و او را پیاده یا سواره در شهر میكردند و كالهی مضحک بر سرشان میتنشان می

گفتند كه فالنی ها سخن بگویند، میترین پهلوانترین و مجربخواستند از قدیمیحتی وقتی می

كسوت است، یعنی كه او یک پیراهن بیشتر پاره كرده و یا در زورخانه لنگ و اِزار را زودتر گرفته پیش

ی تاریخ همیشه لباس بیانگر فرهنگ، قومیت، شخصیت و مقام یک فرد بوده و است.به عبارت دیگر در ط

به همین دلیل ارزش و اهمیت بسیاری داشته است و باز به همین دلیل باید برای رشته طراحی پارچه و 

لباس، ارزش بسیاری قائل شد چرا كه این رشته از یک سو در حفظ فرهنگ و ملیت یک كشور نقش به 

ها را برای مردم ها و پارچهترین لباسترین و كاربردیتواند بهترین، راحتاز سوی دیگر می سزایی دارد و

 سه دارای كه است كاربردی هنری رشته یک و لباس پارچه طراحی جامعه به ارمغان بیاورد. رشته

 باشد.می پارچه بافت و طراحی پارچه چاپ ، طراحیلباس طراحی گرایش

 

 :لباس طراحی گرایش

و  طراحی به دوزیتک شاخه كه است و صنعت یا مزون دوزی تک اصلی دو شاخه دارای گرایش این

 مختلفی هایبخش به تر استكاربردی كه صنعت پردازد و شاخهمی افراد مختلف برای لباس دوخت

 ، لباسزنانه ، پیراهنبچه ، پیراهنجین پارچه هایبخش هب توانمی جمله از آن شود كهمی تقسیم

مـُد  و طراحی كاربردی طراحی آموزش به لباس طراحی دیگر گرایش گفته كرد. به و... اشاره مردانه

 مثل جامعه مختلف هایو گروه مشاغل لباس طراحی شامل كاربردی طراحی میان در این پردازد كهمی

دارد؛ در  فانتزی مد نیز جنبه شود و طراحیمی قبیل از این و مواردی ارتش گانه سه ، قوایورزشکاران

بگیرند و  جدید ایده طرح دهد تا افراد دیگر از اینمی را نشان با كار خود، خالقیتش طراح این بخش،

 كنند. بازار عرضه را به ایزهتا كارهای

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :و لباس پارچه طراحی مختلف هایگرایش در مشترک دروس

با هنر در  ، آشناییاسالمی ، هنر و تمدنپایه عکاسی ، كارگاهپایه طراحی ، كارگاهتجسمی هنرهای مبانی

 و طراحی ، خوشنویسیایران دستی نایعدر ص نقوش ، هندسهایران سنتی با هنرهای ، آشنایی تاریخ

 ، كارگاهمقدماتی بافت طراحی ، كارگاهشناسی، پارچهایران سنتی هایو لباس با پارچه ، آشناییحروف

، معاصر، انسان هنری هایبا رشته ، آشناییمقدماتی لباس طراحی ، كارگاهمقدماتی چاپ طراحی

 .و طراحی طبیعت

 :لباس طراحی گرایش تخصصی روسد
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 الگو، كارگاه و تهیه طرح ، كارگاه دوخت ، كارگاهتخصصی طراحی ، كارگاهو جهان در ایران لباس تاریخ

 .نهایی و رساله (، طرحلباس )طراحی ، تحقیقو طراحی ، طبیعت، انسانلباس طراحی

 پارچه: چاپ طراحی گرایش

بدهند.  طرح شده بافته هایپارچه برای چگونه بینند كهمی آموزش ، دانشجویانپارچه چاپ یدر طراح

 بندی. و منظور از راپورتروبرو است بندیبا راپورت ، طراحیبندیرنگ ، از لحاظدر طراحی چاپ پارچه

 آزار نباشد، یعنی تکرار چشم این ر كند كهتکرا ایگونه به پارچه را بر روی ، طرحطراح كه است این

وجود دارد و  در پارچه كه یا آبی رنگ پذیرش و میزان تار و پود، رنگ ، تراكمنوع به با توجه طراح

خود  باشد؛ طرح مدرن هاییا چاپ ، غلطکی، سیلکروتاری تواند چاپمی كه پارچه چاپ نوع همچنین

 دهد.می را ارائه

 :پارچه چاپ گرایش تخصصی دروس

 در دنیا، كارگاه دستی صنایع ، تحولرنگرزی ، كارگاهو نساجی پارچه ، تاریختخصصی شناسیپارچه

 .نهایی و رساله (، طرحپارچه )چاپ ، تحقیقچاپ طراحی

 

 :پارچه بافت طراحی گرایش

با  رشته این دیگر دانشجویان عبارت پردازد. بهمی پارچه بندیو نفش طراحی به پارچه بافت گرایش

 طراحی شوند. دانشجوی، آشنا میشده آنها از تاروپود تشکیل ساختمان كه هاییپارچه بافت طراحی

 با انواع كه است زمراستا ال دهد و در این ارائه جدیدی كند تا طرحمی بازی با تاروپود پارچه پارچه بافت

 مثال دهد. برای را ارائه مورد نظرش كاربرد، طرح نوع به آشنا باشد تا بتواند با توجه پارچه بافت

 متفاوت منزل مبلمان با پارچه و رنگش ، طرحشود، جنسمی طراحی اداری مبلمان برای كه ایپارچه

 .است

 :پارچه بافت گرایش تخصصی دروس

 در دنیا، كارگاه دستی صنایع ، تحولرنگرزی ، كارگاهو نساجی پارچه ، تاریختخصصی شناسیپارچه

 .نهایی و رساله ( ، طرحپارچه )بافت ، تحقیقبافت طراحی

 الزم : هایتوانایی

 و دید هنری خالقیت ارایرا بشناسد و د تجسمی باید هنرهای و لباس پارچه طراحی دانشجوی یک

 این هدف یعنی است؛ كاربردی رشته ، یکو لباس پارچه طراحی رشته باید بدانند كه باشد. داوطلبان

