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مهندسي برق

تقسیم « مخابرات، كنترل، قدرت و الكترونیك»رشته ي برق در مقطع كارشناسي به چهار گرایش 

.  مي پردازنددانشجویان ابتدا بدون تعیین گرایش و همگي با عنوان رشته ي برق به تحصیل. مي شود
متقاضیان هر گرایش پس از گذراندن درس هاي پایه و اصلي، با توجه به معدل درس هایي که

.گذرانده اند و ظرفیت و توان علمي هر دانشكده، به انتخاب گرایش مي پردازند

واحد درسي است؛ زیرا در مسائل كاربردي، هر چهار 20تفاوت این گرایش ها چیزي در حدود 
.نوع تخصص، مورد نیاز است و این تفكیك در مسائل علمي تأثیر چنداني ندارد

گرایش مخابرات.1

در تخصص. شبكه ي مخابراتي مثل سلسله ي اعصاب انسان، جامعه ي جهاني را فراگرفته است
حي زمینه ي شناخت، نحوه ي عملكرد و چگونگي نگهداري و بهره برداري، تجزیه و تحلیل و طرا

هدف اصلي رشته ي مخابرات، انتقال. سیستم هاي مخابراتي، از اهمیت زیادي برخوردار است
 .است (DATA)اطالعات به سه شكل صوتي، تصویري و داده

ئوري ها در میان تمام گرایش هاي برق، گرایش مخابرات بیش ترین خصلت ریاضي را دارد و تمام ت
و « آمار و احتماالت»دو درس . در قالب ریاضیات پیشرفته در آن مطرح مي شود

.در این گرایش از اهمیت ویژه اي برخوردارند« الكترومغناطیس»

گرایش كنترل. 2

در تمامي  .هدف این علم، كنترل رفتار سیستم هاي مختلف با توجه به ورودي هاي داده شده است

آن به مقادیر سیستم ها، مسئله ي كنترل اتوماتیك تغییر رفتار سیستم براي نزدیك كردن پاسخ هاي
مطلوب، همواره مورد نظر است؛ مانند كنترل دماي یك كوره، كنترل دور الكتروموتور، كنترل

.و مانند این هاموشك، كنترل هواپیما و سفینه، كنترل ارتفاع آب و كنترل جریان و ولتاژ یك سیستم



گرایش قدرت.3

شین هاي مهندسي سیستم هاي قدرت و ما. موضوع اصلي این گرایش، تولید، انتقال، توزیع و تبدیل انرژي الكتریكي است

فاظت الكتریكي، دو شاخه ي كالسیك این گرایش هستند كه در آن ها مسائلي مانند بررسي، طراحي، بهره برداري، كنترل و ح

سیستم هاي قدرت و اجزاي آن، مورد مطالعه قرار مي گیرند و اصول كاري و طراحي انواع ماشین هاي الكتریكي آموزش داده

بررسي قواعد و قوانین حاكم بر موتورها و ژنراتورها، از جمله ي مطالبي است كه یك مهندس قدرت براي كار در. مي شود

جریان از وظایف دیگر یك مهندس قدرت، آشنایي با روش هاي توزیع و پخش. این زمینه ها باید از آن ها اطالع كافي داشته باشد

بوط از آن چه گفته شد، عملي بودن و كاربردي بودن درس هاي مر. برق در یك كارخانه، یك ساختمان، یك منطقه یا شهر است

گرایش الكترونیك.4 .به این گرایش، معلوم مي شود و مي توان حدس زد كه بازار كار وسیعي دارد

حركت به عبارتي، به مطالعه  ي. الكترونیك، علم و تكنولوژي عبور ذرات باردار در یك گاز یا یك خأل یا یك نیمه هادي است

رنده ي الكترونیك نوین، به وجودآو. بارهاي الكترونیكي و كنترل حركت آن ها براي ایجاد اثرات مطلوب مورد نظر، مي پردازد

سیستم ها و ابزارهاي پیچیده اي است كه در بسیاري از موارد، در زندگي روزمره و شاخه هاي مختلف صنعتي، پزشكي و

.مهندسي مورد استفاده قرار مي گیرند

یتاها به در مباحث دیجیتال همه ي د. مباحث درسي در رشته ي الكترونیك به دو دسته ي كلي دیجیتال و آنالوگ تقسیم مي شود

ولت است؛ ولي در مباحث + 5صورت صفر و یك بیان مي شود كه كد صفر، معرف ولتاژ صفر و كد یك، معرف ولتاژ 

.(محدودیتي ندارد. )آنالوگ، اطالعات مي توانند دانه هاي ولتاژي مختلفي را دربرداشته باشند

و تكنولوژي، پرداختن به فیزیك. مباحث دیجیتال، مهندسي برق گرایش الكترونیك را به رشته ي كامپیوتر نزدیك كرده است

ولي از ساخت نیمه هادي ها و طراحي مدار هاي مجتمع میكروالكترونیك، در مقطع فوق لیسانس گرایش الكترونیك انجام مي شود؛

و زبان آن جا كه تكنولوژي و ساخت بسیار پیشرفته اي دارند كه مستلزم هزینه و سرمایه گذاري زیادي است، در درس ساختار

در . ودماشین، اصول ساختمان داخلي كامپیوتر و نحوه ي كار آن ها و چگونگي برنامه نویسي به زبان ماشین، آموزش داده مي ش

. شودسي هاي مختلف و برنامه نویسي آن ها، میكروپروسسورها كه قلب كامپیوتر هستند، ساخته مي. حال حاضر، با تجمع آي

ه مسائل گرایش الكترونیك به گرایش سخت افزار نزدیك مي شود و دانشجویان برق مي توانند با انتخاب درس هاي اختیاري، ب

مهندسي عمران .الكترونیكي كامپیوتر بپردازند

كه به مهندسي عمران از جمله رشته هایي است كه بیانگر كاربرد علم در ایجاد سازندگي و عمران كشور است؛ یعني هر چیزي

له، مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، دكل هاي مخابراتي، ساختمان هاي مقاوم در مقابل زلز)آبادي یك كشور بازمي گردد 

هندس ، در حیطه ي كار م(سیل و آتش سوزي، نیروگاه هاي برق و مصالح سبك، ارزان و با كیفیت مناسب براي ساخت و ساز



عمران-عمران

مان یا به محاسبه و طراحي سازه هاي متفاوت، تحت نیروهاي مختلف مانند باد، زلزله، سیل، آتش و وزن خود ساخت
.سازه مي پردازد

نقشه برداري-عمران. 2
ام یك همان طور كه براي داشتن یك زندگي موفق باید برنامه ریزي كرد و طرح و نقشه ي شخصي داشت، براي انج

خت كار عمراني كه گاه چندین سال به طول مي انجامد، باید نقشه برداري كرد و اطالعات دقیقي از ابعاد مكان سا

براي مثال هنگام نصب دكل هاي مخابراتي، در آغاز باید مسیر دكل گذاري و . سازه ي مورد نظر به دست آورد
ا رشته ي این رشته ب. فاصله ي بین دكل ها، به کمک نقشه برداري تعیین شود و سپس دكل هاي مورد نظر نصب شود

براي براي مثال وقتي مهندس نقشه برداري. نقشه برداري با جغرافیا و سنجش از راه دور، ارتباط نزدیكي دارد
دو هم چنین نقشه برداري در. تهیه ي نقشه، از ماهواره كمك مي گیرد، به رشته ي سنجش از راه دور، نزدیك مي شود

فیا از نقشه  رشته ي عمران و جغرافیا بسیار به یكدیگر نزدیك اند و تفاوت این دو، بیش تر در این است كه در جغرا

ي و براي تهیه ي اطلس هاي جغرافیایي استفاده مي شود، اما در مهندسي عمران، از نقشه برداري براي برنامه ریز
.طرح هاي عمراني استفاده مي شود

(هیدرولیك)آب -عمران. 3
ق خشك مي گویند در آینده اي نه چندان دور، دست یابي به منابع آبي جدید براي كشورهاي خاورمیانه، كه یكي از مناط

.  یا نیمه خشك جهان است، نیازي ضروري مي شود

ر ایران كشور ما نیز كه در همین منطقه واقع شده است، كشوري خشك و نیمه خشك است، زیرا میانگین بارندگي د
ر حدود یك سوم میانگین بارندگي در جهان است و این یعني ما باید از هر قطره ي آب موجود در كشورمان، حداكث

.استفاده را كرده و از هدر رفتن آن جلوگیري كنیم
تا آب، با ساخت سدها، تصفیه خانه ها، تونل هاي انتقال آب و شبكه هاي توزیع آب، در همین راس-مهندسان عمران

.در واقع این گرایش، نحوه ي حفظ آب و استفاده ي بهینه از آن را آموزش مي دهد. گام برمي دارند

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
تحلیل و مهندس به كسي مي گویند كه به یاري دانش حرفه اي و قدرت تجزیه و« خلق فرایندهاي نو»مهندسي یعني 



این. كاربردي عمران، تربیت متخصصاني در همین زمینه است-هدف مهندسي علمي•
رشته در سه گرایش بهره برداري از سد و شبكه، شبكه هاي آب و فاضالب و 

.ساختمان هاي آبي، دانشجو مي پذیرد
بهره برداري از سد و شبكه. 1

سرمایه گذاري هاي عظیم در طرح هاي توسعه ي منابع آب، به ویژه در احداث سدها و 
كه را شبكه هاي آبیاري، تربیت كارشناس بهره برداري و نگهداري و توسعه ي سد و شب

ش، از براي حفظ و حراست از این سرمایه گذاري ها الزامي مي كند تا بتوان با بهترین رو
این تأسیسات حیاتي بهره برداري كرد و طول عمر مفید آن ها را با نگهداري مناسب

.افزایش داد
هدف این رشته، تربیت افرادي است كه با بهره گیري از آموخته هاي علمي و عملي 

نظیم بتوانند برنامه ي بهره برداري و نگهداري از سد و شبكه هاي آبیاري و زه كشي را ت
كنند، محاسبه هاي الزم را انجام دهند و طرح هاي توسعه ي شبكه ها را پیاده كرده و در 

.اجراي آن ها نظارت كنند
شبكه هاي آب و فاضالب. 2

هدف این رشته، تربیت نیروي متخصص مجهز به دانش فني و مهارت الزم براي 
.مطالعه، طراحي و اجراي شبكه ها و تصفیه خانه هاي آب و فاضالب است

زیكي، فارغ التحصیالن این دوره، توانایي تهیه ي برنامه هاي الزم را براي آزمایش هاي فی
ا و بررسي شیمیایي و میكروبیولوژیكي آب و فاضالب و تجزیه و تحلیل نتایج آزمایش ه

آمار و اطالعات جمع آوري شده از مراحل مختلف تصفیه خانه ها و نظارت بر عملیات 
ساعت كارآموزي در سه مرحله پیش بیني شده 600در این دوره، حدود . اجرایي دارند

.است
ساختمان هاي آبي. 3



مهندسي شهرسازي

ردازد و شهرسازي علمي است كه به بررسي همه ي تحوالت اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فیزیكي یك شهر مي پ

تالش مي كند كه روابط موجود در یك شهر را در قالب نظامي هماهنگ، مدیریت و سازمان دهي كند و 

گي متخصص شهرسازي نیز كسي است كه با مطالعه و بررسي روابط اجتماعي، اقتصادي، سیاسي و فرهن

ر در حاكم بر شهر، برنامه اي به سامان و مطبوع براي یك شهر ارائه مي دهد؛ برنامه اي كه تصویرگر سیماي شه

.آینده است
.در این رشته حداقل شش محور اصلي وجود دارد كه در برنامه ریزي و طراحي شهر، سرنوشت سازند

پهنه ي عمدتاً بر كاربري زمین ها متمركز است؛ یعني بررسي مي كند كه ما چگونه فضا و: برنامه ریزي شهري

.شهر را به فعالیت هاي مختلف اعم از صنعتي، تجاري و مسكوني اختصاص دهیم
برنامه ریزي حمل و نقل

 ي مهم، در شهر تنها موضوع مورد بررسي، فیزیك شهر نیست بلكه مسئله: برنامه ریزي اقتصادي و اجتماعي

ف كه به عبارت دیگر براي قشرهاي مختل. جامعه ي شهري و انسان هایي هستند كه در این محیط زندگي مي كنند

هر داراي امكانات اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند یا براي اقوام مختلفي كه در مكان هاي مختلف یك ش

.زندگي مي كنند، باید برنامه ریزي شود
.مثل آب، برق و تلفن: برنامه ریزي شبكه هاي زیرساختي

با این به بررسي خطرهاي محیط  زیست مثل سیل و زلزله مي پردازد و براي مقابله: برنامه ریزي محیط زیست

ط هم چنین به مطالعه ي ظرفیت هاي محیطي و تأثیرات سوئي كه انسان بر محی. سوانح، برنامه ریزي مي كند

.زیست مي گذارد مي پردازد

.  استبه طراحي سه بعدي شهر پرداخته و محور توجه آن، مناسبات انسان با محیط فیزیكي خود: طراحي شهري

در واقع در طراحي شهري، انسان با تمام خصوصیات جسمي، روحي و معنوي ا ش مطرح است و هدف آن نیز 

رد شناسایي با تركیب این شش دانش، متخصصان مي توانند تمامیت پدیده ي شهر را مو. ارتقاي كیفیت شهر است

.قرار دهند و براي هدایت و كنترل توسعه ي آن تالش كنند



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

، دانشجوي رشته ي شهرسازي باید اطالعات عمومي خوبي داشته باشد و در دانشگاه نیز به این اطالعات

ه و رشته ي شهرسازي نیاز به مطالعه ي زیاد، كارهاي فیزیكي گسترد. عمق و وسعت بیش تري ببخشد

ین هم چن. برداشت هاي میداني بسیاري دارد؛ به همین دلیل دانشجو باید وقت زیادي را به آن اختصاص دهد

كارشناسي باید قدرت تحلیل باالیي داشته باشد و در طراحي، زبردست باشد؛ به خصوص دانشجویان رشته ي

ه، به همین دلیل در آزمون كارشناسي ارشد این رشت. ارشد طراحي شهري كه باید در طراحي توانا باشند

.امتحان طراحي گرفته مي شود

ه دانشجوي این رشته باید با طراحي و مفاهیم هنري مثل روان شناسي رنگ ها آشنا باشد و در عین حال ب

ل سازي، ریاضي مفاهیم تكنیكي و اصول فني كار مثل نقشه برداري، رسم فني، پرسپكتیو، هندسه ي فضایي، مد

كارهاي و مسائل انساني و اجتماعي مثل مباني جامعه شناسي عالقه مند باشد و بداند كه در مدت تحصیل باید

ید در سطح كارشناسي، از دانشجوي شهرسازي انتظار مي رود كه د. تحقیقاتي و عملي بسیاري انجام دهد

.  كندهندسي و درك فضا داشته باشد و بتواند در طراحي، فضا را به صورت دوبعدي و سه بعدي تصویر

ین هم چنین باید در ریاضیات، به ویژه آمار، مسلط باشد؛ زیرا جمع آوري و تحلیل اطالعات و تحقیقات ا

دنیاي رشته، نیاز به آمار و تحلیل آماري دارد و درنهایت، به زبان انگلیسي و آشنایي با كامپیوتر كه در

مهندسي نفت .امروز عامل مهمي در موفقیت یك دانشجوست، تسلط داشته باشد

ت، با همت دانشگاه صنعت نفت، این رشته كه ركن اصلي یكي از بخش هاي عمده ي صنعت نف78از سال 

ازن، یعني اكتشاف و استخراج نفت و گاز است، از مهندسي شیمي جدا شد و در چهار گرایش اكتشاف، مخ

ت، رشته اي كه اساس درس هاي آن، مبتني بر مكانیك سیاال. حفاري و بهره برداري از منابع نفت ارائه شد

دینامیك گازها، ترمودینامیك سیاالت، انتقال جرم و اقتصاد مهندسي است و هدف آن، تربیت مهندسان

وزه امر. كارآمدي است كه بتوانند روش هاي بهینه ي بهره برداري از منابع نفت و گاز را طراحي و اجرا كنند

به طور متوسط از هر هشت حفاري، یك حفاري به نفت مي رسد كه این آمار در مناطقي كه به هیچ وجه 

به همین دلیل دانشمندان در جست وجوي روش هاي جدیدي. سابقه ي حفاري وجود نداشته است، بدتر است



مهندسي حفاري•
براي رسیدن به یك حوزه ي نفتي باید حفاري كرد؛ كاري كه به تخصص، وقت و هزینه ي

.بسیاري نیاز دارد
یك مهندس حفاري، روش هایي ارائه مي دهد كه هزینه ي حفاري را پایین مي آورد و راندمان كار 

حوه ي هم چنین با توجه به شرایط و خصوصیات زمین شناسي و اقلیمي منطقه، ن. را باال مي برد
.حفاري را كه مي تواند افقي، عمودي یا جهت دار باشد، تعیین مي كند

ه ي یكي از وظایف مهندس حفاري، بررسي خاك زمین حفاري است تا با توجه به نوع خاك، مت
ین هم چنین متخصص این گرایش، تعی. مورد نیاز براي استخراج و حفاري به كار برده شود

اي مي كند كه از چه نوع موادي باید در گل حفاري استفاده شود تا آن مواد موجب ریزش دیواره ه
.چاه نشوند

مهندسي مخازن نفت و گاز
ویژه اي به صخره ي رسوبي حاوي مواد نفتي كه زیر الیه ي غیر نفوذي تشكیل شده و داراي شكل

دانش مهندسي مخازن به این موضوع . از ساختمان زمین است، مخزن نفت گفته مي شود
هزار متري چه 3یا 2مي پردازد كه ما در یك حوزه ي نفتي در اعماق زمین، مثالً در عمق 

خزن مقدار نفت و گاز داریم و چه مقدار از آن، قابل دسترسي است و با چه سرعتي مي توان از م
.مورد نظر برداشت كرد