 هنرمند، به باید محصول است و در نهایت هنری خالقیت با حفظ و لباس پارچه اصولی طراحی رشته

 طراحی خودشان حس برای فقط كه خاطر هنرمندانی همین ود. بهوارد بازار ش تولید انبوه صورت

 كنند. را انتخاب نقاشی رشته شوند و بهتر استنمی موفق رشته كنند، در اینمی

 در ایران : شغلی موقعیت

كنند تا  را رعایت بندیو رنگ طراحی علمی باید اصول اند كهشده متوجه صنایع صاحبان امروزه

 الگوساز و طراح دنبال به خودروسازی هایشركت مثال باشد. برای در بازار را داشته رقابت توان كارشان
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اگر  و حتی است نیز بسیار خوب لباس طراحی خودرو هستند. بازار كار صندلی روكش برای پارچه بافت

 اندک ایتواند با سرمایهنشود، می و دولتی ها و مراكز خصوصیسازمان جذب گرایش این التحصیلفارغ

 خود، كار كند. برای

موسیقی

كالم، بیانگر ها است؛ هنری كه همگام با كالم و حتی فراتر از موسیقی هنر اندیشیدن با نغمه:دیباچه

گاه موسیقی آید، آنشود و دیگر به كار نمیاحساسات انسانی است. زیرا وقتی كالم، كرانش محدود می

های وحشی و دور از احساس نیز سِحر شوند و به آرامش كند تا به قول شکسپیر حتی سینهزبان باز می

 دانند.مردم پنج قاره می برسند. به همین دلیل، هنر موسیقی را راهی برای همدلی و همزبانی

در فرهنگ ما ایرانیان نیز موسیقی در تمام وقایع مهم زندگی انسان از تولد و ازدوا  گرفته تا جشن 

های كاشت و داشت و برداشت و باالخره مراسم سوگ و سوگواری، حضوری خرمن و دامپروری و شیوه

ها شکوفا كرد و عشق را در قلبز یاد برد،توان سختی كار را اجاودانه دارد. چون به یاری موسیقی می

، تربیت كارشناسان 79های روحی و جسمی را سبک نمود.هدف رشته موسیقی تا پیش از سال رنج

های نوازندگی این رشته، در گرایش 79موسیقی ایران، بخصوص موسیقدان بوده است. اما از سال 

ذیرد. زیرا درحال حاضر هدف اصلی این رشته، پسازهای ایرانی و نوازندگی سازهای جهانی دانشجو می

 تربیت نوازندگان متخصص در سازهای ایرانی و جهانی است.
 

 های نوازندگی سازهای ایرانی و جهانیگرایش

 رشته موسیقی دارای دو بعد فن و تکنیک و درک هنر موسیقی است. در بـُعد فن و تکنیک، برنامة

است كه دانشجویان به صورت تخصصی در یک زمینه مشخص؛ رشتة موسیقی بر این اساس تدوین شده 

یعنی نوازندگی یک ساز ایرانی یا جهانی آموزش ببینند. در این میان، سازهای ایرانی شامل یکی از 

شود و سازهای جهانی نی، كمانچه، قیچک، بربط یا عود، سنتور و رباب می تار، قانون،سازهای تار، سه

 گردد.ار، كالرینت، آبوا و فلوت میشامل پیانو، ویالون، گیت

 

 گرایش موسیقی نظامی

های هر جامعه و با های موسیقی است كه با الهام از فرهنگ و هنر و سنتموسیقی نظامی یکی از شاخه

جویی از علم موسیقی، به تقویت روحیة سلحشوری در جسم و جان مبارزان و مدافعان هر كشور بهره

موسیقی در مراسم استقبال یا بدرقة میهمانان رسمی یک كشور، در اجرای پردازد همچنین این می

 های گوناگون حضور فعال و چشمگیری دارد.سرود و سالم ملل و در مراسم عزا، اعیاد و جشن

در این میان، گرایش موسیقی نظامی با آموزش دروس تئوری و عملی مورد نیاز اعم از تربیت حس 

.. ونیک و نظامی، گروه نوازی، اصول آهنگسازی، آموزش پیانو و .شنوایی، رهبری اركستر سمف

ها و های نظامی، آفرینش سرود و تنظیم آهنگدانشجویان این رشته را برای هدایت یا رهبری اركستر

 سازد.های نظامی آماده میمارش

 های الزم :توانایی
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دست گرفته و حداقل در نواختن یک دانشجوی این رشته باید از سنین كودكی یا نوجوانی، ساز را در 

 ساز ایرانی یا جهانی مهارت داشته باشد و دانشگاه برای او كالس سیزدهم باشد.

پذیرد؛ یعنی داوطلبانی متمركز دانشجو میبرای شناخت این دسته از دانشجویان، رشته موسیقی نیمه

ابر ،رفیت رشته موسیقی قرار شدگان چند بركه در آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر در ردیف معرفی

گیرند باید در آزمون تخصصی و عملی موسیقی كه شامل اطالعات عمومی موسیقی، مبانی نظری و می

علمی موسیقی )تئوری موسیقی، سرایش و تربیت شنوایی( و نوازندگی یک ساز ایرانی یا جهانی 

های تخصصی توجه به نتیجه آزمون شدگان نهایی این رشته نیز باشود، شركت كنند. اسامی پذیرفتهمی

 گردد.و عملی مذكور اعالم می

 های این رشته در طول تحصیل:درس

 های مختلف موسیقی :دروس مشترک دربین گرایش

تحلیل مبانی نظری موسیقی، سرایش ، تاریخ موسیقی ایران، پیانو عمومی، تربیت شنوایی، تاریخ 

 اسایی سازهای ایران، هارمونی.موسیقی جهان، سازشناسی موسیقی جهانی، شن

 تخصصی گرایش نوازندگی موسیقی جهانی: دروس

شود( مبانی صداشناسی، اركستر جهانی ـ ترم ارائه می 8ساز جهانی )آموزش یک ساز جهانی كه در 

ای ساز جهانی، همنوازی، ای آواز جمعی، اجرای صحنههمراهی، آواز جمعی، فرم موسیقی، اجرای صحنه

 .اجرای پایانیدشیفراژ، 

 تخصصی گرایش موسیقی نظامی : دروس

پیانو اختصاصی ، هارمونی، اصول آهنگسازی، تربیت شنوایی، كنتراپون، گروه نوازی، اركستر، آشنایی با 

های موسیقی ایران، پیوند شعر و موسیقی، ساز بادی باندهای نظامی، اركستراسیون سمفونیک، دستگاه

 .امی، تاریخ موسیقی نظامی، اجرای پایانیرهبری اركستر سمفونیک و نظ
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 زبانانگلیسی

مقدمه: برای آنکه جامعه علمی و فرهنگی ایران از دستاوردها و یافتههای دنیا بهرهمند شوند و  دیباچه: 

متخصصین و كارشناسان كشور بتوانند علم و تخصص خود را روزآمد نگه دارند باید با زیبان انگلیسی 

ا شوند. غالب مجالت و نشریات معتبر علمی دنیا، كه به نوعی زبان علمی دنیا نیز قلمداد میشود، آشن

كتابها، سایتهای اینترنتی، فیلمهای مستند علمی و غیره به زبان انگلیسی و در صدها زمینهی علمی و 

تخصصی منتشر میشوند. ترجمهی این حجم از اطالعات به زبان فارسی كه بطور مداوم وارد بازار 

ظر میرسد و از طرفی دیگر به خاطر وقتگیر بودن آن به تازگی و میشوند، از طرفی كاری غیر ممکن به ن

روزآمدی اطالعات از بین میرود. از اینرو متخصصان و كارشناسان كشور باید تا آنجا كه بتوانند نیاز خود 

 را برطرف كنند و این میسر نمیشود مگرآنکه با زبان انگلیسی آشنا باشند.

 گرایشهای رشته: -

 نگلیسی. مترجمی زبان ا1

 . زبان و ادبیات انگلیسی2

 . دبیری زبان انگلیسی3

 . آموزش زبان انگلیسی4

 

 گرایش مترجمی زبان انگلیسی -

معرفی: هر كشوری برای ارتباط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و حتی مذهبی با  -

ی زبان انگلیسی به سه كشورهای دیگر نیاز به مترجمانی قدرتمند و متبحر دارد. دروس گرایش مترجم

بخش دروس عمومی،تخصصی پایه و تخصصی اصلی تقسیم میشود كه دروس عمومی و تخصصی پایه 

بین دو گرایش زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی مشترک است و دروس تخصصی اصلی 

ل ترجمه انفرادی، مجزا میباشد، یعنی دانشجویان گرایش مترجمی در این بخش، انواع دروس ترجمه مث

ترجمه پیشرفته، ترجمه متون ادبی و اصول و روش ترجمه را میگذرانند و دانشجویان زبان و ادبیات 

 انگلیسی شعر، ادبیات نمایشی، رمان و تاریخ ادبیات انگلسیس را مطالعه میکنند.

 اهداف رشته در گرایش مترجمی: -

 فرهنگی، ادبی و علوم انسانی. های . تربیت مترجمانی ورزیده و ذیصالح در زمینه1

 . برگرداندن منابع و متون علمی، فرهنگی، فنی و بازرگانی از زبان انگلیسی به زبان فارسی.2

هـا و   . برگرداندن گزارشهای خبرگزاریها به زبان فارسی در رفع نیاز صنایع، بانکها و برخی از وزارتخانـه 3

 موسسات خصوصی.

 گرایش زبان وادبیات انگلیسی: -

معرفی: در گرایش زبان و ادبیات انگلیسی طی سه ترم، دروس پایه كه شامل خواندن، نگارش و  -

مکالمه است، آموزش داده میشود تا دانشجو با مسائل اساسی زبان آشنا گشته و آماده مطالعه دروی 

 گردد. تخصصی خود شامل ادبیات انگلیسی، ترجمه، زبانشناسی و روش تدریس، آزمونسازس و نقد ادبی

 اهداف رشته: -
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امه، سبکهای تأكید برمتون ادبی زبان انگلیسی، شامل شعر، داستانهای كوتاه، رمان، تاریخ ادبیات، نمایشن

 مختلف ادبی و غیره .

 گرایش دبیری زبان انگلیسی:

ی واحد از دروس تربیتی را نیز میگذرانند تا بواسـطه آن بـا ویژگیهـا    20معرفی: در این گرایش حدود  -

 های نوین تدریس آشنا شوند. و شیوهشخصیتی دانش آموزان 

 اهداف رشته:  -

دولتی و غیردولتـی(  تربیت افرادی است كه امر آموزش زبان انگلیسی را در مدارس راهنمایی و متوسطه)

 برعهده گیرند.

 تواناییهای الزم داوطلبان: -

 . آشنایی كامل با زبان انگلیسی1

رسی؛ زیرا ترجمه از هر زبانی به زبان فارسی عالوه بر مهارت در زبان انگلیسـی  . تسلط كامل به زبان فا2

 به مهارت بیشتری در زبان و نگارش فارسی نیاز دارد.