مهندسي نفت، گرایش مخازن، نوع مخزن نفت یا گاز و هم چنین فشار، دما و عمق از سطح 
زمین را مشخص مي كند، زیرا موارد ذكرشده، در نحوه ي برداشت و استخراج نفت از مخازن 

.تأثیر دارند
مهندسي بهره برداري از منابع نفت

مهندس بهره برداري از منابع نفت، مهندسي است كه راه ها و روش هاي بهره برداري بهینه از 
دام یك مخازن نفت را ارائه مي دهد؛ یعني با توجه به نوع مخزن نفت، تعیین مي كند كه به کمک ك

، مي توان(تزریق گاز، تزریق آب، تزریق مواد پلیمري یا ازدیاد حرارت)از روش هاي موجود 
ا امروزه اكثر مخازن نفت كشور م. نفت را راحت تر و مقرون  به  صرفه تر بهره برداري كرد



مهندسي مواد•
د و با متالورژي به عنوان یك علم، دانش نسبتاً جواني است كه تنها صد سال از عمر آن مي گذر

یكي مواد، كشف روش هاي جدید استخراج و تصفیه ي فلزات، شناسایي مشخصات ساختاري و فیز
.فنون جدید شكل دادن و تولید فلزات متولد شده است

د كه البته متالورژي علمي است كه به دو بخش كلي متالورژي استخراجي و صنعتي تقسیم مي شو
هر دو بخش مذكور در دانشگاه هاي كشور ما نیز به عنوان دو گرایش از رشته ي مهندسي مواد

در رشته ي مواد، محصوالت را به سه گروه عمده ي فلزات، پالستیك ها و . تدریس مي شود
.ي مي كنندسرامیك ها تقسیم بندي كرده و فلزات را به عنوان بزرگ ترین گروه مواد صنعتي معرف

استخراج، دربرگیرنده ي هر كاري است كه روي فلزات و سنگ هاي معدن آن ها انجام مي شود؛ 
پس یعني متالورژي استخراجي با تهیه ي فلزات از سنگ معدن، اولین قدم ها را برمي دارد و س

.متالورژي صنعتي، محصول فلزي قابل مصرف را تولید مي كند
را متالورژي استخراجي، حدفاصل بین مهندسي معدن و شاخه ي صنعتي متالورژي است، زی

تمامي موادي كه ما از آن ها استفاده مي كنیم به صورت توده هاي سنگي كه داراي ناخالصي هاي
، به ، در معادن قرار دارند و باید بعد از كشف و استخراج(عیارشان پایین  است)زیادي هستند 

.کمک تكنولوژي متالورژي استخراجي، مراحلي را طي كنند تا قابل مصرف شوند
ا الزم است كه یك مهندس متالورژي با انجام یك سري فرایندها مانند خرد كردن سنگ معدن ب

و دستگاه هایي موسوم به سنگ شكن، تغلیظ سنگ معدن با استفاده از روش هاي مغناطیسي
، كه شناورسازي و عملیات ذوب و پاالیش، عیار سنگ را باال برده و سنگ را به صورت شمش

تقریباً خالص است، تحویل صنعت دهد و سپس به کمک دانش نظري و علمي متالورژي
.صنعتي، محصول فلزي قابل مصرفي به طور مستقیم یا غیر مستقیم تولید شود

(  چدن)به عنوان مثال، آن چه در كارخانه ي ذوب آهن اصفهان تا مرحله ي تهیه ي شمش آهن خام 
انجام مي شود، عمدتاً مربوط به متالورژي استخراجي است و آن چه پس از این، انجام شده و 

ري و محصول فلزي قابل مصرف مستقیم یا غیر مستقیم تولید مي شود، در حیطه ي دانش نظ
علمي متالورژي صنعتي قرار دارد؛ مانند تهیه ي نورد كه براي ساخت میله، ورق، تیرآهن و



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

د و به بسیاري از مردم تصور مي كنند كه یك مهندس متالورژي فقط در كنار كوره كار مي كن
همین دلیل براي موفقیت در این رشته، اصل را بر قدرت بدني و توان جسماني باال

د به فكر مي گذارند؛ اما این یك تصور اشتباه است؛ زیرا با این که یك مهندس متالورژي نبای

هندس پشت میزنشیني بوده و باید آمادگي كار در شرایط سخت را داشته باشد، بدون شك م

ید به این رشته بیش از توان جسماني خوب، نیاز به ذهني خالق و كنجكاو دارد و هم چنین با

ر بازار كار، این رشته عالقه مند باشد تا بتواند به پیشبرد علم متالورژي كمك کند یا حداقل د
.مهندسي موفق شود

راي مثال هم چنین دانشجویان این رشته باید در فیزیك، شیمي و ریاضي قوي باشند؛ زیرا ب

نوع مختلف دارد و انتخاب نوع فوالد نیز براي ساخت 2000فوالد خود به تنهایي بیش  از 

هر یك پس مهندس متالورژي باید با خواص فیزیكي و شیمیایي. یك قطعه، بسیار مهم است

رد نظر از انواع فوالد آشنایي داشته باشد تا بتواند فوالد مناسب را براي ساخت قطعه ي مو
.  خویش انتخاب كند



مهندسي معدن•
دانشجویان اكتشاف معدن . رشته ي مهندسي معدن داراي دو گرایش اكتشاف و استخراج معدن است

و (اكتشافات زمین از طریق فیزیك)درباره ي مكانیك سنگ، زمین شناسي ساختماني، ژئوفیزیك 
عدني از زمین شناسي معدني مطالعه مي كنند و دانشجویان گرایش استخراج در زمینه ي فعالیت هاي مختلف م

قبیل حفاري، آتش باري، نگهداري، ترابري و اصول طراحي معدن و فرآورده هاي مواد معدني آموزش 
ان، در واقع گرایش اكتشاف، با رشته ي زمین شناسي و گرایش استخراج، با رشته هاي عمر. مي بینند

.متالورژي و شیمي معدني در ارتباط نزدیك است
یار وسیع تر مهندسي معدن تنها محدود به اكتشاف و استخراج معدن نیست، بلكه قلمرو فعالیت این رشته، بس

اي براي مثال یك مهندس معدن مي تواند به اكتشاف ساختاري بپردازد؛ یعني بر. از كار در معدن است
یك اطالع از وضعیت زمین یك سري تحقیقات و عملیات زمین شناسي انجام دهد و این كار براي ساختن

ساختمان بزرگ، شهرك، كارخانه یا ایجاد راه ها و بزرگراه ها ضروري است؛ زیرا باید در آغاز از 
ویژگي هاي فیزیكي و مكانیكي زمین مورد نظر اطالع داشت و سپس بر اساس آن، ساختمان را طوري

.د تحمل كندساخت كه نشست نامتقارن نکند و پي طبیعي آن بتواند سنگیني باري را كه بر آن وارد مي شو
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

ا وجود ب. دانشجوي این رشته باید به زمین، مباحث زمین شناسي و بررسي هاي داخل زمین عالقه مند باشد
ت؛ اهمیت درس زمین شناسي در این رشته، مهندسي معدن جزو رشته هاي گروه آزمایشي علوم ریاضي اس

1300مثالً نقشه ي زمیني به مساحت . زیرا در كار معدن، با حجم وسیعي از اطالعات روبه رو هستیم
معدن حال اگر براي یافتن. كیلومتر مربع را در اختیار ما قرار مي دهند تا در آن به دنبال معدن بگردیم

زمین را وجب به وجب این زمین را بگردیم، كار بیهوده اي انجام داده ایم بلكه باید قسمت هاي پُرپتانسیل
درصد از 10یا 5كیلومتر، یعني 100كیلومتر موجود، حدود 1300انتخاب كرده و براي مثال از 

اده از مساحت كل را انتخاب کنیم و در این مساحت به دنبال معدن بگردیم که چنین كاري تنها با استف
.ریاضیات امكان پذیر است

ده ي از عوامل مهم در موفقیت یك عملیات انفجاري، خردشدگي مناسب است؛ زیرا اگر ابعاد قطعات خردش
ه هاي كلي حاصل از انفجار، به دقت پیش بیني شود، عملیات متعاقب استخراج به خوبي طراحي شده و هزین

عني معدن در یك سطح مینیمم نگه داشته مي شود كه این كار به کمک مدل هاي ریاضي امكان پذیر است؛ ی
اري به کمک مدل هاي ریاضي مي توان ابعاد قطعات خردشده را پیش بیني كرد و در كل به یك طرح انفج

.بهینه دست یافت



مهندسي اپتيك•
ه آینده با توجه ب. دانش اپتیک و لیزر پیشرفتهاي فراواني در دهه هاي اخیر داشته است•

اي درخشان و کاربردهاي روزافزون آن، تربیت کادر متخصص که آشنا به زیر بناه
 .نظري و مسلط به مباني عملي باشند، الزم به نظر مي رسد

اربرد دوره کارشناسي مهندسي اپتیک و لیزر به منظور آموزش مباني علمي اپتیک و ک
وري پیشرفته در فن آ. آن در تجهیزات اپتیکي، اپتوالکترونیکي و لیزري تدوین شده است

نواحي و بویژه در صنایع دفاعي، تولید، انتشار و بکارگیري نور، آشکارسازي آن در
 .مختلف بینایي و برهمکنش نور باماده مسائل مهم به شمار مي آیند

اخت در این راستا به متخصصیني که بتوانند همکاري الزم را در طراحي و محاسبات س
دت احساس و نگهداري تجهیزات اپتیکي، اپتوالکترونیکي و لیزري بعهده گیرند، به ش

 .مي شود

ز در سال هاي اخیر و همزمان با رشد جهاني کاربردهاي لیزر رشته اپتیک و لیزر نی
 :شاهد بازار کار مناسبي بوده است که به نمونه هایي از آن اشاره مي کنیم

بیمارستان ها و مراکز درماني مجهز .1
(بخش متعدد)صنایع نظامي .2
سازمان انرژي اتمي.3
مراکز تحقیقاتي وزارت بهداشت.4
مراکز تحقیقاتي صنعتي کارخانه هاي بزرگ.5



مهندسي دريا•

2600رشته ي مهندسي دریا در كشور ما با این كه نوپاست، داراي اهمیت و جایگاه ویژه اي است، زیرا كشور ما حدود 

این رشته داراي سه . كیلومتر آن، در جنوب كشور و به آب هاي آزاد دنیا متصل است2000كیلومتر مرز آبي دارد كه 

.گرایش مهندسي كشتي، كشتي سازي و دریانوردي است

مهندسي كشتي.1

ن در گرایش مهندسي كشتي، علوم و فنون مربوط به اداره ي امور فني كشتي ها آموزش داده مي شود تا فارغ التحصیال

.بتوانند هدایت فني كشتي ها را بر عهده بگیرند

دلیل مهندسان كشتي به عنوان مدیر فني كشتي مسئول تعمیر، نگهداري و راه اندازي موتور كشتي هستند و به همین

دانشجویان این رشته پس از آن كه آموزش هاي تئوري را در مدت سه سال و نیم طي كردند، یك دوره ي كارآموزي 

قي، شش ماهه را روي كشتي هاي اقیانوس پیما در خارج از كشور، در آب هاي استرالیا، بندرهاي اروپایي، آسیاي جنوب شر

.سنگاپور، چین و كره مي گذرانند

از همین رو . هدف از ایجاد این گرایش، بي نیاز كردن كشور از به كارگیري پرسنل خارجي در كشتي ها بوده است

یرفته پذ« شركت كشتي راني جمهوري اسالمي ایران»دانشجویان مهندسي كشتي بنابر سفارش ارگان هاي خاصي هم چون 

 .مي شوند و از همان ابتدا بورسیه ي نهادهاي دریایي هستند و در نتیجه، آینده ي شغلي آن ها تضمین شده است

كشتي سازي.2

ین ا. كشور ما یكي از بزرگ ترین خریداران كشتي در دنیاست و هر سال، صدها میلیون دالر كشتي خریداري مي شود

هزار تني است كه حمل و نقل نفت را انجام مي دهند و كشتي هاي كوچك تري كه كار 500كشتي ها شامل كشتي هاي عظیم 

رشته  اي عالوه بر خرید كشتي بحث تعمیرات كشتي نیز وجود دارد؛. حمل و نقل كاال را به كشورهاي دیگر بر عهده دارند

ع در واق. كه به تربیت نیروهاي متخصص مورد نیاز سازمان هاي دریایي مخصوص كارخانه هاي كشتي سازي مي پردازد

مهندس كشتي ساز، كشتي مي سازد اما دریانوردي نمي كند و دانشجوي این رشته پس از گذراندن آموزش هاي تئوري،

.كارآموزي خود را در كارخانه هاي كشتي سازي داخلي مي گذراند

ه البته باید توجه داشت كه در دانشگاه صنعتي امیركبیر، ك .مهندسي كشتي سازي در واقع یكي از زیرشاخه هاي مكانیك است

كارخانه هاي. رشته ي مهندسي كشتي سازي به عنوان یك رشته ي مجزا مطرح است، درس ها تخصصي تر ارائه مي شوند

ن در خلیج فارس نیز از كارخانه هاي مهم كشتي سازي ایران هستند و فارغ التحصیالن ای« اروندان»در شمال و « نكا»



دریانوردي. 3•

وردي هدایت و رهبري كشتي و مدیریت نیروي انساني شاغل بر روي كشتي، وظیفه ي یك مهندس دریان

مین به بیان دیگر، مهندس دریانوردي مسئولیت راه اندازي كشتي و هدایت آن را بر عهده دارد، به ه. است

ا به شمار دلیل استادان رشته ي مهندسي دریا معتقدند كه این رشته را نباید یكي از گرایش هاي مهندسي دری

هده دارد آورد؛ زیرا یك مهندس دریا به عنوان كاپیتان كشتي، مسئولیت راهبري و مدیریت كشتي را بر ع

.و حرفه اش یك كار فني یا مهندسي نیست
اصي گفتني است كه عالوه بر آزمون سراسري، مؤسسه ي آموزش كشتي راني نیز از طریق كنكور اختص

ل، تعدادي دانشجو در این رشته مي پذیرد و بورسیه مي كند كه به این دانشجویان پس از اتمام تحصی

.گواهي نامه ي پایان دوره ي دریانوردي اعطا مي شود
ماه روي 18بیش تر دانشجویان این گرایش، بورسیه ي ارگان هاي دریایي كشور هستند و پس از آن كه 

كشتي راني »آب هاي خارج از كشور، كارآموزي خود را گذراندند، در ناوگان ارگان بورس دهنده مثل 

.مشغول به كار مي شوند «شركت ملي نفت كش»و « جمهوري اسالمي ایران



شیمي•

و شیمي، علم اتم ها، پیوندها و مولكول هاست؛ دانشي كه مي تواند خواص ماده، چگونگي تغییرات•

این رشته به پرورش . بررسي كند-از هسته ي اتم گرفته تا كهكشان ها-شیوه ي تولید آن ها را 

ده هاي متخصصاني مي پردازد كه با مطالعه، تحقیق و آزمایش، به ابداع و نوآوري پرداخته یا فرآور

.شیمیایي را كنترل مي كنند
لوم علم شیمي به عنوان یكي از ع. رشته ي شیمي داراي دو بخش علم شیمي و صنایع شیمي است

وسازي و پایه، زیربناي علوم مختلفي هم چون بیولوژي، بیوتكنولوژي، پزشكي، دندان پزشكي، دار

رشته هاي متعدد مهندسي است؛ اما صنایع شیمیایي عبارت است از صنایعي كه در آن ها واكنش

ین شیمیایي انجام مي شود؛ یعني اقسام مواد اولیه، به محصوالت جدید تبدیل مي شوند و خواص ا

.محصوالت تا حدودي با مواد اولیه متفاوت است
آن جمله با توجه به تعریف باال، صنایع شیمي، طیف گسترده اي از صنایع را دربرمي گیرند كه از

نایع مي توان به صنایع غذایي، داروسازي، پتروشیمي، الیاف مصنوعي، بهداشتي و آرایشي و ص

 .تولید لوازم خانگي اشاره كرد
بررسي و مطالعه ي اجمالي تركیب، ساختار و ویژگي هاي ماده و هم چنین كنترل آزمایشگاهي 

ارائه فرآیندهاي شیمیایي، مطالب و فعالیت هایي هستند كه در رشته ي شیمي در سطح كارشناسي

ه، كه در سطح كارشناسي ارشد و دكترا نیز دانشجویان در گرایش هاي تخصصي این رشت. مي شوند

ورت عبارت اند از شیمي آلي، شیمي تجزیه، شیمي معدني، شیمي فیزیك و شیمي كاربردي، به ص

ش شیمي عمیق تري با بخشي از علم شیمي آشنا مي شوند تا در آینده بتوانند به گسترش مرزهاي دان

.یاري رسانند
گرایش ها



ي فارغ التحصیل شیمي محض، در شروع یك فعالیت صنعتي نقش دارد؛ زیرا او كارها•

ا مهندس تئوریك ساخت یك ماده را نشان مي دهد و سپس یك فارغ التحصیل شیمي كاربردي ی
.شیمي، طراحي نیمه صنعتي ماده ي مورد نظر را ارائه مي دهد

، تفاوت این دو گرایش در نحوه ي نگرش آن ها به علم شیمي است؛ زیرا شیمي كاربردي

ند؛ نگرش كاربردي به علم شیمي دارد و مي خواهد از آموخته هاي شیمي در صنعت استفاده ك

نایي به همین دلیل فارغ التحصیالن این گرایش با مفاهیمي كه در صنایع مطرح است، آش

بیش تري دارند و بهتر جذب بازار كار مي شوند؛ اما هدف شیمي محض، پرورش 
سانس و دانشجویاني است كه كارهاي تحقیقاتي انجام مي دهند و با تحصیل در دوره ي فوق لی

ي درس هاي نظري گرایش شیم. دكترا به حل مسائل و ناشناخته هاي علم شیمي مي پردازند

هرچند شیمي محض، بیش تر به تئوري هاي . محض، بیش تر از درس هاي كاربردي است

ري با عمیق تر مي پردازد و شیمي كاربردي با ارائه ي یک سري واحدهاي كار، ارتباط نزدیك ت

ر كسي صنعت دارد، اما این دو گرایش در مقطع لیسانس، فرق زیادي با یكدیگر ندارند و اگ
ي مایل باشد تغییر گرایش دهد، مي تواند در درس هاي اختیاري، بعضي واحدهاي اختصاص

مي كاربردي، البته واقعیت این است كه فارغ التحصیالن شی. گرایش دیگر را نیز انتخاب كند

.راحت تر جذب بازار كار مي شوند كه آن هم بیش تر به دلیل عنوان این گرایش است
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

این مشكل بسیاري از دانش آموزان . شیمي یعني حفظ كردن صدها فرمول، عدد و رقم
ر كسي شیمي یعني توانایي استفاده از مهارت هاي ذهني و استداللي و اگ. دبیرستاني است



مهندسي مكانيك•

و « طراحي جامدات»، «حرارت و سیاالت»در حال حاضر، رشته ي مهندسي مكانیك داراي سه گرایش 

.است« ساخت و تولید»

فقط در چند درس تخصصي با هم متفاوت اند؛ به همین« حرارت و سیاالت»و « طراحي جامدات»دو گرایش 

ردي و ، درس هاي كارب«ساخت و تولید»علت، كارایي این دو گرایش نیز بسیار به هم نزدیك است، اما گرایش 

.عملي بیش تري دارد

حرارت و سیاالت. 1

سم ، نیروهاي وارد بر ج(به ویژه سیال داغ)این گرایش، به مسائلي همچون عوامل مؤثر بر حركت مواد سیال 

.دمتحرك در سیال و هم چنین اثر سیال بر محیط اطراف خود و موضوعاتي مانند گرما، كار و انرژي مي پرداز

از زمینه هاي اصلي كار این گرایش مي توان به طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي، بهره برداري و تعمیر و 

رد، نگهداري پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال نفت و گاز، ایستگاه هاي پمپاژ، شبكه هاي توزیع آب س

اي ، سازه ه...(دریچه ها، توربین ها، تونل هاي تخلیه و )سردخانه ها و آب شیرین كن ها، تأسیسات مكانیكي سدها 

دریایي و بندرها، تهویه ي مطبوع و تأسیسات مكانیكي ساختمان ها و مكان ها، صنایع موشكي و نظامي، 

ي طراحي احتراق)هواپیمایي، مدیریت واحدهاي صنعتي، صنایع شیمیایي و دارویي، صنایع خودروسازي 

ن چه و خالصه هر آ...( موتور، سیستم گرمایش و سرمایش خودرو، كنترل و تنظیم گازهاي آالینده ي خروجي و 

.  به گرما، كار و انرژي مربوط مي شود، اشاره كرد

طراحي جامدات. 2

.  دازداین گرایش به بررسي انواع نیروها و حركت ها و تأثیر آن ها بر اجزاي مختلف قطعات و دستگاه ها مي پر

در واقع، مهندس طراحي جامدات باید با توجه به نیازهاي مورد نظر، دستگاه ها، قطعات و ماشین هایي طراحي

الت نیز از ابداع و پیش بیني دستگاه هاي تنظیم و كنترل ماشین آ. كند تا نیازها را به بهترین وجه برطرف كند

.مسائل مطرح در این گرایش اند

طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي، بهره برداري و تعمیر و : زمینه هاي اصلي این گرایش عبارت اند از



هم چنین بسیاري از درس هاي تخصصي گرایش حرارت و سیاالت براي دانشجویان گرایش طراحي •

وان در نتیجه مي ت. جامدات اختیاري است و در صورت تمایل، آن ها نیز مي توانند این درس ها را بگذرانند

به راحتي گفت فارغ التحصیالن این دو گرایش به دلیل توانایي هاي كاري، در عمل تفاوتي با هم ندارند و

.  مي توانند كار یكدیگر را انجام دهند

ساخت و تولید. 3

.  این گرایش، روش هاي ساخت قطعات و استفاده ي كاربردي از ماشین آالت صنعتي را بررسي مي كند

و كارایي این كه قطعه با چه روشي ساخته شود تا داراي روش تولید سریع، ارزان، با كیفیت مناسب و دقت

عالقه مندان به كارهاي عملي و روش هاي . مطلوب باشد، از جمله وظایف مهندسان ساخت و تولید است

.نندساخت قطعات و كار با ابزار و ماشین آالت مي توانند به این رشته به عنوان رشته اي مطلوب نگاه ك

 سازي، فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در واحدهاي ساخت، نصب، تعمیر و نگهداري صنایع قالب

ط ابزارسازي، ماشین سازي، خودروسازي، نظامي و هر آن چه با ساخت و تولید قطعات و ماشین آالت مرتب

.  باشد، مشغول به كار شوند



مهندسي فن آوري اطالعات•
به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور  ITدر هزاره ي سوم، فن آوري اطالعات یا

شده است و دستاوردهاي ناشي از آن، آن چنان با زندگي مردم عجین شده است كه روي گرداني از آن، 
ي از براي مثال، كامپیوتري شدن بسیار. اختاللي عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود مي آورد

اطي امور جاري مردم، انجام بسیاري از كارهاي روزمره ي بانكي با استفاده از اینترنت و شبكه هاي ارتب
در منازل، آموزش الكترونیكي و مجازي و عدم نیاز به حضور در كالس هاي درس و توسعه و ترویج 
ه ي تجارت الكترونیكي، از نتایج و دستاورهاي فن آوري اطالعات است؛ عواملي كه هرچند در مراحل اولی

و از همین ر. رشد و تكامل هستند اما در همین حد نیز در رفاه و آسایش انسان، نقش بسیار مهمي دارند
ر امروزه تمامي كشورها در زمینه ي فن آوري اطالعات و عمومیت بخشیدن به آن در جامعه، تالشي پیگی

و حركت سریع در این  ITدر كشور ما نیز براي تربیت نیروي متخصص و كارآمد در زمینه ي. دارند
در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ارائه مي شود و در مقطع كارشناسي و  ITعرصه، رشته ي 

.كارشناسي ارشد دانشجو مي پذیرد
، رشته اي است كه مي تواند تمام رشته هاي IT (Information Technology)فن آوري اطالعات یا

رق است دانشگاهي را پوشش دهد و از نظر عملیاتي، یك رشته ي میان رشته اي بین كامپیوتر و صنایع و ب
كه در این میان، امور مربوط به تولید، پردازش، نگهداري  و عرضه ي اطالعات و فرآیندهاي آن، از 

تبط با سلسله بحث هاي رشته ي صنایع و رشته ي برق است و به خصوص گرایش مخابرات، انتقاالت مر
.اطالعات و داده ها را بر عهده دارد

ابزاري است كه امروزه در تهیه، توزیع و  ITدرباره ي اهمیت و كاربرد این رشته گفته مي شود که
مجموعه ابزاري از  ITبراي مثال در امر آموزش، . كاربري اطالعات، نقش بزرگي بر عهده دارد

ایي، در هر سخت افزار، نرم افزار و نیروي انساني است كه كمك مي كند علم و دانش با بهترین كیفیت و كار
كیه از سوي دیگر، برخالف آموزش سنتي ما كه یادگیري با ت. زمان و هر مكان در اختیار همه قرار گیرد

ند زمینه اي را فراهم مي كند تا چشم و گوش، هم زمان در یادگیري نقش داشته باش ITبر حس شنوایي است، 
.و این امر در فراگیري، تأثیر فوق العاده اي دارد

امروزه با تغییر در نحوه ي انتقال اطالعات و ایجاد مدرسه ها و دانشگاه هاي مجازي، فضاي  ITدر واقع، 
.آموزشي دنیا را تغییر داده و تأثیر بسیار زیادي بر آن گذاشته است

ITتواند ، استفاده ي بهینه از اطالعات براي كاربردهاي مختلف است؛ یعني متخصص این رشته باید ب
از همین رو، كارشناس. اطالعات را جمع  آوري، دسته بندي و پردازش كرده و به موقع از آن ها استفاده كند



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

ه دو با توجه به ماهیت میان رشته اي مهندسي فن آوري اطالعات، الزم است دانشجوي این رشته ب

قدرت هم چنین باید در ریاضي توانمند بوده و. مبحث علوم مدیریت و كامپیوتر، عالقه مند باشد

، ریاضي دان و فیلسوف «الكساندروف»تجزیه و تحلیل خوبي داشته باشد؛ زیرا به گفته ي 

معاصر روسي، علم ریاضي كاربرد فراواني در سایر دانش ها، صنعت و در همه ي زمینه هاي 

یاضي این رشته در حال حاضر از بین داوطلبان گروه آزمایشي ر. مربوط به زندگي بشري دارد

.دانشجو مي پذیرد
ن این باید از بین داوطلبان هر پنج گروه آزمایشي دانشجو بپذیرد و آزمو ITگفته مي شود رشته ي

ان، وارد این رشته باید به صورت نیمه متمركز برگزار شود تا عالقه مندترین و مستعدترین داوطلب

ین زمینه رشته شوند؛ داوطلباني كه پیش از ورود به دانشگاه، با كامپیوتر آشنایي داشته و در ا

 .توانمند باشند

فرصت هاي شغلي

IT وش و یعني امكان زندگي در یك شهر الكترونیكي؛ شهري كه آموزش، تفریحات، خرید و فر

دن در این شهر، همه ي كارها، از سوار ش. بخش قابل توجهي از ارتباطات آن، الكترونیكي است

صورت به مترو و تاكسي گرفته تا خرید از فروشگاهي كه در آن، فروشنده اي حضور ندارد، به

.الكترونیكي انجام مي شود

گر تصویري كه بیان. این تصویري از آینده ي تمام كشورهاي جهان از جمله كشور ایران است

نه تنها در  ITالبته یك مهندس. است ITوجود فرصت هاي شغلي فراوان براي فارغ التحصیل

.آینده، بلكه در حال حاضر نیز فرصت هاي شغلي فراواني دارد



بيونيك-مهندسي پزشكي•
ي در مهندسان پزشك. كارشناسي مهندسي پزشكي، هم خانواده ي رشته ي برق و الكترونیك است

دوره ي كارشناسي، تمامي درس هاي اصلي مهندسي برق را مطالعه مي كنند و مي توانند در 
گرایش هاي كارشناسي ارشد، از مجموعه ي مهندسي برق، هم پاي مهندسان كنترل، مخابرات، 

هندسي چون دانشجویان این رشته به طور كامل با ریاضیات م. قدرت و الكترونیك انتخاب كنند
این . هره مي برندپیشرفته در ارتباط اند، از سنگین ترین نوع ریاضیات به عنوان بازار كار، دائماً ب

:رشته شامل گرایش هاي زیر است
آن ها را مطالعه در مورد كاربرد برق و كامپیوتر در پزشكي كه مي توان: گرایش بیوالكتریك.1

.در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا انتخاب كرد
م هاي مطالعه در مورد مكانیك در پزشكي مانند ساخت برخي اعضا و اندا: گرایش بیومكانیك.2

مصنوعي 
مطالعه در مورد موادي كه در كاربردهاي پزشكي و درمان بیماري ها به كار: گرایش بیومواد.3

.مي روند
فرصت هاي شغلي

طراحي و ساخت دستگاه هاي آزمایشگاهي و الكترونیكي و تجهیزات مربوط به آن ها مثل .1
.دستگاهي كه به طور دقیق، نمك خون را اندازه گیري مي كند

تم هاي طراحي و ساخت بخش هاي مكانیكي و برق سیستم هاي تصویرگر پزشكي مانند سیس.2
...سونوگرافي، سي تي اسكن و

یگنال هاي طراحي و ساخت سیستم هاي اندازه گیري پزشكي و بیمارستاني مثل دریافت كننده ي س.3
مغزي

طراحي و ساخت قطعات و اندام هاي مصنوعي بدن.4
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

تعداد واحدهاي غیر. دانشجوي مهندسي پزشكي باید به درس زیست شناسي عالقه مند باشد
واحد در زمینه ي 5براي مثال دانشجویان فقط . مهندسي این رشته، بسیار محدود است



بیونیك چیست؟
ر واژه ي بیونیك و نزدیكي آن به بیولوژي، در ذهن ما این فكر را ایجاد مي كند كه این علم د

.ارتباط با موجودات زنده است
ك به بررسي ابتدا بیونی. بیونیك، علم سیستم هایي است كه شالوده ي آن ها، سیستم هاي زنده هستند

تي به عبار. ماشین هایي مي پرداخت كه بر اساس سیستم هاي زنده، طراحي و ساخته شده بودند
یكي از .مي توان گفت بیونیك، هنر به كارگیري دانش سیستم هاي زنده در حل مسائل فني است

كه ماشین بهترین طرح هاي شناخته شده از علم بیونیك، اثر لئوناردو داوینچي، نقاش معروف، بود
ال پرنده را بر اساس ساختمان بدن خفاش طراحي كرد و استداللش این بود كه خفاش داراي ب
شانده كامالً پوشیده اي است كه هوا را از خود عبور نمي دهد و بال خفاش را پوستي پرده مانند پو

سال بعد از طرح داوینچي، ماشین پرنده توسط كلمنت 400حدود . است كه آن را تقویت مي كند
.متري پرواز كرد15تا ارتفاع 1890ساخته شد و در سال ( با الهام از خفاش)آدر 

الني كم دلفین با نیروي عض. در ساخت زیردریایي ها نیز از بدن دلفین الهام گرفته شده است
ه ي الی. مي تواند به سرعت در آب حركت كند و راز این حركت، در پوست دوالیه اي بدنش است

اده ي پوست بیروني قابل ارتجاع و الیه ي پوست دروني، شبیه یك رشته   لوله ي پرشده از م
پُرتالطم همیشه تالطم، با افزایش فشار همراه است؛ پس اگر الگویي از یك جریان. اسفنجي است

قابل در اطراف بدن دلفین تشكیل شود، اثر كلي این تالطم محسوس نخواهد بود، زیرا پوست
د فنر عمل ارتجاع بیروني، فشار را به الیه ي اسفنجي و تراكم پذیر دروني منتقل مي كند كه مانن

ین مي رود مي كند، طوري كه جریان پُرتالطم پیش از آن كه فرصتي براي پیشروي پیدا كند، از ب
وري و به همین دلیل است كه در طراحي زیردریایي، جدار آن را مانند پوست دلفین مي سازند، ط

.كه با یك موتور ثابت بتواند سریع حركت كند
لیون سال فرض كنیم هر جاندار كنوني محصول چندین می. تقلید از طبیعت، مزایاي بسیاري دارد

از در این فاصله ي زماني، طبیعت هرچه را كه با هدف ویژه اش سازگاري نداشته،. تكامل است
م هاي جدید بین برده است و از این تجربه ي ارزشمند مي توانیم با مطالعه ي فرایند تكامل، مكانیس

ز ساخت هواپیماهاي تیزپرواز با الهام ا. فن آوري را از روي موجودات زنده نسخه برداري كنیم



مهندسي پليمر
ایي آن از رشته ي مهندسي پلیمر نسبت به رشته هاي مهندسي دیگر، تقریباً جوان است و شكوف

ف، زمان جنگ جهاني دوم آغاز شده است؛ اما به دلیل كاربرد روزافزون پلیمر در صنایع مختل
.این رشته به سرعت رشد كرده و امروزه از رشته هاي مهم كشورهاي صنعتي پیشرفته است

ند پلیمرهاي طبیعي، موادي مان. پلیمرها به دو دسته ي طبیعي و مصنوعي تقسیم مي شوند
تركیب هاي سلولزي، چوب، كاغذ و پشم هستند كه انسان از سال ها پیش آن ها را مي شناخته و
ر هنوز هم این دسته از پلیمرها در دنیا بسیار مهم و باارزش هستند؛ اما پلیمرهاي مصنوعي د
ه دوران جنگ جهاني دوم مورد توجه قرار گرفتند، زیرا در این زمان، دانشمندان به این نتیج
في رسیدند كه از مواد نفتي مي توان مواد پلیمري مصنوعي ساخت و این مواد كاربردهاي مختل

.خواهند داشت
ن تنها با بنابراین مهندسي پلیمر با ساخت پلیمرهاي مصنوعي توسط محققان شكوفا شد و اكنو

تباط گذشت چند دهه از آن دوران، این رشته به حدي رشد كرده است كه پیشرفت تكنولوژي، ار
 .تنگاتنگي با طراحي و ساخت مواد پلیمري دارد

فتي با توجه به این كه كشور ما نیز از جمله كشورهایي است كه در زمینه ي كشاورزي و منابع ن
مینه ي از استعداد بالقوه ي خوبي برخوردار است و مواد پلیمري نیز در دو ز( صنایع شیمیایي)

.  سال پیش مهندسي پلیمر در ایران مورد توجه قرار گرفت20ذكرشده، نقش كلیدي دارند، از 
ا در البته در آغاز، این رشته به عنوان یكي از گرایش هاي رشته ي مهندسي شیمي مطرح بود ام

به ، رشته ي مهندسي پلیمر با دو گرایش صنایع پلیمر و تكنولوژي و علوم رنگ1362سال 
.طور مستقل اقدام به پذیرش دانشجو كرد

گرایش صنایع پلیمر
ولید مواد پلیمرها كاربرد وسیعي در صنایع دارند و به همین دلیل، رشته ي صنایع پلیمر كه به ت

 پردازد، پلیمري از قبیل پالستیك، الستیك، الیاف مصنوعي، رزین و مواد صنعتي دیگر مي
مري از هدف رشته ي مهندسي صنایع پلیمر، تولید همه ي محصوالت پلی. اهمیت فوق العاده اي دارد

.قبیل الستیك، پالستیك، االستومر، رزین و سایر مواد مورد نیاز صنعت است



مهندسي هوافضا•

ده مهندسي هوافضا مجموعه اي از علوم و توانایي هاي علمي و عملي در زمینه ي تحلیل، طراحي و ساخت وسایل پرن