 ی از اطالعات عمومی در سطح باال.. برخوردار3

 وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر: -

( ph.Dناسیارشـد و دكتـرای تخصصـی)   ی این رشته در مقطع كارش امکان ادامه تحصیل دانشآموخته -

 در داخل كشور فراهم است

 

 زبانآلمانی

های مختلف، ها و تمدنها، فرهنگهای خارجی به عنوان پل ارتباطی بین زباندیباچه: كارشناسان زبان

، متفکران و دانشمندان ها و آثار نویسندگان،نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند و ما را با اندیشه

ای دارد های زبان خارجی در كشور ما اهمیت ویژهسازند. به همین دلیل رشتهفیلسوفان جهان آشنا می

 .است و مترجمی ادبیات دو گرایش ها، زبان آلمانی است كه داراییکی از این رشته

 

 :مترجمی گرایش

طور  و به را از پایه آلمانی گرامر زبانو  ، نگارشمکالمه چهار سال طی آلمانی زبان مترجمی دانشجوی

و  كرده را ترجمه مطبوعاتی و متون و بازرگانی اداری هایتواند نامهمی گیرد و در نتیجهفرا می اصولی

 كند. البته ترجمه یا برعکس فارسی به آلمانی را از زبان كتاب یا یک اثر ادبی تر، یکپیشرفته در مراحل

باشند زیرا بیشتر آنها در  پیگیر و مستمر داشته باید تالش مرحله این به رسیدن برای دانشجویان

 باید وقت گیرند، پسرا در دانشگاه فرا می آلمانی الفبای حروف كنند و حتیمی از صفر شروع دانشگاه

 شوند. خوبی مترجم التحصیلیرغباشند تا بعد از فا آزاد داشته و مطالعه كرده صرف زیادی
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 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :آلمانی زبان هایگرایش در مشترک دروس

 و تحلیـل  ، تجزیـه  و شـنود و آزمایشـگاه   ،گفـت  بیـان  و تمـرین  متن مفهوم ، درک آلمانی دستور زبان

 . تحقیق ، اصول ور پیشرفته، دست و اصطالحات واژگان ، تمرین متن دستوری

 :مترجمی گرایش تخصصی دروس

 زبان )یک دوم ، زبان از آلمانی ساده انشاء ، ترجمه و مقدمات نویسی، جمله همگانی شناسیزبان

 ترجمه،  از فارسی ساده بر ادبیات، ترجمه ، انشا ، درآمدیفارسی نگارش ، مبانیترجمه (، اصولاروپایی

 از فارسی پیشرفته ، ترجمه متون ، تلخیص اسالمی متون هایترجمه ، بررسی و بازرگانی اداری هاینامه

و  فارسی دستور زبان ساختمان تطبیقی ، بررسی مطبوعاتی متون ، ترجمه انسانی علوم متون ، ترجمه

 .آلمانی زبان

 

 زبان آلمانی: گرایش

را در حد  آلمانی و گرامر زبان ، نگارشمکالمه از آنکه پس آلمانی و ادبیات زبان گرایش دانشجوی 

، شعر و ، نمایشنامهآلمانی با تاریخ تا حدودی فراگرفت آن و نوشتن گفتن سخن و توانایی زبان فهمیدن

 مطابقت و به آشنا شده آلمانی و نحو زبان و صرف با ساختار لغوی شود. همچنینآشنا می آلمانی رمان

و  زبان دانشجوی . در واقعاست ترجمه ای، خود فنِ پایهقیاس این پردازد كهمی فارسی با زبان آن

 ادبیات بر روی گرایش این اصلی گردد اما تأكیدنیز آشنا می متعدد با ترجمه دروس طی آلمانی ادبیات

 .است

 : آلمانی زبان گرایش تخصصی دروس

 ساده متون ، خواندنفارسی به از آلمانی ساده انشا، ترجمه و مقدمات نویسی، جملههمگانی شناسیزبان

، متون ، تلخیصبر ادبیات با تفسیر، درآمدی ، خواندنپیشرفته ، انشا، ترجمهپیشرفته متون ، خواندن

 ، ترجمه نگارینامه آثار منثور، اصول ، بررسیجهان مردمی از ادبیات ای، گزیده چند نمایشنامه بررسی

 .فارسی به از آلمانی شده آثار ترجمه ، بررسی و بحث و نقد شعر، سخنرانی ، بررسیاسالمی متون

 : الزم هایتوانایی

نکند،  را مطالعه آن و عالقه و اگر دانشجو با عشق دنیا است مشکل هایاز زبان یکی آلمانی زبان

درآمد بداند، در  منبع را یک آلمانی زبان رشته كه دانشجویی شود؛ یعنی موفق رشته تواند در ایننمی

ها درسو  و تفکر نیست ، تحقیقمطالعه اهل دانشجویی چنین شود چون خوبی تواند مترجمنمی نهایت

 آورد.می دست به تحصیلی مدرک یک نیز فقط گیرد و در نهایتوار یاد میطوطی صورت را به

 در ایران : شغلی موقعیت

 .است فرانسه زبان مانند رشته آلمانی زبان شغلی هایفرصت
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زباناسپانیایی

كشور، زبان اسپانیایی است. با توجه  45 دیباچه: زبان رسمی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در

مذهبی كه بین جهان اسالم و كشور اسپانیا در گذشته وجود داشته است و برقراری  -به پیوند تاریخی 

رابطه فرهنگی بین كشورهای اسالمی و اسپانیا، آموزش زبان اسپانیایی از اهمیت خاصی برخوردار است. 

بیت مترجمان و پژوهشگرانی است كه در زمینه ترجمه و هدف دوره كارشناسی زبان اسپانیایی تر

 های علمی و ادبی از زبان اسپانیایی به فارسی و برعکس فعالیت كنند.پژوهش

 

ها و نهادهای مختلف مملکت به ترجمه و تحقیق از توانند در وزارتخانهالتحصیالن این رشته میفارغ

های علمی كشورهای ها ودست آوردیشتر از دانشبرداری هرچه بمنابع اسپانیایی زبان برای بهره

های های آموزش زبان تدریس كرده یا در رسانهتوانند در مؤسسهاسپانیایی زبان بپردازند. همچنین می

 گروهی در زمینه ترجمه فعالیت كنند.