ك این رشته بر چهار پایه ي آئرودینامیك، جلوبرندگي، مكانی. مانند هواپیماها، چرخ بال ها، موشك ها و ماهواره هاست

.پرواز و سازه هاي فضایي استوار است

آئرودینامیك. 1
مهندس . به مطالعه و بررسي جریان هوا، محاسبه ي نیروها و دستاوردهاي ناشي از آن ها روي جسم پرنده مي پردازد

ردن هوافضا با فراگیري این علم، به تحلیل جریان هاي پیچیده در اطراف اجسام پرنده مي پردازد و با به دست آو

.نیروهاي آئرودینامیكي، امكان بررسي پایداري و طراحي سازه ها را فراهم مي كند

پیش رانش یا جلوبرندگي. 2

یروي رانش به مطالعه و بررسي سیستم هاي جلوبرنده اعم از موتورهاي پیستوني، توربیني، راكت ها و نحوه ي تولید ن
.در آن ها مي پردازد

سازه هاي هوافضایي. 3

ر هدف آن، طراحي سازه هایي است كه عالوه ب. به مطالعه و بررسي سازه هاي هواپیما و دیگر وسایل پرنده مي پردازد

ن ممكن را استحكام كافي، در برابر بارهاي آئرودینامیكي و سایر بارهاي استاتیكي وارد بر وسایل پرنده، حداقل وز

.نیز داشته باشند
مكانیك پرواز. 4

.   پردازدبه مطالعه و بررسي رفتار و حركت هاي جسم پرنده با استفاده از اطالعات آئرودینامیكي، هندسي و وزني مي

خاست، به بررسي بُرد، مسافت نشست و بر« عملكرد»تشكیل مي شود و « عملكرد»در واقع علم مكانیك پرواز از 

.مداومت پروازي در سرعت هاي مختلف و پایداري و كنترل وسایل پرنده مي پردازد

ستفاده مهندسي هوافضا، علمي استراتژیك است كه در آن، از همه ي علوم از جمله متالورژي، كامپیوتر و الكترونیك ا
ختلف مي شود و هدف آن، تربیت كارشناساني است كه كادر مورد نیاز محاسبات، طراحي، تحقیقات و ساخت صنایع م

3یل، هواپیمایي، چرخ بال سازي و موشكي را تأمین كنند؛ به همین دلیل دانشجویان این رشته موظف اند در مدت تحص

.  واحد پروژه بگیرند و در تابستان نیز در دفترهاي مهندسي صنایع مربوطه كارآموزي كنند



مهندسي كشاورزي•
گرایش مختلف است كه در 10رشته ي مهندسي كشاورزي در مقطع كارشناسي، داراي 

ي فیزیك مي توانند سه گرایش مهندسي ماشین ها-این میان، داوطلبان گروه ریاضي
7و كشاورزي، مهندسي اقتصاد كشاورزي و مهندسي آبیاري و آباداني را انتخاب كنند

، گرایش دیگر، یعني باغباني، زراعت، خاك شناسي، گیاه پزشكي، صنایع غذایي
در این. دام پروري و ترویج و آموزش كشاورزي، مربوط به گروه علوم تجربي است

.فیزیك است-مجموعه، هدف، معرفي سه گرایش مربوط به گروه ریاضي
مهندسي ماشین هاي كشاورزي. 1

ل مهندسي ماشین هاي كشاورزي، علم ارتباط دهنده ي سه عامل گیاه، ماشین و خاك با عام
وظیفه ي این گرایش، طراحي . است( اپراتور)چهارم، یعني انسان به عنوان كارور 

ه ب. قطعات ماشین آالت كشاورزي و هم چنین استفاده ي بهینه از این ماشین آالت است
اي بر. تعبیري مي توان این گرایش را كاربرد مهندسي مكانیك در كشاورزي دانست

رسیدن به كشاورزي مطلوب، استفاده ي صحیح از آب و خاك و هم چنین ماشین آالت 
.  كشاورزي و مدیریت صحیح، یك اصل بسیار اساسي است

مهندسي اقتصاد كشاورزي. 2
تصاد و رشته ي اقتصاد كشاورزي، رشته اي با ماهیت دوگانه یا به تعبیري پلي بین اق

رزي را در این گرایش، تقریباً گرایش نویني است كه سعي مي كند كشاو. كشاورزي است
مدیران و برنامه ریزان )و كالن ( كشاورزان و مدیران واحدهاي كشاورزي)مقیاس خرد 

.بهینه كند( و سیاست مداران دولتي
مهندسي آبیاري و آباداني. 3

نحوه ي رساندن آب تا مزرعه توسط كانال ها یا لوله هاي . آبیاري، علم آب و خاك است
انتقال آب و شبكه هاي توزیع آب در زمین زراعي، تأمین نیاز محصوالت زراعي و 



ماشین هاي كشاورزي•
 ها دانشجوي رشته ي ماشین هاي كشاورزي در مقطع كارشناسي، درباره ي كاربرد ماشین

از جمله ي این . در مزرعه و مدیریت و اجراي طرح هاي مكانیزاسیون آموزش مي بیند
ماشین ها مي توان به ماشین هاي تسطیح اراضي، ماشین هاي خاك ورزي، ماشین هاي 

.كاشت، داشت، برداشت و ماشین هاي پس از برداشت اشاره كرد
در مورد معرفي نحوه ي كار برخي از ماشین هاي یادشده و نقش مهندسان ماشین هاي 

راي ماشین هاي تسطیح اراضي ب: كشاورزي در كاربرد ماشین هاي ذكرشده مي توان گفت
راي هموار كردن پستي و بلندي هاي زمین به كار مي روند تا زمین، شیب مورد نیاز را ب

در این زمینه مهندس ماشین هاي كشاوزي به . كشت مورد نظر به دست آورد
ه شود، نقشه برداري و محاسبه ي مقدار خاكي كه باید برداشته شود یا در جاهاي گود ریخت

.  مي پردازد
در این زمینه . كار ماشین هاي خاك ورزي نیز آماده كردن زمین براي كشت و كار است

یك مهندس ماشین هاي كشاورزي، مقدار شخمي كه زمین باید بخورد و هم چنین جهت 
رد در مو. شخم را با توجه به نوع كشت و نوع آبیاري زمین مورد نظر، تعیین مي كند

ماشین هاي كاشت نیز مي توان به بذركارها اشاره كرد كه براي زیِر خاك كردن انواع
ماشین هاي داشت نیز شامل ماشین هاي پخش كود، سم پاش ها، . بذر به كار مي روند

ماشین هاي آبیاري و هر ماشین دیگري مي شود كه در مزرعه، از مرحله ي سبز شدن 
گرها و ماشین هاي برداشت نیز شامل درو. گیاه تا برداشت، مورد استفاده قرار مي گیرند

.كمباین ها مي شوند كه با توجه به نوع كشت، مورد استفاده قرار مي گیرند
در كل، محاسبه ي ماشین هاي مورد نیاز براي یك مزرعه و نگهداري و رسیدگي به 

تعمیرات و برنامه ریزي براي زمان و نحوه ي كار ماشین هاي مورد نظر، به وسیله ي 
را، البته در مقطع كارشناسي ارشد و دكت. فارغ التحصیالن این رشته انجام مي شود



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

ك بسیاري از داوطلبان آزمون سراسري تصور مي كنند كه مهندسي ماشین هاي كشاورزي همان مهندسي مكانی
است، در حالي كه این رشته در مقطع كارشناسي، حد فاصل مهندسي كشاورزي و مهندسي مكانیك است و

زي اگر دانشجوي ماشین هاي كشاور. دانشجویان این رشته باید از هر دو علم، اطالعات كافي به دست آورند

به عنوان مثال اگر بخواهد. شرایط محصوالت زراعي و باغي را نداند، طراحي او در عمل موفق نخواهد بود
كم یك ماشین دروگر گندم را طراحي كند، باید بداند كه گندم در زمان برداشت چه خصوصیاتي دارد؟ ترا

ي كاشت آن، چگونه است و چه انتظارهایي از ماشین دروگر مي رود و بعد از برداشت چه عملیاتي باید رو

ت؟ گندم انجام شود؟ جنس خاك چیست؟ شیب زمین چند درصد است؟ مزرعه وسیع است یا قطعه ي كوچكي اس

لي و سؤال هایي از این دست كه پاسخ به همه ي آن ها نیاز به یك دید كلي از كشاورزي دارد و دانشجو این دید ك
.را با خواندن درس هاي پایه و اصلي كشاورزي به دست مي آورد

یل به همین دل. یك مهندس ماشین هاي كشاورزي عالوه بر طراحي ماشین باید كاربرد ماشین را نیز بیاموزد

ناسي دانشجویان در مقطع كارشناسي بیش تر با كاربرد ماشین هاي كشاورزي آشنا مي شوند و در مقطع كارش

هم چنین دانشجوي این رشته باید در دو درس . ارشد و دكترا به طراحي ماشین هاي كشاورزي مي پردازند
. دارندریاضي و فیزیك، قوي و توانمند باشد؛ زیرا درس هاي این رشته ارتباط زیادي با ریاضي و فیزیك

دانشجوي ماشین هاي كشاورزي باید از مقاومت قطعات ماشین هاي كشاورزي اطالع داشته باشد؛ درنتیجه 

.  درس هایي از قبیل مقاومت مصالح و استاتیك نیز از جمله درس هاي پایه ي این رشته است
فرصت هاي شغلي

آیا حضور مهندسان ماشین هاي كشاورزي در كارخانه هاي ساخت ماشین هاي كشاورزي، امري ضروري 

است؟

ما حقیقت شاید به نظر شما پاسخ این سؤال، واضح و روشن است و اصالً نیازي به طرح چنین سؤالي نیست ا
ر عهده این است كه عده اي معتقدند، یك مهندس مكانیك نیز مي تواند مسئولیت مهندس ماشین هاي كشاورزي را ب

بگیرد و ماشین هاي كشاورزي را طراحي كند؛ در حالي كه اگر یك مهندس طراحي از خواص مكانیكي 



اقتصاد كشاورزي•
ده مهندسي اقتصاد كشاورزي، قوانین كالن اقتصاد را در بخش كشاورزي پیا
 ترین مي كند تا بتوان از امكانات و منابع موجود، بهترین استفاده را كرد و بیش

به عبارت دیگر در این علم مسائل اقتصادي در بخش. سود را به دست آورد
كشاورزي اعمال مي شود تا با استفاده از منابع موجود، اعم از زمین، آب، كود، 

.بذر، نیروي انساني و سرمایه، حداكثر محصول و حداكثر سود به دست آید
با رشته ي « اقتصاد، گرایش اقتصاد كشاورزي»در مورد تفاوت رشته ي 

مي توان گفت كه درس هاي « مهندسي كشاورزي، گرایش اقتصاد كشاورزي»
اقتصاد، گرایش»اختصاصي هر دو رشته، یكي است اما دانشجویان رشته ي 

است و ، پایه ي رشته ي تحصیلي شان بر علم اقتصاد استوار«اقتصاد كشاورزي
پایه ي درس هاي شان بر دانش« مهندسي اقتصاد كشاورزي»دانشجویان رشته ي 

نایي كشاورزي استوار است و بدون شك یك دانشجوي اقتصاد كشاورزي بدون آش
با دانش كشاورزي و عوامل طبیعي از قبیل آب، خاك و هوا نمي تواند در این 

.رشته كارایي الزم را داشته باشد
ته ي درباره ي ارائه ي اقتصاد كشاورزي به عنوان یك رشته ي مجزا، حد فاصل رش

ین كه كشاورزي و اقتصاد، گفته مي شود که بازار محصوالت كشاورزي به دلیل ا
خاك در بسیاري از موارد پیوستگي تولید را ندارد و متغیرهایي مثل آب و هوا و
شناس بر آن اثر مي گذارد، به مطالعه ي تخصصي ویژه اي نیازمند است؛ یعني كار

صول و متخصص این بخش باید عالوه بر آشنایي با مسائل كشاورزي از قبیل ا
زراعت و بازارهاي محصوالت كشاورزي، با اصول و مباني علم اقتصاد مثل 

ت كه مهندسي اقتصاد كشاورزي، رشته اي اس. اقتصاد خرد و كالن نیز آشنا باشد



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

نها رشته ي مهندسي اقتصاد كشاورزي نیز مثل دو رشته ي مهندسي آبیاري و مهندسي ماشین هاي كشاورزي ت
د بتواند به از بین داوطلبان گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني دانشجو مي پذیرد؛ زیرا دانشجوي این رشته بای

ورد نیاز خوبي محاسبه كرده و اطالعات به دست آمده را تجزیه و تحلیل كند؛ یعني بعد از این كه اطالعات فني م

و ( اعم از آبیاري، زراعت، خاك شناسي، علوم دامي)خود را از متخصصان كشاورزي در بخش هاي مختلف 
ي، نوع سایر متخصصان دریافت كرد، یك  برنامه ي عملي مناسب در زمینه ي مقدار نیروي كار دائمي یا فصل

ه چنین ماشین آالت مصرفي و الگوي بهینه ي تقاضا و مصرف بخش هاي مختلف كشاورزي تعیین كند؛ البت

قه در ضمن دانشجویي كه به كشاورزي عال. كاري نیاز به ریاضي و آمار و آشنایي با اصول كشاورزي دارد

ك دارد و از كار و فعالیت در مزرعه ها و دامداري ها لذت مي برد، مي تواند در این رشته پیشرفت كند؛ زیرا ی
فاصله فارغ التحصیل مهندسي اقتصاد كشاورزي نمي تواند از محیط هاي روستایي و قطب هاي تولید كشاورزي

.بگیرد و در پشت میز، محاسبه هاي اقتصادي انجام دهد

وم ریاضي گفتني است در حالي كه رشته ي مهندسي اقتصاد كشاورزي تنها از بین داوطلبان گروه آزمایشي عل

م تجربي و تنها از بین دانشجویان علو« اقتصاد، گرایش اقتصاد كشاورزي»و فني دانشجو مي پذیرد، رشته ي 
د این علوم انساني داوطلبان خود را انتخاب مي كند و داوطلبان گروه آزمایشي علوم ریاضي و فني نمي توانن

!گرایش را انتخاب كنند

فرصت هاي شغلي
هر ساله از طریق رسانه هاي گروهي مطلع مي شویم كه در بعضي از نقاط كشور، در دي ماه یا فروردین ماه 

سیل مي آید و در تیرماه و مردادماه در همان منطقه، خشك سالي مي شود؛ حوادثي كه آثار و تبعات آن ها، به 

بر حال در مقابل این مشكل چه باید كرد؟ باید گفت كه این. صورت ناهنجاري هاي اجتماعي جلوه گر مي شود

ا عهده ي برنامه ریزان اقتصاد كشاورزي است كه الگوهاي متداول اقتصادي را با شرایط عیني كشور و ب
ازوكاري استفاده از تجربه هاي دیگران و پیش شرط هاي اجتماعي، سیاسي و فرهنگي تعیین و طراحي كرده و س

متناسب با شرایط موجود كشور ارائه دهند تا بتوان از بروز این حوادث و پیامدهاي منفي آن ها تا حدودي



آبياري•
ز آب و بخشي ا-دانشجویان رشته ي آبیاري بخشي از درس هاي رشته ي مهندسي عمران

ر درس هاي رشته ي كشاورزي را مطالعه مي كنند؛ زیرا هدف این رشته، استفاده از آب د
كشاورزي است؛ بنابراین یك مهندس آبیاري باید با آب و ویژگي هاي آن، طریقه ي

و استحصال آب، طریقه ي انتقال آب به محل مصرف و طریقه ي مصرف آب آشنا باشد
، براي تسلط به موارد ذكرشده، الزم است از دانش هاي دیگري از قبیل زمین شناسي
رف هواشناسي، خاك شناسي، گیاه شناسي، طراحي و ساخت تأسیسات آبي و مكانیزم مص

در آب براي مثال باید بداند كه یك باغ به چه ق. آب توسط خاك و گیاه اطالع داشته باشد
شت نیاز دارد و گیاه باغي چه فرقي با گیاه علوفه اي دارد یا بداند در كشت سنتي، ك

.مكانیزه و كشت آبیاري تحت فشار چه قدر آب مصرف مي شود
اشته هم چنین باید بداند كه یك سد باید چه قدر ارتفاع، عرض، حجم و بیرون ریزي آب د

حي و دانشجویان آبیاري، درس هایي در زمینه ي شناخت منابع آب زیرزمیني و سط. باشد
 هاي شیوه هاي آبیاري زمین)نحوه ي بهره برداري بهینه از این منابع و آبیاري و زه كشي 

.را مطالعه مي كنند( مختلف و نحوه ي دفع آب هاي مازاد و هدایت آن به سوي رودخانه
آب گفته -آبیاري با مهندسي عمران-در مورد تفاوت تخصص مهندسي كشاورزي

آب، سازه هاي آبي را طراحي مي كند اما مهندس آبیاري، -مهندس عمران: مي شود
جم، براي مثال، مهندس آبیاري، ح. طراحي هاي هیدرولیكي تأسیسات آبي را انجام مي دهد

ر ارتفاع و عرض سد را تعیین مي كند و مهندس عمران، مشخص مي كند كه سد مورد نظ
.باید با چه آرماتور و سیماني ساخته شود و مقاومت آن چه قدر باید باشد

ین علم آبیاري، علم آب و خاك است و دانشجویان ا: یكي از استادان این رشته مي گوید
رشته درباره ي نحوه ي رساندن آب تا مزرعه توسط كانال ها یا لوله هاي انتقال آب و 

شبكه هاي توزیع آب در زمین زراعي، تأمین نیاز محصوالت زراعتي و باغي با 



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

باشند و دانشجویان رشته ي آبیاري نیز همانند سایر رشته هاي ریاضي باید بر درس هاي ریاضي و فیزیك مسلط

ه برداري یا بتوانند به خوبي تجزیه و تحلیل كرده و محاسبه كنند و از عهده ي درس هاي مهم این رشته از قبیل نقش

.استاتیك برآیند

فرصت هاي شغلي

در حالي كه میزان . درصد از آب استحصالي به هدر مي رود75آیا مي دانید كه در كشور ما هر ساله بیش  از 

میلیارد متر مكعب آب 20كشت آبي كشور و هم چنین نیاز واقعي آبي زمین هاي زراعي و باغ ها، نباید از 

ه تصور مي كنید كه به چ. میلیارد متر مكعب آب در بخش كشاورزي مصرف مي شود82افزون تر باشد، هر ساله 

دلیل هر ساله بخش زیاد این منبع بزرگ حیاتي در كشور ما تلف مي شود؟

به علت كارشناسان و متخصصان آبیاري معتقدند كه مشكل اصلي، آبیاري سنتي است؛ زیرا در آبیاري سنتي
، روان بودن آب و قرار گرفتن در معرض نور خورشید و مجاورت با بادهاي موسمي و غیر موسمي، تبخیر آب

ز فرو از سوي دیگر در آبیاري سنتي با استفاده از رودخانه ها و ریزش هاي جوي، صرف نظر ا. بسیار زیاد است

رفتن آب در زیر زمین كه منجر به اتالف بخش بزرگي از آب مي شود، موجبات رویش علف هاي هرز و 

نیاز، پراكندگي بذر در باغ یا مزرعه را فراهم مي كند و باالخره در این روش، بسیاري از كشاورزان بیش از حد

آب گیاهان را آبیاري مي كنند و حتي به میزان سه برابر نیاز واقعي گیاه، آب به مزرعه هدایت مي شود و چون

یكي از اقالم عمده ي هزینه است، قیمت تمام شده ي تولیدات كشاورزي نیز با مصرف آب اضافي، به میزان

.چشم گیري افزایش مي یابد

صان پي از همین جا مي توان به نقش مهم فارغ التحصیالن مهندسي آبیاري و نیاز جامعه ي ما به این دسته از متخص

اقل رساندن افرادي كه با طراحي روش هاي آبیاري نوین، نه تنها از تلفات آب جلوگیري مي كنند، بلكه با به حد. برد

حد تنش گیاهي در جذب آب و كمك به گسترش ریشه هاي مرئي در اعماق پایین تر خاك، میزان محصول را در وا

.برابر افزایش مي دهند و باعث باال بردن كیفیت تولید نیز مي شوند3تا 2سطح در مواردي به میزان 

اارزشي از براي مثال امروزه مهندسان آبیاري ایراني با ابداع شیوه ي آبیاري قطره اي ثقلي توانسته اند به اهداف ب
از درصدي، ازدیاد محصول در واحد سطح، عدم نیاز به پمپ و نیروي الكتریسیته، عدم نی70جمله صرفه جویي 



ریاضي•
ریاضیات، هنري است باستاني و از همان آغاز از جمله ذهني ترین و در عین حال 

سال پیش از میالد، كه 1800عملي ترین تالش هاي آدمي بوده است؛ یعني از همان 
بابلي ها در زمینه ي خواص تجریدي اعداد به پژوهش پرداختند، ریاضیات در كنار

نظري، به صورت ابزاري كه هر روز براي مساحي زمین، -جنبه هاي ادراكي
.دریانوردي و ساختن بناهاي بزرگ مورد نیاز بود، به كار مي رفت

و امروزه نیز وضع به همین منوال است و شاید به همین دلیل در رشته ي ریاضي با د
.گرایش ریاضي محض و كاربردي روبه رو هستیم

ریاضیات كاربردي عموماً به شاخه اي از ریاضي گفته مي شود كه كاربرد عملي 
ال، كاربرد براي مثال، در اقتصاد، كامپیوتر، فیزیك یا آمار و احتم. مشخصي داشته باشد

اضي داشته باشد و ریاضي محض نیز به شاخه اي گفته مي شود كه به نظریه پردازي ری
مي پردازد؛ اما باید توجه داشت كه امروزه این دو گرایش آن چنان در هم ادغام شده اند كه

ه ي نمي توان مرزي بین آن ها مشخص كرد؛ زیرا گاه یك تئوري كامالً محض، وارد مرحل
كاربردي شده و چون در عمل با مشكل روبه رو مي شود، بار دیگر به حوزه ي تئوري
برمي گردد و درنهایت، پس از رفع نقص ها، دوباره وارد مرحله ي كاربري مي شود؛ 

.یعني یك تعامل و ارتباط دوجانبه بین ریاضي كاربردي و محض وجود دارد
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

در دانشجوي رشته ي ریاضي باید شخصي صبور و باحوصله باشد و از صرف وقت
حل مسائل، دریغ نكند و در كل الزم است به درس ریاضي عالقه مند بوده و در دوره ي

.متوسط، دانش آموز موفقي در رشته ي ریاضي باشد
این رشته نیازمند دانشجویاني است كه از نظر ذهني، آمادگي جذب ایده هاي جدید را 

به . ندداشته باشند و بتوانند الگوها و نظم را درك كرده و مسائل غیر متعارف را حل كن



موقعیت شغلي•
براي مثال مبحث آنالیز تابعي در مكانیك كوانتومي،  .كاربرد ریاضي در علوم مختلف، انكارناپذیر است

ي كاربرد بسیار زیادي دارد یا در بیش تر رشته هاي مهندسي، معادله ي الپالس، كه یك معادله ي ریاض
یار در جامعه  شناسي نیز نظریه ي احتمال و نظریه ي گروه ها نقش بس. است، مورد استفاده قرار مي گیرد

مه ي در كل باید گفت كه همه ي صنایع، زیرساخت ریاضي دارند و به همین دلیل در ه. مهمي ایفا مي كنند
فعال مراكز صنعتي و تحقیقاتي دنیا، ریاضي دان ها در كنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم، حضوري

 .دارند و آن چه در نهایت ارائه مي شود، نتیجه ي كار تیمي آن هاست
ردي رشته ي ریاضي در سطح دانشگاهي داراي دو گرایش كاربردي و محض است كه معموالً گرایش كارب

با توجه به سطح )آن، طرفداران بیش تري دارد؛ البته این دو گرایش در تعدادي از واحدهاي درسي 
دها با هم تفاوت دارند، ولي با توجه به این كه در هر رشته ي تحصیلي تعدادي از واح( آموزشي دانشگاه

با هم اختیاري هستند، معموالً هر دو گرایش، درس هاي اختیاري یكدیگر را مي توانند بگذرانند و خیلي
د كه واحدهاي با توجه به امكانات دانشگاه، اغلب دانشجویان به گرایش كاربردي تمایل دارن. بیگانه نیستند

.ننداختیاري خود را از درس هاي مشترك با دو رشته ي مهندسي كامپیوتر و مهندسي صنایع انتخاب مي ك
رشته اي بسیار جالب و . گرایش محض، كمي سخت تر است و درس هاي تخصصي سنگین تري دارد

اي درس هاي بسیار شیریني دارد، از جمله، توپولوژي عمومي كه درباره ي یك فضاي خاص به نام فض
یان توپولوژیك است و با یك  سري تعریف ها مشخص شده و سپس ویژگي هاي حیرت انگیز این فضا ب

ین ، جبر خطي، هندسه ي دیفرانسیل موضوعي، از درس هاي بسیار شیرین دیگر در ا2درس جبر . مي شود
این رشته با گرایش ریاضي محض در مقطع لیسانس در كشور ما بازار. است (ریاضي محض)گرایش 

 .كار زیادي ندارد، به جز تدریس و کار در برخي از بانك ها و برخي از مؤسسه هاي محدود
در اصل این رشته با دو . واحد دانشگاهي متفاوت است40ریاضي كاربردي با ریاضي محض در حدود 

ته ي و مهندسي صنایع، واحدهاي مشتركي دارند و به صورت كاربردي، رش( نرم افزار)رشته ي كامپیوتر 
.مناسبي در كارخانه هاست

یدا اگر در كنار این رشته، دوره هاي برنامه نویسي آموزش داده شود، از لحاظ بازار كار موقعیت بهتري پ
این كار توسط . ، براي نگهداري اثر انگشت مجرمان استFBIیكي از كاربردهاي این رشته در. مي كند

یكي دیگر از جنبه هاي. نرم افزارهایي انجام مي شود كه یكي از پیش نیازهاي آن، درس جبر خطي است
.  مي گنجدحیرت انگیز این رشته، مبحث بسیار جالب فراكتال هاست كه توضیح در مورد آن ها در این بحث ن

د را البته در مقاطع باالتر، این رشته داراي شاخه هاي بسیار زیادي مي شود كه هر یك زیبایي خاص خو



منطق فازي•

یزي را منطق كالسیك، هر چ. ریاضیات فازي یك فرامجموعه از منطق بولي است كه بر مفهوم درستي نسبي داللت مي كند

؛ ولي منطق فازي، درستي هر چیزي را با (، سیاه یا سفید1یا 0درست یا غلط، )بر اساس یك سیستم دوتایي نشان مي دهد 

نشان 1مثالً اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد . یك عدد، كه مقدار آن بین صفر و یك است، نشان مي دهد

نظریه ي سیستم هاي فازي را 1956دكتر لطفي زاده در سال . دهیم، آن گاه رنگ خاكستري عددي نزدیك به صفر خواهد بود

ودند، در فضایي كه دانشمندان علوم مهندسي به دنبال روش هاي ریاضي براي شكست دادن مسائل دشوارتر ب. معرفي كرد

گران برخالف دی. منطق فازي معتقد است، ابهام، در ماهیت علم است. نظریه ي فازي به گونه اي دیگر از مدل سازي اقدام كرد

ن مدل هایي بود كه كه معتقدند باید تقریب ها را دقیق تر كرد تا بهره وري افزایش یابد، لطفي زاده معتقد است باید به دنبال ساخت

.ابهام را به عنوان بخشي از سیستم مدل كند
مله ي تمام گزاره ها، درست یا نادرست هستند؛ بنابراین ج. در منطق ارسطویي، یك دسته بندي درست و نادرست وجود دارد

و این ، در مدل ارسطویي اساساً یك گزاره نیست؛ زیرا مقدار سرد بودن براي افراد مختلف، متفاوت است«هوا سرد است»

ست در منطق فازي، جمله هایي هستند كه مقداري درست و مقداري نادر. جمله اساساً همیشه درست یا همیشه نادرست نیست

.، یك گزاره ي منطقي فازي است كه درستي آن، گاهي كم  و گاهي زیاد است“هوا سرد است»جمله ي “ براي مثال. هستند

منطق فازي مي تواند پایه ریز بنیاني براي. گاهي همیشه درست و گاهي همیشه نادرست و گاهي تا حدودي درست است

.فن آوري جدیدي باشد كه تا كنون نیز دستاوردهاي فراواني داشته است
كاربردها

یت ماشین، براي تشخیص حداكثر ظرف)از منطق فازي براي ساخت كنترل كننده هاي لوازم خانگي از قبیل ماشین رخت شویي 

پیوسته كاربرد اساسي آن، تشخیص حوزه ي متغیرهاي. و یخچال استفاده مي شود( مقدار مواد شوینده، تنظیم چرخ هاي شوینده

تابعي براي مثال، یك وسیله ي اندازه گیري دما براي جلوگیري از قفل شدن یك عایق ممكن است چندین عضو مجزاي. است

مایي مشابه هر تابع، یك ارزش د. داشته باشد تا بتواند حوزه ي دماهایي را كه نیاز به كنترل دارد، به طور صحیح تعریف كند

ایق از این ارزش هاي داده شده براي تعیین چگونگي كنترل یك ع. را اختیار مي كند كه حوزه ي آن، بین صفر و یك است

.استفاده مي شود
د سرد بودن، گرم بودن و داغ بودن، توابعي براي مقایسه ي درجه ي حرارت هستند و هر نقطه اي روي این خطوط، مي توان

، «مقداري سرد است»: به عنوان مثال براي یك درجه ي حرارت خاص مي توان گفت. داراي یكي از سه ارزش باال باشد



مهندسي كامپیوتر•
 افزار رشته ي مهندسي كامپیوتر در مقطع كارشناسي داراي دو گرایش سخت افزار و نرم

ندارند، به البته این دو گرایش در مقطع كارشناسي تفاوت قابل توجهي با یکدیگر. است
ز یك مهندس سخت افزار ا. واحد درسي با یكدیگر تفاوت دارند20طوري كه تنها حدود 

درس هایي مانند . توانایي هاي كلي یك مهندس نرم افزار برخوردار است و بالعكس
ساختمان داده ها، طراحي الگوریتم، مدارهاي منطقي و مدارهاي دیجیتال از درس هاي 

ول مشترك این دو گرایش اند كه به دانشجویان هر دو گرایش، دیدي كلي نسبت به اص
.كلي مهندسي كامپیوتر مي دهند

گرایش سخت افزار. 1
هر كامپیوتر داراي دو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار است كه در این میان، 

اپگر و سخت افزار جزء فیزیكي كامپیوتر بوده و شامل صفحه كلید، صفحه ي نمایش، چ
اجزاي فیزیكي و قابل لمس كامپیوتر مانند مدارها و بردهاي . دیسك ها مي شود

CPUبراي مثال واحد پردازشگر مركزي یا . الكترونیكي، ساخت افزار نامیده مي شوند
ن كه قلب هر كامپیوتر است و هرگونه عملیات و پردازش در آن انجام مي شود، مهم تری

العه  و مهندسي سخت افزار در مقطع لیسانس به مط. واحد سخت افزاري یك كامپیوتر است
.  ازدبررسي طراحي سخت افزاري، كنترل سخت افزاري و شبكه هاي كامپیوتري مي پرد

براي مثال یك مهندس سخت افزار به طراحي بخش هاي سخت افزاري كامپیوتر، شامل
پردازشگر مركزي، پورت هاي ورودي و خروجي و سیستم ها و مدارهاي جانبي 

مباحث درسي در رشته ي سخت افزار به مطالب درسي در رشته ي مهندسي. مي پردازد
هاي برق و الكترونیك نزدیك است؛ خصوصاً تمام مطالب شاخه ي دیجیتال شامل مدار



گرایش نرم افزار. •

رمان برنامه ها و داده هایي است كه به كامپیوتر ف. نرم افزار جزء غیر قابل لمس كامپیوتر است

نرم افزار در حقیقت، روح و جان كامپیوتر است كه به . مي دهند كه چه عملي را انجام دهد

ت افزار سخت افزار هویت مي بخشد و اصوالً به برنامه اي گفته مي شود كه براي به كارگیري سخ

:  نرم افزارها را مي توان به دو رده ي كلي دسته بندي كرد كه عبارت اند از. ساخته شده باشد

ند كه نرم افزارهاي سیستمي، برنامه هایي هست. نرم افزارهاي سیستمي و نرم افزارهاي كاربردي

دگان كامپیوتر براي فعال شدن یا سرویس دادن، به آن ها نیاز دارد و به این دلیل از سوي سازن

بردي نرم افزارهاي كار. سیستم كامپیوتري عرضه مي شوند و مهم ترین آن ها، سیستم عامل است

هیه نیز برنامه هایي هستند كه كاربر، یا خود آن ها را مي نویسد یا شركت هاي نرم افزاري آن ها را ت

را این گونه برنامه ها معموالً عمومیت برنامه هاي سیستم. كرده و براي فروش عرضه مي كنند

شته نداشته و براي زمینه هاي مختلف مهندسي، علمي، تجاري، آموزشي، تفریحي یا طراحي نو

.  مي شوند

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

ه ي پویایي یك مهندس كامپیوتر باید سخت كوش و با پشتكار باشد؛ چون رشته ي كامپیوتر، رشت

شد؛ در است و دانشجو باید همیشه اطالعاتش به روز بوده و به دنبال فراگرفتن مطالب جدید با

ارد نتیجه كساني كه مي خواهند فقط چهار سال درس بخوانند و بعد مطالعه را كنار گذاشته و و

عه و بازار كار شوند، در این رشته موفق نخواهند شد؛ برعكس افرادي كه همیشه به دنبال مطال

وي داشته و مهندس كامپیوتر باید پایه ي ریاضي ق. فراگیري هستند، در این رشته، موفق مي شوند

واند مسائل هم چنین الزم است كه فردي خالق باشد تا بت. توانایي اش در زمینه ي فیزیك خوب باشد



روباتيك•

عه ي امروزه كاربرد روباتیك و اتوماسیون در كارخانه ها به عنوان یكي از محورهاي اساسي توس

ه روبات ها به ویژه در محیط هاي خطرناك مانند فضا، اعماق زمین، ت. صنعتي شناخته مي شود

از همین . دریا، محیط هاي شیمیایي و رادیواكتیو، نقش مؤثري در پیشبرد علم و تكنولوژي دارند

نیك رو رشته ي مهندسي روباتیك با بهره گیري از امكانات و توانایي هاي مجموعه هاي برق و مكا

.  و تا حدودي كامپیوتر دانشگاه ها تأسیس شده است

ا آشنایي ب. توانایي هاي مكانیك، براي ایجاد اتصاالت، طرح روبات و فیزیك آن، الزم است

.  استرشته ي برق و به خصوص در زمینه ي كنترل، براي ایجاد مدارها و كنترل روبات، حیاتي

د، بسیاري از روبات ها عالوه بر این كه توسط انسان و فرمان هاي انساني قابل كنترل هستن

مند این روبات ها نیاز. مي توانند به طور هوشمند نیز خود را كنترل كنند و تصمیم بگیرند

ته ي یكي از گرایش هاي رش)برنامه نویسي هوشمند و دقیقي هستند كه مهندسان هوش مصنوعي 

.قابلیت انجام این كار را دارند( كامپیوتر



مهندسي معماري•
ه در معماري در لغت به معناي علم بنایي و آبادسازي آمده است و معمار به معناي بسیار عمارت كننده و كسي است ك