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی و تخصصی زبان اسپانیایی:

دستور وانشا ، نگارش ساده، نگارش پیشرفته، گفت و شنود، خواندن متون  خواندن و درک مفاهیم،

های اداری و بازرگانی، درآمدی بر ادبیات، اصول و روش ترجمه، مطبوعاتی، ترجمه متون مطبوعاتی، نامه

های نثر و شعر، اصطالحات زبان، مکالمه موضوعی، سخنرانی، ترجمه شفاهی، ترجمه پیشرفته، نمونه

یسی، تجزیه و تحلیل متون ادبی، ترجمه نوار و فیلم، فنون ترجمه، تاریخ زبان اسپانیایی، نومقاله

 نویسی، انگلیسی تخصصی، ترجمه كتاب.خالصه

 

زبانایتالیایی

، در زمینه تأسیس رشته زبان 1338دیباچه: پس از عقد قرارداد فرهنگی بین ایران و ایتالیا در سال 

دوره  1354تدریس این زبان به عنوان زبان دوم فراهم شد و در پی آن در سال ایتالیایی، در ابتدا امکان 

كارشناسی زبان ایتالیایی دایر گردید.این رشته دارای دو گرایش زبان ایتالیایی و مترجمی زبان ایتالیایی 

 است.

 گرایش زبان ایتالیایی:

ای پژوهش در متون ادبی زبان هدف رشته زبان ایتالیایی پرورش ذوق و استعداد ادبی دانشجویان بر

ایتالیایی و آماده ساختن آنها برای ترجمه آثار ایتالیایی به فارسی و بالعکس به منظور مبادله فرهنگ، 

 دن دو كشور ایران و ایتالیا است.دانش و تم

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس مشترک در هر دو گرایش :
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شناسـی همگـانی، سـاخت زبـان     تان، ترجمه متـون سـاده، زبـان   اصول و روش ترجمه، بیان شفاهی داس

 های ادب فارسی.فارسی، گزیده

 دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات ایتالیایی:

نویسـی، خوانـدن و پرسـش، دسـتور     های ادبی، تاریخ ادبیـات، تحقیـق جملـه   شناخت شعر و نثر، مکتب

 پیشرفته، دستور تطبیقی، دستور تجزیه و تركیب.

 مترجمی زبان ایتالیایی:گرایش 

های چهارگانه درک مطلب، حرف التحصیالنی است كه مهارتهدف مترجمی زبان ایتالیایی تربیت فارغ

زدن، خواندن ونوشتن را برای تسلط كافی به زبان ایتالیایی كسب نمایند و به یاری فنون ترجمه و 

لمی وادبی زبان ایتالیایی را به نحو تمرین كافی در زمینه ترجمه ، بتوانند متون مطبوعات، فنی، ع

ادب و فرهنگ ایرانی را با ترجمه به زبان ایتالیایی به  مطلوب به فارسی برگردانند و معارف اسالمی،

های اقتصادی و صنعتی در تواند در زمینهالتحصیل این گرایش میجوامع خارجی معرفی كنند. فارغ

ی ترجمه مدارک فنی، تجاری واداری فعالیت كند و در ها و مؤسسات خصوصی برابرخی از وزارتخانه

ای و خبری و برگردان گزارشات خبرگزاری های همگانی برای ترجمه مطالب عمومی، روزنامهرسانه

 حضور داشته باشد.

 دروس تخصصی گرایش مترجمی زبان ایتالیایی: 

ن ادبی، ترجمه نوار و فیلم، خواندن متون مطبوعاتی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون سیاسی، ترجمه متو

 ترجمه انفرادی، زبان دوم.

 

زبانژاپنی

دیباچه: رشد روز افزون ارتباطات سیاسی و فرهنگی میان كشورها و ضرورت ارتباط با كشورهای 

همسایه و آسیایی، بیانگر ضرورت رشته زبان ژاپنی در دوره كارشناسی است. این رشته به تربیت افرادی 

های چهارگانه درک مطلب، خواندن، نوشتن و مکالمه زبان ژاپنی با فرا گرفتن مهارت گمارد كههمت می

توانند عالوه بر معرفی ادب و فرهنگ های الزم را به دست آورند.دانشجویان این رشته میبتوانند تخصص

 پردازند.ثار نویسندگان ژاپنی بهای همگانی به نقد و بررسی و ارائه آایران به جوامع دیگر در رسانه

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه و اختصاصی زبان ژاپنی:

زبانشناسی عمومی، زبان ژاپنی مقدماتی، گفت و شنودهای مقدماتی، آشنایی با فرهنگ ژاپنی، زبان 

انشای ساده، خواندن متون پیشرفته،  ژاپنی پیشرفته، گفت و شنود پیشرفته، خواندن متون ساده،

نگاری، خواندن متون مطبوعاتی، ادبیات معاصر، دستوری زبان ژاپنی، ترجمه متون ساده، نامهساختمان 

 آشنایی و تحقیق در متون ادبی قدیم، آشنایی با مقاالت انتقادی، نمایشنامه، انواع شعر ژاپنی، سیری در 

ون پیشرفته، برداری، ترجمه متادبیات ژاپن، ادبیات تطبیقی ایران و ژاپن، سخنرانی و یادداشت

 نویسی، اساطیر ژاپن، زبان انگلیسی.زبانشناسی ژاپنی، مقاله
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زبانفرانسه

دیباچه: با سواد كسی است كه ...شاید زمانی برای كامل كردن این جمله فقط الزم بود بنویسم توانایی 

توان این جمله را نمیخواندن و نوشتن را داشته باشد اما امروزه بدون توجه به شرایط زمانی و مکانی 

های متعدد، مفهوم باسواد متفاوت است. برای مثال امروزه در ها و زمانكامل كرد چرا كه در مکان

كشورهای پیشرفته و حتی كشورهای در حال توسعه، فرد باسواد عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن باید 

مروز؛ دنیایی كه متخصصان علوم ارتباطات حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشد تا بتواند در دنیای ا

 نقش مؤثری بر عهده بگیرد.گویند،به آن خانواده جهانی می

های مهم در حیطه علم و ادبیات و هنر زبان فرانسه است كه در آموزش عالی به عنوان یک یکی از زبان

 برنامه كه بگوئیم ستا دارد الزم و مترجمی ادبی دو گرایش كارشناسی رشته دانشگاهی در مقطع

 متفاوت انگلیسی زبان درسی با برنامه فرانسه های خارجه از جمله زبانتمامی زبان لیسانس دوره درسی

 زبان ، در بدو ورود با اینو مترجمی ادبی در هر دو گرایش فرانسه زبان زیرا بیشتر دانشجویان است