ي، قدمت معماري به عنوان یك فن براي ایجاد سرپناه، به قدمت تاریخ بشر مي رسد؛ اما معمار .آباداني جهان مي كوشد
صاد، امروزه، تركیبي از صنعت ساختمان سازي به عالوه ي هنر، فلسفه، جامعه شناسي، روان شناسي اجتماعي، اقت
ي و علوم انسان شناسي، فرهنگ، آداب و رسوم و سنت ها، جغرافیاي طبیعي و انساني، برنامه ریزي و توسعه ي اقتصاد

و به ویژه با از این رو مي توان گفت كه این رشته به دلیل این خصلت. طبیعي مانند زیست شناسي و محیط  زیست است
اوت توجه به ماهیت هنري و نقش مهمي كه خالقیت هنري در آن ایفا مي كند، اساساً با سایر رشته هاي مهندسي متف

ري توجه به این نكته ها و تحقیق و بررسي در این باره براي دانش آموزاني كه مایل به انتخاب رشته ي معما. است
رشته ي معماري به لحاظ عرصه ي وسیع و گسترده اي كه دارد، در زمینه ي كارهاي. هستند، بسیار ضروري است

رد؛ به اجرایي و مشاغل، بسیار متنوع است و این نكته را مي توان به عنوان یكي از وجوه امتیاز این رشته قلمداد ك
طوري كه امكان فعالیت در بخش هاي دولتي و خصوصي به صورت مستقل و فردي یا در چارچوب همكاري هاي 

 .جمعي میسر است و از این رو مي تواند جواب گوي طیف وسیعي از استعدادها و سلیقه هاي گوناگون  باشد
:فارغ التحصیالن رشته ي معماري در نهایت مي توانند در زمینه هاي زیر ایفاي نقش كنند

، از طرح هاي اولیه تا مراحل اجرایي كار و طراحي اجزا و عناصر (تك بنا یا مجموعه ي زیستي كوچك)طراحي .1
.تشكیل دهنده ي بنا

(مهندسي مشاور)رهبري و سرپرستي دفترهاي مشاور و معماري .2
(مهندس ناظر)نظارت عمومي و عالي بر صحت انجام كار در عملیات اجرایي ساختماني .3
(مدیریت پروژه)مدیریت و هماهنگي اجرایي پروژه هاي معماري .4
تأسیس و سرپرستي مؤسسه هاي پیمان كاري و احداث ساختمان.5
همكاري با همه ي متخصصاني كه كارشان با سامان دهي فضاي زیست مرتبط است، مانند اكولوژیست ها، .6

...جغرافي دان ها، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادي و اجتماعي و
طراحي پارك ها و میدان هاي شهري و محوطه سازي.7
مشاركت در پروژه هاي برنامه  ریزي و طراحي شهري و شهرسازي.8
طراحي تك بناها در مقیاس كوچك و انجام دكوراسیون داخلي.9

انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي در زمینه ي طراحي فضاي زیست.10
ز رشته ي مهندسي معماري در حال حاضر به صورت كارشناسي ارشد پیوسته ارائه مي شود، اما از آن جا كه برخي ا

 ي دانشجویان بدون شناخت كافي اقدام به انتخاب این رشته مي كنند و برخي دیگر در همان سال هاي اولیه ي دوره
وزش تحصیل، جذب بازار كار مي شوند، طرح ناپیوسته كردن این رشته در شوراي برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آم

.عالي مطرح شده و به تصویب رسیده است



گرایش هاي مهندسي معماري•

دهاي در شكل فعلي، ارائه ي رشته ي معماري به صورت كارشناسي ارشد پیوسته است و دانشجویان، واح

ت در یكساني را در طول دوره دریافت مي كنند؛ اما در سیستم جدید، پس از طي دوره ي كارشناسي و شرك

آزمون كارشناسي ارشد، دانشجویان یكي از گرایش هاي طراحي فضاهاي آموزشي، طراحي فضاهاي 

درماني و بهداشتي، طراحي فضاهاي مسكوني، مرمت، فن ساختمان، طراحي شهري، آموزش معماري و 

.برنامه ریزي شهري را انتخاب مي كنند
خ حوزه ي تاری: در مقطع دكترا نیز دانشجویان پس از انجام آزمون مربوط، جذب این گرایش ها مي شوند

معماري و مرمت، حوزه ي طراحي شهري و شهرسازي، حوزه ي مباحث نظري و تئوریك معماري، 

.حوزه ي محوطه سازي، حوزه ي تكنولوژي و فن ساختمان، حوزه ي مدیریت
پیش زمینه هاي الزم

كه سایر رشته هاي فني و )امروزه رشته ي معماري به دلیل دارا بودن جذابیت هاي هنري و احساسي 

رود به در میان دانش آموزان دبیرستاني مقبولیت زیادي دارد و رقابت شدیدي براي و( مهندسي فاقد آن اند

نصر الزمه ي موفقیت در طراحي معماري، داشتن استعداد هنري و به كار گرفتن ع. این رشته مي بینیم

.خالقیت در روند طراحي است
رار توفیق در تحصیل رشته ي معماري و موفقیت در كار معماري را باید به طور جداگانه مورد مالحظه ق

ممكن . داد؛ یعني عدم توفیق در تحصیالت آكادمیك معماري به منزله ي از دست دادن آینده ي شغلي نیست

ري یا است فردي با استعداد هنري پایین، در آینده به یك مهندس ناظر خوب، مدیر پروژه، برنامه ریز شه

د یك شهرساز موفق تبدیل شود؛ اما در هر حال این فرد هیچ گاه به یك طراح معماري موفق مبدل نخواه

.شد



مهندسي شیمي•
لكول ها، مهندسي شیمي بر اساس رفتار مولكول ها شكل گرفته است تا با دانستن رفتار و عكس العمل مو

در كل . دانواع واكنش ها و سیستم هاي شیمیایي بررسي شوند و درنهایت، رآكتورهاي شیمیایي طراحي شون
مي توان گفت كه مهندسي شیمي شامل درس هایي است كه راه ایجاد تغییر مورد نیاز در ماده را به 

ابل دانشجویان این رشته آموزش مي دهد؛ درس هایي مانند جداسازي مواد تولیدشده، تصفیه و احیاي مواد ق
اظت استفاده كه همراه با دانش هاي روز صنعت مثل علوم كامپیوتر، طراحي سیستم، علم مواد، اصول حف

.تكمیل مي شود... از محیط زیست، خطاهاي دستگاه، مدیریت، اقتصاد و 
و نیاز این رشته، زاییده ي ضرورت. رشته ي مهندسي شیمي نسبت به رشته هاي دیگر مهندسي، جدید است

یاج براي مثال به مرور زمان صنعت به مهندس مكانیكي احت. صنعت مكانیك، الكترونیك و عمران است
كند كه در پیدا كرد كه از تحوالت و فرایندهاي شیمیایي اطالع داشته باشد و بتواند دستگاه هایي را طراحي

یش از معمول آن ها فرایندهاي شیمیایي اتفاق مي افتد؛ در نتیجه شروع به تربیت مهندسان مكانیكي كرد كه ب
یمي تحصیل كردگان این رشته، از علم شیمي مطلع باشند و این دسته از متخصصان، همان مهندسان ش

.هستند
ي، كار در یك پروژه ي صنایع شیمیایي كه با حضور مهندسان رشته هاي مختلف انجام مي شود، مهندس شیم

حي این براي مثال اگر قرار باشد یك برج براي تقطیر ماده اي ساخته شود، كار طرا. اولیه را بر عهده دارد
رجه ي دما برج، تعیین ارتفاع، قطر و نوع موادي كه باید در ساخت آن به كار برده شوند و هم چنین تعیین د

 .و فشار آن، بر عهده ي مهندس شیمي است
واحد 12واحد شیمي مي گذرانند كه از این 12دانشجویان گرایش هاي مختلف رشته ي مهندسي شیمي، تنها 

بیش تر درس هاي مهندسي شیمي با رشته هاي . واحد در بیش تر رشته هاي مهندسي ارائه مي شود3نیز 
در واقع عنوان. مهندسي دیگر، به خصوص مهندسي مكانیك گرایش حرارت و سیاالت، مشترك است

و كامل این رشته، مهندسي صنایع شیمي است؛ یعني همان طور كه ما مهندساني در صنایع الكترونیك
ده است اما به مرور كلمه ي صنعت از عنوان این رشته، حذف ش. مكانیك داریم، در صنایع شیمي نیز داریم

ست، در و به همین دلیل داوطلبان آزمون سراسري فكر مي كنند كه مهندسي شیمي شبیه به رشته ي شیمي ا
.حالي كه نسبت مهندسي شیمي و شیمي مثل نسبت مهندسي برق و فیزیك است

را  Aوقتي در آزمایشگاه، ماده ي . به دست آوردن مواد شیمیایي در آزمایشگاه، به علم شیمي بازمي گردد
به دست مي آید، از علم شیمي استفاده كرده ایم؛ اما این كه از چه طریقي از Cتركیب مي كنیم و ماده ي Bبا

A وB بهC مي رسیم، در حیطه ي مهندسي شیمي قرار دارد.



تفاوت عمده ي مهندسي شیمي با شیمي در این است كه مهندسي، كارش طراحي است، در حالي كه شیمیست ها با كارهاي•

ته هاي البته در این رشته، درس هاي شیمي نیز وجود دارند اما شباهت این رشته با سایر رش. آزمایشگاهي روبه رو هستند

قیقت یك در ح. مهندسي، به خصوص مهندسي مكانیك گرایش حرارت و سیاالت، بیش تر از شباهت این رشته به شیمي است

یایي را مهندس شیمي به عنوان حد وسط بین آزمایشگاه و مصرف كننده، از اطالعات شیمیست ها استفاده مي کند و مواد شیم

 .به تولید صنعتي مي رساند

ا یك ام. براي یك شیمیست تنها تولید ماده مهم است؛ این كه وقتي دو ماده با هم تركیب مي شوند، چه ماده اي به وجود مي آید

.مهندس شیمي به طراحي دستگاه هایي مي پردازد كه این ماده را به كیفیت باالیي مي رسانند

ایع پلیمر، گرایش صنایع غذایي، صنایع شیمیایي معدني، صنایع گاز، صنایع پتروشیمي، صن9رشته ي مهندسي شیمي با 

ته هاي گسترده ي طراحي فرایندهاي صنایع نفت، بهره برداري از منابع نفت و شیمیایي سلولزي و صنایع پاالیش، یكي از رش

افزوده گرایش بیوتكنولوژي هم در مقطع كارشناسي ارشد به گرایش هاي مهندسي شیمي در سال هاي اخیر. )دانشگاهي است

واحد تخصصي دارند و بیش تر 13یا 12البته در دوره ي كارشناسي، هر یك از گرایش هاي ذكرشده، تنها .( شده است

ن میان، از ای. واحدهاي شان مشترك است، زیرا اصول مهندسي در صنایع بسیار متنوع و گسترده ي شیمیایي، یكسان است

.چند گرایش را معرفي مي كنیم

صنایع شیمیایي معدني .1

. كندتبدیل مي... گرایش شیمیایي معدني، مواد معدني و غیر آلي را به فرآورده هایي مثل سیمان، لعاب، آجرهاي نسوز و 
صنایع پتروشیمي .2

یمي بنیان پس از اكتشاف نفت، به تدریج مواد شیمیایي مختلفي از آن به دست آمد و صنعت جدیدي به نام صنعت پتروش

یي در صنعتي كه ماده ي اولیه ي آن، مشتقات نفت و گاز است؛ یعني با انجام واكنش هاي فیزیكي و شیمیا. گذاشته شد

 ي ئیدروكربورهاي مایع و گاز مي توان به فرآورده هاي پتروشیمي دست پیدا كرد؛ فرآورده هایي كه داراي ارزش افزوده

 .بسیاري هستند

صنایع گاز .3

.شامل تمام فرایندهایي است كه روي گاز انجام مي شود تا این ماده قابل مصرف شود

صنایع پلیمر .4

ا و مهندس پلیمر، وظیفه ي ساخت فرآورده هاي پلیمري مصنوعي از جمله رنگ هاي شیمیایي، پوشش كابل ها، الستیك ه



مهندسان شیمي چه كار مي كنند؟•
آن ها در . فارغ التحصیالن رشته ي مهندسي شیمي در سراسر دنیا در سطوح باال استخدام مي شوند

مشغول به  (...تولید مواد گوناگون، تولید مواد غذایي، داروسازي، پزشكي و )بخش هاي مختلف 
ي در یك در یك زندگي استاندارد، ابتكار و اختراع، طراحي، ساخت و كنترل صنعت. كار مي شوند

یا فرآورده هاي شیمیایي در ( مثل پالستیك)كارخانه و تولید محصوالت شیمیایي و پلیمري 
.مقیاس هاي كوچك، گستره ي وسیعي از فعالیت هاي یك مهندس شیمي است

وعي به محصوالت مختلف در اثر تغییرات شیمیایي و فیزیكي در مواد طبیعي خالص یا مصن
یك مهندس شیمي باید عمل و عكس العمل موجود در این مواد، تركیبات و . وجود مي آیند

جداسازي مواد تركیبي را بداند و شناخت كاملي از مولكول ها و ترازهاي مولكولي و 
.خصوصیات عناصر مختلف داشته باشد

ن مهندسان شیمي در پیشروي به سمت آینده ي علمي و پیشرفت تكنولوژي و از عهده برآمد
ل هاي بعضي مشكالت ضروري دنیا و صعود و پیشروي به سمت یافتن موضوعات تازه و راه  ح
.  ستندمناسب كه از لحاظ اقتصادي ماندگارتر و براي محیط زیست سودمند و امن باشند، موفق ه

ي اگر دانش آموزي از لحاظ درسي، درخشان و در ارتباط برقرار كردن با دیگران، موفق و دارا
ضوعات توانایي و انگیزه ي كار كردن به تنهایي یا در یك گروه و عالقه مند به درگیر شدن با مو

.علمي است، یك دانشجوي موفق در رشته ي مهندسي شیمي خواهد شد
ان، در دانشگاه، درس هاي دیگر مثل زب( محض و كاربردي)دانشجویان مهندسي شیمي یا شیمي 

باال عالوه بر این، آزمایش هاي مرتبط باعث. را مطالعه مي كنند... مدیریت، ریاضي، فیزیك و 
م كه ما در دنیایي زندگي مي كنی. رفتن تخصص هاي علمي دانشجویان مهندسي شیمي مي شوند

همراه با پیدایش تكنولوژي هاي  .(Fast-moving world)حركت سریعي به سمت آینده دارد
د و جدید در این دنیا، همواره جذب فارغ التحصیالن در رشته هاي مرتبط با تكنولوژي هاي جدی
اه با علوم پایه بیش تر مورد توجه است، در نتیجه دانش آموختگان رشته ي مهندسي شیمي، همر

قیقاتي استعدادها و توانایي هاي به دست آمده در تجربه هاي آزمایشگاهي، مي توانند با مؤسسه هاي تح
عالوه بر این در شركت هاي . كه باعث باال رفتن اطالعات علمي آن ها مي شود، همكاري كنند



مهندسي راه آهن•
ط و دانشكده ي راه آهن به عنوان یك دانشكده ي منحصربه فرد در خاورمیانه، با سه گرایش بهره برداري، خ

.ابنیه و جریه پایه گذاري شده است
گرایش بهره برداري.1

ه برداري این گرایش، بستري مشابه رشته ي مهندسي صنایع دارد و بیانگر فن آوري و علوم و روش هاي بهر
اري، به طور كلي، لغت بهره برد. است( بستر و ناوگان)و مهارت در به كارگیري اجزاي متشكله ي راه آهن 

وتیو، به اصول مهندسي برنامه ریزي و بهره وري از تجهیزات حمل و نقل ریلي مانند ایستگاه، خط، لوكوم
.گفته مي شود ...واگن و 

ي و فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در طراحي و نظارت بر گراف هاي حركت قطارها، برنامه ریز
مدل سازي حمل و نقل ریلي، مهارت هاي الزم را یافته و در همه ي واحدهاي حمل و نقل ریلي، مانند 

، شركت هاي وابسته به راه آهن، بنیاد (مترو)راه آهن جمهوري اسالمي ایران، راه آهن هاي شهري 
 .به فعالیت مشغول شوند... مستضعفان و جانبازان، شركت هاي مهندسي و 

گرایش خط و ابنیه.2
در این گرایش، بستري مشابه مهندسي عمران دارد و براي شناسایي مسیرهاي گوناگون راه آهن و مهارت

بهره گیري از اجزاي متشكله ي مجموعه ي راه آهن، به ویژه در بخش طراحي و اجراي زیرسازي و 
بر مسائل« خط»به طور كلي، كلمه ي . روسازي، ساختمان و ابنیه ي فني راه آهن، راه اندازي شده است

زیرسازي و روسازي راه آهن مانند خاك برداري، خاك ریزي، بدنه ي راه، شیرواني ها، باالست، تراورس، 
و كلمه ي ابنیه بر سازه هاي فني موجود در راه آهن مانند پل، تونل، دیوار حائل و ضامن، ... ریل و 

.گفته مي شود... ساختمان ایستگاه، انبار و 
نیه، فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در طرح، نظارت، اجرا و تعمیر و نگهداري مهندسي خط و اب

مهارت هاي الزم را یافته و در همه ي واحدهاي مرتبط با حمل و نقل ریلي مانند راه آهن جمهوري اسالمي 
، شركت هاي وابسته به راه آهن، مجتمع فوالد مباركه، ذوب  آهن، بنیاد (مترو)ایران، راه آهن هاي شهري 

.به فعالیت مشغول شوند... مستضعفان و جانبازان، شركت هاي مهندسي و 
گرایش جریه.3

ه گیري این گرایش، بستري مشابه رشته ي مهندسي مكانیك دارد و بیانگر فن آوري و علوم و روش هاي بهر
ن از مهارت ها در به كارگیري اجزاي متشكله ي ناوگان به ویژه در بخش طراحي و ساخت لوكوموتیو، واگ

ند بر مسائل ناوگان حمل و نقل ریلي مان( كشش)به طور كلي، كلمه ي جریه . و ماشین آالت ریلي است



فيزيك•
حالت مولكولي، هسته اي،-رشته ي فیزیك در دوره ي كارشناسي داراي پنج گرایش اتمي

عداد كه ت( البته فیزیك داراي گرایش دبیري نیز است)جامد، هواشناسي و نجوم است 
؛ واحدهاي تخصصي هر یك از این گرایش ها در دوره ي كارشناسي، بسیار محدود است

.به همین دلیل گرایش هاي ذكرشده در این دوره تفاوت محسوسي با یكدیگر ندارند
بیش تر واحدهاي درسي دانشجویان گرایش هاي مختلف رشته ي فیزیك، در دوره ي 

دام به كارشناسي، مشترك است؛ زیرا دانشجویان فیزیك تنها در سال آخر تحصیلي اق
واحد تخصصي، یعني سه درس 9انتخاب گرایش مي كنند و در هر گرایش نیز تنها 

جامد یا تدریس مي شود و به همین دلیل نمي توان بین یك لیسانس گرایش فیزیك حالت
 یك از هسته اي با سایر گرایش ها تفاوتي قائل شد؛ یعني یك لیسانس فیزیك در هیچ

.گرایش ها متخصص نمي شود
9هر دانشجوي فیزیك، در دوره ي كارشناسي از میان واحدهایي كه مي گذراند، فقط 

واحد نمي تواند 9واحد از درس هاي تخصصي هر یك از گرایش هاست و بدون شك 
ت به گرایش تغییري در دیدگاه دانشجویان ایجاد كند و هر دانشجو فقط شناختي جزئي نسب

واحد نیز به گونه اي مشترك اما در درس هاي 9گاه همین  .مورد نظر خود پیدا مي كند
مختلف در هر یك از گرایش ها تدریس مي شوند؛ یعني كتاب ها یا واحدهاي درسي هر 

یجه یك گرایش، متفاوت است اما در كل همه به اطالعات یكساني دست پیدا مي كنند؛ درنت
خصص لیسانسه ي فیزیك، یك كارشناس فیزیك به معناي عام آن است و كارشناس یا مت

اگر علم فیزیك به دو بخش دنیاي. در یكي از گرایش هاي ذكرشده به شمار نمي رود
ه است و بزرگ و دنیاي كوچك تقسیم شود، دنیاي بزرگ فیزیك، مربوط به دنیاي روزمر

در آن، حركت اتومبیل ها، موشك، ماهواره و در كل، تمام حركت هایي كه مي بینیم، مورد
ا در فیزیك اتمي به دنیاي بي نهایت كوچك ها برمي گردد، زیر. بررسي قرار مي گیرد



فیزیك هسته اي.1•

یل شده و در فیزیك هسته اي، خود هسته مورد مطالعه قرار مي گیرد، یعني متخصصان و دانشمندان بررسي مي كنند كه هسته از چه چیزي تشك

پ ها انرژي هسته اي و رادیوایزوتو. چه نیروهایي بین اجزاي هسته حكم فرماست و در نتیجه ي واكنش هاي انجام شده، چه قدر انرژي آزاد مي شود
.مسائلي هستند كه در فیزیك هسته اي مورد بررسي قرار مي گیرند

حالت جامد.2

ات و ابتدایي ترین كار در این گرایش، بررسي بلورهاي جامد. گرایش حالت جامد مربوط به سیستم هاي بس ذره اي مخصوصاً جامدات است
ابررسانایي، خواص اپتیكي، مكانیكي، الكتریكي و صوتي امواجي است كه در آن منتشر مي شود و این بررسي منجر به پدیده هاي مختلفي مثل

.برمي گرددمطالعه ي دانش مربوط به كریستال ها و ویژگي هاي فیزیكي آن ها، به گرایش حالت جامد. نیمه رسانایي یا پخش و انتقال گرما مي شود
هواشناسي.3

العات گرایش هواشناسي، اط. مولكولي، هسته اي و حالت جامد ارائه مي شود-دو گرایش نجوم و هواشناسي بسیار محدودتر از سه گرایش اتمي

هم چنین با مطالعه ي دینامیك وضعیت هوا مي توان . پایه اي و متنوعي درباره ي انواع پدیده هاي جوي و برخورد علمي با آن ها ارائه مي دهد

.بررسي كرد كه شرایط هوا چگونه تغییر كرده و چه عواملي براي ایجاد این تغییر الزم است
نجوم.4

دیده هاي در بخش نجوم، كه جنبه ي مشاهداتي دارد، پ. سه بخش اصلي این گرایش را نجوم رصدي، اخترشناسي و كیهان شناسي تشكیل مي دهد

.مختلف نجومي را رصد و ثبت كرده و سپس از آن ها عكس مي گیرند و طیف آن ها را مي سنجند
ه اي در اخترشناسي، كه جنبه  ي نظري دارد، وضعیت ستارگان مورد مطالعه قرار مي گیرد؛ یعني بررسي مي شود كه هر ستاره، در چه مرحل

مدیون بخش  كیهان شناسي نیز با این كه زیاد جنبه ي نجومي ندارد، اما به هر حال پیشرفتش را. قرار دارد و چه اتفاق هایي برایش رخ مي دهد

 .علم نجوم است؛ به این معني كه مدل هاي مختلف كیهان شناسي باید با داده هاي رصدي مطابقت كنند
. ها مي پردازدگفتني است كیهان شناسي به صورت كالسیك به چگونگي ایجاد جهان و تشكیل ساختارهاي كهكشاني مانند خوشه ها و اَبَرخوشه

یزیك جدید، درس هاي مشترك بین گرایش هاي این رشته شامل ریاضي عمومي، معادله هاي دیفرانسیل، فیزیك پایه، شیمي، مباني كامپیوتر، ف

.مكانیك تحلیلي، ترمودینامیك و مكانیك آماري، ریاضي فیزیك، الكترومغناطیس و مكانیك كوانتومي است
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

مي توجه برخالف رشته هاي مهندسي، كه با اتفاق هاي علمي سروكار دارند، در رشته هاي علوم پایه از جمله فیزیك به چگونگي پیشامدهاي عل

او هستند، مي كنند و در واقع به دنبال یافتن دالیل و چرایي هر پدیده یا اتفاق هستند؛ به همین دلیل دانشجویاني كه مستعد، باهوش و كنجك
.مي توانند در این رشته موفق شوند

چه در آن اگر فیزیك در دبیرستان به خوبي آموزش داده نشود و دانش آموزان تنها به حفظ فرمول ها بپردازند، نمي توانند بین آن چه خوانده اند و

یزیكدنیاي خارج وجود دارد، ارتباط برقرار كنند؛ در نتیجه، كنجكاوي آن ها تحریك نمي شود و تعداد اندكي از دانش آموزان بااستعداد، به ف

نظر ریاضیات به همین دلیل دانشجویان این رشته باید از. فیزیك منهاي ریاضي، یعني صفر. عالقه مند مي شوند و این رشته را انتخاب مي كنند



فرصت هاي شغلي•

بخواهد اگر. امروزه اگر كشوري بخواهد پیشرفت كند، باید پژوهش كند و چیزهاي جدیدي بسازد

یم علمي پژوهش كند، باید به آزمایشگاه ها برود و اگر بخواهد در آزمایشگاه كار كند، احتیاج به ت

را هر دارد و در یك تیم علمي نیز همیشه متخصصان شاخه هاي مختلف فیزیك حضور دارند؛ زی

یك دستگاه براي مثال اگر بخواهیم. كاري كه بخواهیم انجام دهیم، باید بنیان فیزیكي داشته باشد

ناخت آن الكتریكي بسازیم اول باید بدانیم که چه قوانین فیزیكي بر آن حاكم است و بعد از ش

.قوانین، مي توانیم دستگاه مورد نظر را با استفاده از فن و هنر بسازیم
ته تا امروزه اگر ما به فكر پیشرفت و ساخت وسایل صنایع مختلف كشورمان، از نظامي گرف

ار، احتیاج پزشكي نباشیم باید این صنایع را به صورت آماده از كشورهاي دیگر بخریم كه این ك

سي اگر ك. به سرمایه اي گزاف دارد و باعث وابستگي كشور ما به كشورهاي صنعتي مي شود

فیزیك را خوب خوانده باشد، در سازمان هاي مختلف كشور از قبیل صدا و سیما، برنامه و

ویان بودجه، مخابرات و هم چنین در صنایع مختلف، مفید واقع شده و موفق مي شود؛ زیرا دانشج

ف، دید وسیعي فیزیك مطالب مختلفي از قبیل الكتریسیته و مكانیك مي خوانند و در زمینه هاي مختل

ت و فارغ التحصیالن این رشته مي توانند در حد كارشناسي در صنعت مخابرا. پیدا مي كنند

ایع ارتباطات، نیروگاه هاي هسته اي، مراكز تولید قطعات غیر هادي و سلول هاي خورشیدي، صن

 .تولید و نگهداري لیزر در صنعت، پزشكي و نظامي و سازمان انرژي اتمي فعالیت كنند



فیزیك پزشكي•

؛ از آن جا که ...ي و فیزیك پزشكي به معني كاربرد فیزیك در حرفه ي پزشكي است؛ مانند رادیوگرافي، سونوگرافي، بینایي سنج

ون، آناتومي گوش، بیوفیزیك به معني فیزیك حیات است، فیزیك پزشكي درباره ي فیزیك حیات بشر بحث مي كند؛ مانند گردش خ

ه ترتیب از طرفي به كارگیري اصول و قوانین این گروه هاي علمي در طرح ریزي یا ساختن یك سیستم، ب... . آناتومي چشم و 

ك پزشكي، از طرف دیگر، آموزش فیزیك و بیوفیزی. مهندسي پزشكي و بیومهندسي از ضروریات یك جامعه ي پیشرفته است

بزاري بسیار به عبارت دیگر، مي توان چنین بیان كرد كه فیزیك پزشكي، ا. مقدم بر آموزش تكنولوژي یا مهندسي پزشكي است

قریباً همین در سایر رشته هاي مهندسي نیز ت. قوي و قدرتمند است كه مي تواند در اختیار پزشكان و مهندسان پزشكي قرار گیرد

ي گیرد، حال به عنوان مثال، در فیزیك الكترونیك، ساختار قطعات الكترونیكي به دقت مورد بررسي قرار م. شرایط حاكم است

.آن كه در مهندسي الكترونیك، بیش تر كاربرد این قطعات مورد تأكید قرار مي گیرد

ضرورت آشنایي با فیزیك پزشكي

د هزاران امروزه به دلیل پیشرفت سریع تكنولوژي و افزایش روزافزون دستگاه ها در بیمارستان ها و كلینیك ها نه تنها وجو

انا باشند و مهندس پزشكي در جامعه مورد نیاز است، بلكه پزشكان و پیراپزشكان باید در زمینه ي نگهداري از دستگاه ها نیز تو

.الزمه ي این امر نیز آشنایي با فیزیك پزشكي است

عواقب بي توجهي به فیزیك پزشكي

نهایت به بي توجهي به اصول فیزیكي حاكم بر كار تشخیص و درمان، باعث تشدید بیماري، اتالف وقت و سرمایه ي ملي و در

خش به عنوان مثال، مي توان از بي دقتي در اندازه گیري مواد رادیواكتیو مصرفي در ب. خطر افتادن جان بیماران خواهد شد

ي ها اگر مي خواهیم تمام ناهماهنگ. پزشكي هسته اي یاد كرد كه گاهي باعث نمایش نادرست تصویر ارگان مورد آزمایش مي شود

.و گرفتاري هاي حاصل از ناآگاهي از فیزیك پزشكي را بیان كنیم، چندین مقاله نیز كفایت نمي کند

فایده هاي آشنایي پزشكان و پیراپزشكان با فیزیك پزشكي

اید به براي انجام صحیح كارهاي تشخیصي و درماني و جلوگیري از آسیب هاي وارد به بیماران و حفظ و حراست دستگاه ها، ب

ید به اصول فیزیك به این معني كه همه ي فارغ التحصیالن رشته هاي پزشكي و پیراپزشكي با. فیزیك پزشکي تسلط داشته باشیم

ن صورت در ای. پزشكي آشنایي كافي پیدا كنند تا به نگهداري از دستگاه ها و انجام صحیح كار با آن ها توانایي داشته باشند

گاه هاي نه تنها احتیاج ما به مهندسي پزشكي به صورت روزافزون احساس مي شود، بلكه از آسیب دیدن دستگاه ها و خرید دست

 .ناخواسته جلوگیري خواهد شد

چگونه فیزیك پزشكي بخوانیم؟



ارتباط فیزیك پزشكي با سایر علوم•

فیزیك با رابطه ي. مي توان گفت رشته ي فیزیك تقریباً با بیش تر شاخه هاي علوم، ارتباط دارد

ي مانند پلي است به بیان دیگر، فیزیك پزشك. پزشكي نیز از طریق فیزیك پزشكي برقرار مي شود

به عنوان مثال، فیزیك پزشكي با  .كه بین شاخه هاي مختلف فیزیك و پزشكي وجود دارد

.گرایش هاي لیزر و فیزیك هسته اي ارتباط تنگاتنگ دارد
آینده ي فیزیك پزشكي

ه پیشرفت با توجه به كاربرد علوم در بهینه سازي زندگي بشر، توجه اندیشمندان و نخبگان دنیا ب

در حال حاضر، شاهد پیشرفت وسیع . و ترقي شاخه هاي مختلف علمي معطوف شده است

سایل قبلي هر روز وسایل جدید و پیشرفته تري ساخته مي شوند كه نسبت به و. تكنولوژي هستیم

یت افراد كارایي بیش تري دارند و به وجود آمدن وسایل پیشرفته و استفاده از آن ها، نیازمند ترب

پزشكي به بیان دیگر، هر روز وسایل مختلف پیشرفته اي در علم. متخصص در این زمینه است

لعاده چند نمونه از این موارد فوق ا... مثالً چاقوي لیزري، چاقوي پالسمایي و . به وجود مي آیند

ي زیاد هستند؛ اما براي استفاده ي بهینه از این وسایل و جلوگیري از صدمه هاي جانبي برا

مري بیماراني كه با این ابزار مورد درمان قرار مي گیرند، وجود متخصصان فیزیك پزشكي، ا

سبت به اجتناب ناپذیر است؛ بنابراین باید در این زمینه، سرمایه گذاري بیش تري انجام داد و ن

برسیم و شاهد تربیت چنین افرادي اقدام شود تا ما نیز در آینده بتوانیم در این زمینه به خودكفایي

.هیچ گونه آسیب ناشي از استفاده ي نادرست از این ابزارها نباشیم



فیزیك و فضا•

انجام رار آن انسان كنجكاو همواره در جریان پیشرفت علوم مختلف، از فضاي باالي سر خود غافل نبوده است و تالش فوق العاده زیادي براي گشودن اس
ایجاد انواع ماهواره هاي فضایي، سفینه هاي فضایي، تلسكوپ هاي گوناگون از جمله ابزار و وسایلي هستند كه در این راستا توسط انسان .داده است

.شده اند
ك فضا، كه بخشي از فیزی. فیزیك فضا، یكي از شاخه هاي علم فیزیك است كه تا اندازه اي پاسخ گوي هزاران سؤال موجود در ذهن بشر در مورد فضاست

در این بخش نیروهاي مؤثر بر حركت اجسامي مانند سیاره ها، ماهواره ها مورد . در آن، اجرام آسماني مورد مطالعه قرار مي گیرد، مكانیك سماوي است
.مطالعه قرار مي گیرند

قوانین كپلر
اس قوانین كپلر، كه پایه و اس. ، در مورد حركت سیاره ها سه قانون اساسي خود را با استفاده از مشاهدات تیكو براهه بیان كرد1619كپلر در سال 

:قوانین نیوتن و مكانیك كالسیك براي حركت سیاره ها هستند، عبارت اند از
.حركت سیاره ها به دور خورشید در یك مدار بیضوي انجام مي شود و خورشید در یكي از كانون هاي این بیضي قرار دارد.1
یاره مدار یك سیاره به دور خورشید، سطحي را تشكیل مي دهد كه این سطح جاروب شده توسط خط و اصل بین سیاره و خورشید با زمان حركت س.2

.نسبت مستقیم دارد
ي نسبت بین مربع دوره ي تناوب گردش هر سیاره و مكعب نصف محور بزرگ مدار بیضوي، در مورد هر سیاره ي منظومه ي شمسي عدد یكسان.3

 .است
فیزیك و اتمسفر

ندركنش هاي محیط، فضایي از ا. با وجود این، یك تكنولوژي مهم سبب حل بسیاري از ناشناخته هاي قبلي بوده است. فیزیك فضا، یك علم جدید است
بیعت تركیب و ، تغییرات مهمي را نسبت به زمان نشان مي دهد كه ط...زیادي مانند نیروي گرانشي، ماگنتواستاتیك، الكترواستاتیك، الكترومغناطیس و 

.توزیع ماده، دماي گاز بین ستاره اي را تغییر مي دهد
طیسي ومغنادر فیزیك اتمسفر عوامل مهم معین در هر نقطه از اتمسفر مانند فشار، چگالي، دما، میدان مغناطیسي زمین، میدان الكتریكي، تابش الكتر

.موجود در اتمسفر، ذرات باردار و شهاب سنگ ها مورد مطالعه قرار مي گیرند
برهم كنش نور خورشید با اتمسفر

در . ت مي كندانرژي تابشي خورشید در مسیر فاصله ي خورشید تا زمین در اثر برخورد با گازهاي موجود در اتمسفر زمین در فرایندهاي مختلفي شرك
نشي تعدادي از این پدیده هاي برهم ك. اثر این فرایندها قسمت زیادي از تابش خورشیدي كه براي انسان و موجودات زنده زیان آور است، جذب مي شوند

:عبارت اند از
جذب تابش در اتمسفر.1

هم چنین مي دانیم که امواج . در اتمسفر زمین، عناصري مانند اُُزن، اكسیژن، ازت، هلیوم، گازكربنیك، هیدروژن و گازهاي دیگر وجود دارد
فرایندهاي این فوتون ها بعد از گسیل از خورشید، توسط عناصر موجود در جو زمین و تحت. الكترومغناطیسي از ذراتي به نام فوتون تشكیل شده اند