در  شود و دانشجویانمی داده از ابتدا آموزش فرانسه ، زباندر دانشگاه لدلی همین ندارند. به آشنایی

 خود مثل تخصصی باالتر دروس هایدر ترم گذرانند و سپسنیاز میپیش عنوان را تحت هاییابتدا درس

 ند.كنمی را مطالعه ادبیات و دروس و پیشرفته ساده ، نگارشو پیشرفته ساده مکالمه

 

 :مترجمی گرایش

 به نسبت كلی نظری نگرش و یک آشنا شده ترجمه هایبا تئوری فرانسه زبان مترجمی دانشجوی

 پیچیده و بلند، جمالت كوتاه جمالت مرور ترجمه متعدد، به هایترم طی كند همچنینپیدا می ترجمه

 گیرد و در نهایتدارند، فرا می سنگینی محتوای را كه متونی یا ادبی متون ترجمه و باالخره و مركب

 بپردازد. زبان یا شفاهی كتبی ترجمه ، بهمطلوب و كیفیت مناسب تواند با سرعتیمی

 تحصیل : در طول رشته این هایدرس

 :فرانسه زبان هایدر گرایش مشترک دروس

و  ، خواندن ، مکالمه ساده متون فرانسه، خواندن اختصاصی نیاز(، زبانیش)پ فرانسه زبان مقدماتی دوره

 متون ، خواندن ، انشاء ساده ، گرامر و دیکتهساده ، ترجمهعمومی شناسی،زبانساده متون مفهوم درک

،  اسالمی متون ، ترجمه ینگار، وقایعفرانسه زبان و تركیبات شناسی، واژهو فرانسه ، آواشناسیاسالمی

 متون ، ترجمه ، نقد ادبی فرانسه شناسی، زبان و برعکس فارسی زبان به فرانسه و تعبیرات امثال

 .نظم متون ، ترجمه فرانسه به و فارسی فارسی به فرانسه گوناگون

 : مترجمی گرایش تخصصی دروس
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،  گوناگون متون مفهوم و درک ، خواندن ترجمه ، تاریخچهادبی های، مکتب فرانسه بر ادبیات درآمدی

 فرانسه مطبوعاتی متون ، ترجمهادبی ، تفسیر متونشده آثار ترجمه و بررسی ، مقاله ترجمه فن اصول

،  شفاهی (، ترجمهترجمه )كارگاه گروهی ، ترجمهفرانسه به فارسی مطبوعاتی متون ، ترجمهفارسی به

 انسانی علوم متون و درک ، خواندنو اداری ، سیاسیاقتصادی متون ، ترجمه و فنی علمی متون ترجمه

 .نامه یا پایان انفرادی ، ترجمه و اجتماعی انسانی پایه علوم متون و درک ، خواندنو اجتماعی

 

 :ادبی گرایش

 و خواندن ، مکالمهمانند نگارش ابتدایی دروس از گذراندن پس ادبی، گرایش فرانسه انزب دانشجویان

و  طور جامع به فرانسوی و نمایشنامه ، شعر، رمانادبیات تاریخ شامل زبان این با ادبیات فرانسه زبان

، رئالیسم ادبی هایبا مکتب و نقد ادبی ادبیات تاریخ در بخش مثال شوند. برایآشنا می ایگسترده

 و هنرمندان آنها و نویسندگان و اشتراک افتراق و نکات و اگزیستانسیالیسم ، پوچی، سورئالیسمرمانتیسم

را  شعر نو و كالسیک شعر نیز انواع شوند و در بخشآشنا می یاد شده هایاز دوره در هر یک مطرح

را  و ضعیف غنی هایقافیه شناخت هجاها و نحوه ، طرز شمارشو قواعد شعر كالسیک كنندمی مطالعه

 گیرند.فرا می

 :ادبی گرایش تخصصی دروس

 ، تفسیر متون 17و  18 قرون بر ادبیات اجمالی ، نظری پیشرفته ، نگارش مطبوعاتی متون خواندن

 ، مطالعه تحقیق و روش برداری، یادداشت 19 قرن ادبیات تاریخ،  شعر فرانسه ، انواع 17و  18 قرون

 . 20 قرن ، تفسیر متون 20 قرن ادبیات ، تاریخ آن و ساختمان نمایشنامه

 الزم : هایتوانایی

 رابه زبان شد. اما اگر نخواهیم موفق ، در آنكنیم نگاه و شغلی تجاری فرصت یک عنوان به زبان اگر به

شد.  خواهیم در بازار كار موفق و هم در دانشگاه ، همكنیم مطالعه و تمدن فرهنگ بایک منظور آشنایی

كند و  صحبت خوب باشد؛ یعنی مسلط فارسی زبان به اول باید در مرحله زبان رشته دانشجوی در ضمن

 نیاز به زبان یادگیری باشد چون را داشته زبان عداد فراگیریاست كه است الزم بنویسد. همچنین خوب

 زیاد دارد. با لغات و آشنایی لهجه فراگیری ، تواناییخوب ، دستور زبانقوی حافظه

 : در ایران شغلی موقعیت

یا  توریسم صنعت ، صدا و سیما،تواند در مطبوعاتمی فرانسه زبان توانمند مترجمی التحصیلفارغ یک

 تبحر كافی كار گردد و در صورت به دارند، مشغول فرانسه زبان یا منشی مترجم نیاز به كه هاییشركت

بر  نیز عالوه فرانسه و ادبیات زبان التحصیلفارغ بپردازد. یک كار ترجمه آزاد به صورت تواند بهنیز می

 یک كه این تر از همهكند. مهم تدریس آزاد زبان هایند در آموزشگاهتوامی فوق شغلی هایفرصت

 با یک آشنایی بسیار بهره ببرد چون اششخصی خود در زندگی تواند از تحصیالتمی زبان التحصیلفارغ

 دست را به اطالعات ینترتازه توانمی آن یاری به گشاید كهمی انسان را بر روی ای، دریچهخارجی زبان

 .داشت انتخاب امکان گروهی هایو رسانه كتب آورد و از میان
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 زبانوادبیاتاردو

نویسند؟البته گویند و میمیلیون نفر در جهان به زبان اردو سخن می 600دانید كه حدود دیباچه: آیا می

كمابیش درتمام كشورهای شبه قاره هند فهمیده زبان اردو، تنها زبان رسمی كشور پاكستان است اما 

انسانی و هنر به زبان اردو وجود گویند و در حال حاضر هزاران جلد كتاب علومشود و به آن سخن میمی

توانند به فارسی ترجمه كرده و از آنها بهره ببرند.از سوی دیگر كشور ما برای این كه دارد كه ایرانیان می

تنگاتنگ و نزدیک با كشور همکیش و همسایه خود، پاكستان داشته باشد، نیاز به بتواند ارتباطی 

رو رشته زبان و ادبیات اردو به عنوان یک رشته مترجمانی متبحّر درزبان و ادبیات اردو دارد. از همین

 ها و مراكز آموزش عالی ایران ارائه شده است.تحصیلی در دانشگاه

 ل :های این رشته در طول تحصیدرس

 دروس پایه:

 شناسی و روش تحقیق، بدیع، آیین نگارش.دستور زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی، مرجع

 دروس اصلی و تخصصی:

مقدمات اردو، خواندن و درک مفهوم متون، تدریس متون نثر، تدریس متون نظم، ادب منثور، ادب 

منظوم، ادب داستانی، دستور، جمله ساده، انشای پیشرفته، گفت نویسی و مقدمات انشاء، انشای وشنود و 

ادبی. درک مطالب شفاهی، بیان شفاهی داستان، ترجمه، تاریخ زبان وادب اردو، معانی و بیان و صناعات  

 زبانوادبیاتارمنی

آموزان دیباچه: هدف تربیت افرادی است كه برای انجام و،یفه معلمی زبان وادبیات ارمنی به دانش

شهر واهواز كارآیی كافی را داشته های تهران، اصفهان، تبریز، اراک، شاهینمدارس خاص ارامنه شهر

التحصیالن در مدارس خاص ارامنه و مؤسسات فرهنگی مذهبی ارامنه باشند. مراكز جذب فارغ

باشد.گفتنی است كه امکان پذیرفتن داوطلب غیرارمنی دراین رشته بسیار محدود است. به همین می

 شود.اوطلبان غیرارمنی توصیه نمیشته، به ددلیل انتخاب این ر

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس اصلی و تخصصی:

زبان ارمنی مقدماتی )خواندن و درک مفاهیم(، صرف زبان ارمنی، نحو زبان ارمنی، امال نویسی زبان 

و انواع ادبی، تاریخ ای بر ادبیات ارمنی، فنون، صناعات )گرابار(، مقدمهارمنی، مقدمات ارمنی قدیم

نگارش  ارمنستان، خواندن و درک مفاهیم پیشرفته، اصول و مقدمات ترجمه، ترجمه مقدماتی، آیین

دستور زبان ارمنی قدیم، قرائت زبان  های ادبی، ادبیات قدیم ارمنی )نظم و نثر(،زبان ارمنی، مکتب

ترجمه پیشرفته )ترجمه متون اسالم ارمنی قدیم )متون كتاب مقدس و سایر متون تاریخی و مذهبی(، 

سازی پیشرفته شناسی(، دستور پیشرفته زبان ارمنی، جملهو سایر متون مذهبی(، آواشناسی ارمنی )وا 

ادبیات میانه ارمنی )نظم و نثر(، ادبیات جدید  تاریخ فرهنگ ارمنی،زبان ارمنی، تاریخ زبان ارمنی، 

نی )ادبیات شفاهی(، انشای ادبی، تاریخ ارامنه در ایران، تفسیر ارمنی )نظم و نثر(، ادبیات عامیانه ارم
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شناسی ارمنی، تاریخ متون ادبی نثر، تفسیر متون ادبی نظم، منابع تاریخی ارمنی درباره ایران، لغت

 ادبیات معاصر ارمنی )نظم و نثر(، اصول و روش تحقیق همراه با تحقیق عملی. فرهنگ ارمنی،

 

 زبانچینی

های اكثر كشورهای خاور دور از جمله ژاپن، كره، چین، تایوان، هنگ دیباچه: زبان چینی مادر زبان

كنگ و ... است، در رشته زبان چینی دانشجویان ضمن فرا گرفتن درک مطالب، خواندن، نوشتن و 

ها پشت دیوار نگه داشته شده چین، آشنا مکالمه زبان چینی با فرهنگ منزوی و سال

ترجمه یا تدریس این زبان فعالیت كنند.  توانند در زمینه نگارش،التحصیالن این رشته می.فارغشوندمی

های علمی، فنی و جامعه ما را از آخرین پیشرفت توانند با تحقیق در كتب و متون آنان،همچنین می

مختلف در  های دولتی و نهادهایادارات و سازمان ها،صنعتی آن محیط مطلع نمایند.وزارتخانه

التحصیالن این هایی چون تجارت، تبادل افکار و اعتقادات و ارتباط با كشورهای خاور دور، به فارغزمینه

 رشته نیازمند هستند . 

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس پایه:

 زمینه فرهنگی زبان چینی، عالئم نوشتاری. دستور زبان چینی

 دروس اصلی و اختصاصی:

چینی كالسیک، زبان چینی میانه، زبان جدید چینی، درآمدی بر ادبیـات چینـی، عالئـم نوشـتاری     زبان 

ساختار زبـان و   چینی، زبان چینی پیشرفته، بحث و مکالمه به زبان چینی، دستور زبان كالسیک چینی،

یری زبـان،  ادبیات چینی، گفت و شنود در آزمایشگاه، ترجمه ساده، قرائت و فهم متون ساده، فنون یـادگ 

زبان دوم، جمالتی از متفکرین قدیم چین، سیری در ادبیات جدید چینـی، عنـاوینی در ادبیـات چینـی،     

عالئم نوشتاری چینی عالی، رمان كالسیک چینی، خواندن متون مطبوعاتی، بررسی آثـار ترجمـه شـده    

 اسالمی.

 

 زبانروسی

روسی و مترجمی زبان روسی دانشجو  دیباچه: زبان روسی در مقطع كارشناسی در دو گرایش زبان و

 پذیرد.می

 زبان روسی:

همسایگی با كشور روسیه و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با این كشور و توان باالی علمی 

انسانی و فنی، جایگاه زبان روسی در كشورهای های علومهای روسی زبان، بخصوص در رشتهدانشگاه

و در نهایت ادبیات غنی زبان روسی موجب تأسیس رشته زبان روسی شده اتحاد جماهیر شوروی سابق 

 است.

 مترجمی زبان روسی:
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های فرهنگی، ادبی و علوم انسانی است. هدف این رشته تربیت مترجمان ورزیده در زمینه

توانند پس از اتمام تحصیالت در مؤسسات مختلف تحقیقاتی و اطالعاتی التحصیالن این رشته میفارغ

به زبان روسی را  غول به كار شوند تا با توجه به زمینه یا گرایش تخصصی خود، نیاز واحدهای مربوطمش

 تأمین نمایند. 

 های این رشته در طول تحصیل :درس

 دروس مشترک در هر دو گرایش :

آشنایی با آثار ادبی روسی، اصالحات و تعبیرات زبان، اصول و روش تحقیق، اصول و روش ترجمه، 

نگاری، بررسی ترجمه متون اسالمی، بیان شفاهی داستان، ترجمه از فارسی به روسی، ترجمه از نامه

انسانی، ترجمه متون مطبوعاتی، تلخیص متون، روسی به فارسی، ترجمه متون ساده، ترجمه متون علوم

 خواندن متون مطبوعاتی، خواندن و درک مفاهیم، دستور زبان، زبان روسی عمومی ، زبان دوم،

 شناسی همگانی، گفت و شنود، آیین نگارش.زبان

 دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات روسی :

نویسی و مقدمات انشاء، خواندن و تفسیر متون، درآمدی بر ادبیات، ساختمان و نمونـه نمایشـنامه،   جمله

 های ادبی.سخنرانی و منا،ره، مکتب

 دروس تخصصی مترجمی زبان روسی :

 ترجمه مکاتبات و اسناد.نویسی، ترجمه شفاهی، ون یادگیری زبان، مقالهخواندن مفاهیم، فن
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 سایت های مفید

 
 http://www.roshd.ir شبکه رشد

 http://www.tebyan.net پایگاه اطالعاتی تبیان

پورتال مركزی وزارت 

 آموزش و پرورش

http://www.medu.ir 

كانون پرورش فکری 

 كودكان و نوجوانان

http://www.kanoonparvaresh.com/84/index.asp 

 انجمن اولیا و مربیان
http://payvand.medu.ir 

وزارت علوم تحقیقات و 

 فناوری

http://www.msrt.ir 

 http://www1.schoolnet.ir/fa شبکه مدرسه

http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/1 دانشگاههای دولتی

/Forms/view.aspx 

مراكز پژوهشی وزارت 

 علوم

http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/DocLib/Forms/vie
w.aspx 

پارک های علم و 

  فناوری

http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/11
/Forms/view.aspx 

فرهنگستان علوم 

 پزشکی 

p://www.ams.ac.irhtt 

 http://www.ias.ac.ir فرهنگستان علوم

 http://www.pnu.ac.ir پورتال دانشگاه پیام نور

 
 

 

 

 

 

 رشته های مشترک بین گروه های آزمایشی

 

http://www.roshd.ir/
http://www.roshd.ir/
http://www.tebyan.net/
http://www.tebyan.net/
http://www.tebyan.net/
http://www.medu.ir/
http://www.medu.ir/
http://www.medu.ir/
http://www.medu.ir/
http://www.kanoonparvaresh.com/84/index.asp
http://www.kanoonparvaresh.com/84/index.asp
http://www.kanoonparvaresh.com/84/index.asp
http://payvand.medu.ir/
http://payvand.medu.ir/
http://payvand.medu.ir/
http://www.msrt.ir/
http://www.msrt.ir/
http://www.msrt.ir/
http://www.msrt.ir/
http://www1.schoolnet.ir/
http://www1.schoolnet.ir/fa
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/1/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/1/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/1/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/DocLib/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/DocLib/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/DocLib/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/DocLib/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/11/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/11/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/11/Forms/view.aspx
http://www.msrt.ir/sites/ravabetomomi/11/Forms/view.aspx
http://www.ams.ac.ir/
http://www.ams.ac.ir/
http://www.ams.ac.ir/
http://www.ams.ac.ir/
http://www.ias.ac.ir/
http://www.ias.ac.ir/
http://www.ias.ac.ir/
http://www.pnu.ac.ir/
http://www.pnu.ac.ir/
http://www.pnu.ac.ir/
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 بیوتکنولوژی  - 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی  –

 حسابداری –

 روانشناسی  – 

 علوم اقتصادی  –

 كتابداری  –

 مدیریت  –

 مدیریت مالی –

 مدیریت هتلداری – 

 الهیات و علوم اسالمی – 

 امور گمركی – 

 تاریخ  – 

 تربیت معلم قرآن مجید  –

 تفسیر قرآن مجید  –

 جغرافیا  –

 زبان و ادبیات عربی –

 شیمی  – 

 علوم انتظامی –

 علوم تربیتی  -

 علوم سیاسی  –

 فقه وحقوق اسالمی  –

 فلسفه –

 فلسفه وحکمت اسالمی  – 

 فنون قرائت ،تالوت و كتابت قرآن مجید  –

 مدیریت و بازرگانی دریایی –

 مهندسی سیستم  – 

 هوانوردی –
 

 

 منابع
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 (دكتر عبداله شفیع آبادی )شغلی  –راهنمایی و مشاوره تحصیلی 

 (دكتر عبداله شفیع آبادی)راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل  

 سازمان سنجش و آموزش كشور

  

 

  

 

 

 

 

 

 