.جذب مي شوند... مختلف مانند پدیده ي فوتوالكتریك، اثر كامپتون و 
پدیده ي یونش.2



پدیده هاي بارز فیزیك فضا•

فروغ آسماني. 1

در. ستارگان، سیاره ها و نور منطقه ي البروجي و ماه هر كدام سطح زمین را روشن مي كنند. آسمان سیاه شب، كامالً تاریك نیست
ن عرض هاي باالتر، شعله هاي شفق و سوسو زدن در سراسر آسمان وجود دارد و این پدیده ها برحسب اقتضا در عرض هاي متوسط زمی

.اتمسفر سیاره، در پي این اثرات، تابش مي كند و این تابش را فروغ آسماني مي گویند. ظاهر مي شوند
شفق قطبي. 2

در عرض هاي باالي زمین، آسمان شب، گاهي به صورت ناگهاني و به شكل متحرك روشن مي شود كه این درخشش ها را شفق قطبي

با اغلب، درخشندگي آن ها به اندازه اي است كه. این درخشش ها شفاف هستند و مي توان ستارگان را از داخل آن ها مشاهده كرد. مي گویند
ان معموالً در هر شب روشن مي توان شفق قطبي شمالي و شفق قطبي جنوبي را در آسم. نور آن ها مي توان نوشته اي را مطالعه كرد

.مشاهده كرد
طوفان مغناطیسي. 3

. روف استاغلب در میدان مغناطیسي زمین، یك تغییر ناگهاني ظاهر مي شود كه این آشفتگي مغناطیسي به عنوان طوفان مغناطیسي مع

شعله ي با وجود این، زماني كه یك. فراواني ظهور این طوفان به صورت مستقیم به دوره ي یازده ساله ي فعالیت خورشیدي مربوط است
.بزرگ خورشیدي ظاهر مي شود، یك طوفان مغناطیسي با یك یا دو روز تأخیر شروع مي شود

ارتباط فیزیك فضا با شاخه هاي دیگر فیزیك

وت كه در شاخه هاي مختلف علم فیزیك را مي توان مانند دانه هاي یك زنجیر تصور كرد كه محكم به یكدیگر پیوند خورده اند، با این تفا

اي به عنوان مثال، فض. برخي موارد، مرز موجود میان این دانه ها، به اندازه اي پیچیده است كه به راحتي نمي توان آن را تشخیص داد

محیط زیست، باالي سرمان توسط علوم مختلف فیزیك مانند نجوم، كیهان شناسي، اخترفیزیك، مكانیك سماوي، فیزیك هوافضا، فیزیك
طبیعت امواج الكترومغناطیسي، كه خورشید به عنوان یك  .مورد مطالعه قرار مي گیرد... فیزیك نظري، فیزیك مواد، فیزیك هسته اي و 

ا را از هر كدام از این علوم، فض. چشمه ي عظیم تولیدكننده ي این فیزیك امواج است، در فیزیك امواج و فیزیك رادیو بررسي مي شود

.دیدگاه خاصي مورد توجه قرار مي دهد
ارتباط فیزیك فضا با علوم دیگر

نیز به ... ، شیمي و تنها شاخه هاي مختلف علم فیزیك نیست كه با فیزیك فضا ارتباط ناگسستني دارند، بلكه علوم دیگر مانند زمین شناسي
د تجزیه و تحلیل به عنوان مثال ماهیت گازهاي تشكیل دهنده ي اتمسفر در علم شیمي به تفصیل مور. نوعي با فیزیك فضا در ارتباط هستند

.قرار مي گیرد
آینده ي فیزیك فضا

عیب . تیكي از مزیت ها یا به بیان دیگر عیب هاي علم بشري این است كه همواره ناقص بوده و روزبه روز در حال پیشرفت و تكامل اس



آمار•
:هدف، تربیت افرادي است كه بتوانند

در مسائل ساده ي آماري براي رفع نیاز مؤسسه هاي صنعتي، اقتصادي، اجتماعي، . الف
.به مدل سازي بپردازند... كشاورزي، مراكز درماني و 

.مفاهیم آماري را درك کنند و به تجزیه و تحلیل اطالعات بپردازند. ب
.با تحلیل اطالعات، به برنامه ریزي صحیح و علمي بپردازند. ج
.از بسته هاي آماري رایانه اي براي توصیف داده ها و انجام استنباط آماري استفاده كنند. د

ن به عبارت دیگر، یك آماردا. علم آمار به زبان ساده، پیش گویي بر اساس عددها و رقم هاست
مي تواند بر اساس مجموعه ي اطالعات عددي و بر مبناي مدل هاي ریاضي و مدل هاي نظریه ي 

. یش بیني كنداحتمال، پیش گویي كند؛ یعني به کمک اطالعات گذشته، نحوه ي رفتار یك فرایند را پ
.تاز همین رو مي توان گفت كه علم آمار، نتیجه گیري از جزئیات یا رسیدن از جزء به كل اس

فرصت هاي شغلي
ت هاي خود تقریباً تمام مراكز دولتي و خصوصي براي انجام برنامه ریزي و ارائه ي گزارش فعالی

یش تر از این رو، ب. نیازمند تهیه ي اطالعات صحیح و به كارگیري تجزیه و تحلیل آن ها هستند
اداره ها و نهادهاي دولتي، به خصوص وزارت برنامه و بودجه، مراكز آمار ایران، بانك ها، 

وزارت آموزش و پرورش، مراكز تحقیقاتي، مراكز بیمه و سایر مؤسسه هاي دولتي و 
.خصوصي، از مراكز عمده ي جذب كارشناسان این رشته اند

ار البته گمنام بودن علم آمار و كاربردهاي آن در جامعه، مانع جذب فارغ التحصیالن رشته ي آم
الن آمار، كم تر نشده است بلكه به گفته ي بسیاري از استادان و دانشجویان این رشته، فارغ التحصی

 .با مشكل بي كاري روبه رو مي شوند
بیش تر سازمان هاي دولتي از آمار براي ارائه ي عددهایي استفاده مي كنند كه مربوط به 
فعالیت هاي واحدهاي شان مي شود و چون این كار را چندان تخصصي نمي دانند به جاي 

ند؛ در به كارگیري كارشناسان آمار، از افرادي بهره مي برند كه آشنایي مختصري با این علم دار
شرفته ي حالي كه بیش تر برنامه ریزي هاي زیربنایي كشور را مي توان با استفاده از روش هاي پی



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

ي كه قوي بودن در علم ریاضي براي موفقیت در رشته ي آمار، امري ضروري است؛ زیرا مباحث

در علم آمار مطرح مي شود، با ریاضیات ارتباطي تنگاتنگ دارد و قدرت درك علمي مسائل

.آماري و تجزیه و تحلیل احتمالي مطالب نیز ضروري است
درس عالوه بر دانشجویان، استادان رشته ي آمار نیز معتقدند كه دانشجویان این رشته باید در

شور، ریاضي قوي باشند و حتي در یك نظرخواهي از استادان رشته ي آمار دانشگاه هاي مختلف ك

.بیش تر آن ها به اهمیت بسیار علم ریاضي در آمار اشاره كرده اند
الش، هم چنین عالقه به رشته ي آمار، قدرت تجزیه و تحلیل خوب، صبر و حوصله، پشتكار و ت

.ستآشنایي با كامپیوتر و عالقه به تحقیق و پژوهش براي دانشجویان این رشته ضروري ا
وضعیت ادامه ي تحصیل در مقاطع باالتر

ع گرایش هاي مختلف رشته ي آمار در مقط. این رشته در ایران تا مقطع دكترا تدریس مي شود

كارشناسي ارشد شامل آمار ریاضي، آمار حیاتي، آمار بیمه، آمار و كاربرد آن در اقتصاد و 

.علوم اجتماعي و در مقطع دكترا شامل آمار ریاضي و آمار حیاتي است
زدیكي رشته ي مشابه و نزدیك به این رشته، رشته ي ریاضي است كه تا حدودي با این رشته ن

.دارد

یل بیش تر فارغ التحصیالن رشته ي آمار در محیط كار، از تخصص هاي خود، كه در دوران تحص

یل فراگرفته اند، بهره نمي برند؛ زیرا هنوز از آمار به عنوان یك ابزار قوي در تجزیه و تحل

 .اطالعات استفاده نمي شود



ریخته گری -کاردانی فنی مواد •

لز یا ریخته گری به معنای علم و فن شکل دادن فلزات و آلیاژها از طریق ذوب ف: دیباچه•

ی آلیاژ و ریختن ماده گداخته در قالب و انجماد برای به دست آوردن خواص متالورژیک

هندسین هدف دوره تربیت کاردان فنی ریخته گری، پر کردن فضای بین م. مطلوب است

، داوطب باید در دروس ریاضیات، فیزیک و مکانیک. و کارگران ماهر این فن است

ایی دروس فنی، شیمی و رسم فنی دبیرستان در حد عالی بوده و از عالقه مندی و توان

فارغ التحصیالن این رشته در مراکزی نظیر. روحی و جسمی الزم برخوردار باشد

الیت کارخانه های صنایع ریخته گری، مدلسازی، ماشین ابزار و قالبسازی می توانند فع

اغلب دروس این رشته با آزمایشگاه و کارگاه همراه است. کنند



صدا و سیما -کاردانی فنی الکترونیک •

ی اسالمی با توجه به تنوع صنایع الکترونیکی و مخابراتی سازمان صدا وسیمای جمهور: دیباچه•

های رادیو و تلویزیون کشور، ایران و نیاز روز افزون این سازمان به گسترش و نگهداری شبکه

ارائه های آموزشی رشته برقدوره کاردان فنی الکترونیک صدا و سیما به عنوان یکی از دروه

های فنی الکترونیک صدا وسیما  شده است هدف این رشته تربیت افرادی کاردان در زمینه

، است و دروس آن ترکیبی از دورس علوم پایه( فرستنده، صدا و تصویر و صدا برداری)

ولوژی دروس اصلی برق و دورس تخصصی الکترونیک و مخابرات است که در صنایع و تکن

 .سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران مطرح است
 :های این رشته در طول تحصیلدرس

:دروس پایه•
ومیفیزیک الکتریسیته و مغناطیس، ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردی، فیزیک عم

:درس اصلی
زبان )گیری، الکتروتکنیک، دیجیتال، میکروپروسسور، کاتالوگ خوانی مدار، اصول اندازه

نویسی، مبانی کامپیوتر و برنامه(فنی

:دروس تخصصی

ی از بسیار)اصـــول و مـدارات مـخابـراتـی، ویـدئـوتـکـنیک، آکـوستیـک، پـروژه، کـارآمـوزی 

.(های این رشته همراه با آزمایشگاه استدرس



مدیریت هتلداری •

د وسایل دانشجویان مدیریت هتلداری با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهای انتخاب، شناخت و خری: دیباچه•

ها، رزرواسیون، منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد و تجهیزات الزم برای مؤسسات پذیرایی، تقسیم کار دراین گونه مؤسسه

ها، بهداشت مواد غذایی، غذایی آنها، چگونگی نگهداری مواد غذایی، تهیه انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینیغذایی و انرژی 

تل، بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در کل هرآنچه برای اداره ومدیریت صحیح و مناسب یک ه

.شوندمتل، رستوان و موارد مشابه ضروری است، آشنا می

:توانایی های الزم

های یکی از زبان) التحصیالن این رشته، دانشجویان باید عالوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم با توجه به نوع کار فارغ

همچنین دانشجویان این رشته . شودالبته در دانشگاه دروسی دراین زمینه ارائه می. تسلط داشته باشند( فرانسه، آلمانی یا عربی

.باید از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و تحلیل و خالقیت باالیی داشته باشند

:موقعیت شغلی در ایران

مؤسسات , فارغ التحصیالن مدیریت هتلداری می توانند در زمینه های تخصصی صنعت هتلداری مانند واحدهای پذیرایی و اقامتی

.ملی و جهانگردی و شرکت های حمل و نقل هوایی فعالیت کنند

 :های این رشته در طول تحصیلدرس

:دروس پایه•
ر شناسی، اصول سازمان و مدیریت، کلیات اقتصاد، اصول حسابداری، شناخت و کاربرد کامپیوتر، تاریخ ایران، مبانی کشو

ورت آثار مبانی جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، عوارض و نتایج توریسم، مطالب شرح حال بزرگانی که مقابر آنان به ص

.های ایرانمی باشد، شناخت و فرهنگ اقلیتملی

:دروس اصلی
تصاد حقوق کار وتأمین اجتماعی، کار برد کامپیوتر در صنعت جهانگردی و هتلداری، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، اق

جهانگردی، قوانین و مقررات حقوق صنعت جهانگردی و هتلداری، روابط عمومی، شناخت روحیات ملل، تجزیه و تحلیل

ها، جغرافیای جهانگردی خوانی و آشنائی با نقشههای اولیه، نقشهمسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و کمک

های یکی از زبان) عمومی، جغرافیای جهانگردی ایران، شناخت صنعت جهانگردی ، گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم 

.، زبان انگلیسی(آلمانی، فرانسه یا عربی

:دروس تخصصی



تعمیر و نگهداری هواپیما •

وقتی نخستین هواپیما توسط برادارن رایت به پرواز درآمد،  مهمترین دغدغه آنها حفظ 1903سال : دیباچه•

ماق امروز نیز پس از گذشت یک قرن در حالی که بشر به اع. سالمت و ایمنی هواپیما و سرنشینان آن بود

ن، سفینه های فضایی بدون سرنشی, فضای خارج از جو زمین راه گشوده و به نرمی بر ماه فرود آمده است

را عکس برداری و مطالعه کرده اند و هواپیماها در کوتاه ترین زمان ... زحل و , سیاره های مریخ، زهره

اقیانوس ها و قاره هارا در می نوردند؛ هنوز مهمترین مسأله برای کارخانه های هواپیماسازی و شرکت های 

کی از اّما چگونه می توان سالمت و ایمنی یک پرواز را تضمین کرد؟ ی.هواپیمایی، پروازی ایمن و مطمئن است

. مهمترین کارها در این زمینه، اطمینان از سالمت کامل بدنه، موتور و سیستم های داخلی یک هواپیما است

.کاری که توسط متخصصان تعمیر و نگهداری هواپیما انجام می گیرد
خش دانشجویان رشته تعمیر و نگهداری هواپیما در چهار بخش، اطالعات پایه را کسب می کنند که این چهار ب

:عبارتند از
.زبان انگلیسی،  زیرا اکثر کتب درسی این رشته به زبان انگلیسی است( الف
:دانش عمومی و پایه، شامل( ب

...فیزیک، مکانیک،  ترمودینامیک و
:دانش تخصصی، شامل( پ

ارگاه های دانشجویان ک)آئرودینامیک، موتور جت، موتور پیستوله، بدنه هواپیما، سیستم های آالت دقیق هواپیما 

کارگاه های تخصصی که شامل دروس عملی درس های تخصصی  (ت.(عملی این دروس را نیز می گذرانند

رفی می شوند پس از پایان تحصیالت دانشگاهی نیز فارغ التحصیالن این رشته به هواپیمایی کشوری مع.می شود

پایه تا در آزمون نهایی موتور یا بدنه هواپیما شرکت کنند و در صورت موفقیت در این آزمون، به آنها مدرک

داده می شود که براساس این مدرک می توانند در شرکت های حمل و نقل هوایی یا کارخانه های تعمیر موتور و

ز چند سال گفتنی است که بسیاری از متخصصان تعمیر و نگهداری هواپیما پس ا. بدنه هواپیما استخدام  شوند

ارخانه فعالیت در یک شرکت یا کارخانه، و به دست آوردن تجربه و تخصص الزم،  براساس نیاز شرکت یا ک



:توانایی های الزم•
امالً متخصص تعمیر و نگهداری هواپیما را می توان پزشک هواپیما دانست چون همان طور که پزشک باید بدن انسان را ک

مد، متوجه شود بشناسد، یک متخصص تعمیر و نگهداری هواپیما نیز باید تمام اجزای هواپیما را بشناسد تا اگر مشکلی پیش آ

از . دکه این مشکل مربوط به کدام قطعه است و با تعمیر یا تعویض قطعه مورد نظر، ایمنی یک پرواز را تضمین کن

تفاوت و همین رو دانشجوی این رشته باید خالقیت، پشتکار و عالقه فراوان به کارهای فنی داشته باشد تا بتواند دروس م

د به همچنین دانشجوی این رشته بای.متنوع این رشته را با موفقیت مطالعه کرده و در نهایت متخصص توانمندی شود

مرتب و خارج در ضمن دانشجویی که به فکر پشت میزنشینی و کاری تمیز و. ریاضیات و فیزیک و مکانیک عالقه مند باشد

از کارهای دانشجوی تعمیر و نگهداری هواپیما باید لباس کار بپوشد و. از محیط کارگاه باشد، در این رشته موفق نخواهد شد

ار کردن و بسیار ساده کارگاه حتی شستن قطعات هواپیما شروع کند و به تدریج مطالب را فرا بگیرد؛ بدون این که از ک

د دانشجو گفتنی است که رشته تعمیر و نگهداری هواپیما تنها از بین داوطلبان مر.فعالیت در کارگاه ابایی داشته باشد

.می پذیرد
:موقعیت شغلی در ایران

رای سازمان هواپیمایی ناظر و کنترل کننده صنعت تعمیر و نگهداری هواپیما است به همین دلیل بازار کار وسیعی ب

ی فارغ التحصیالن این رشته ندارد اما شرکت های حمل و نقل هوایی مثل آسمان، هما، کیش ایر و شرکت های تعمیر اساس

از موتور و بدنه هواپیما مثل صنایع هواپیمایی ایران سها، هلی کوپتر سازی پنها و هواپیما سازی ایران هسا و بعضی

شرکت هایی که کارهای جنبی در زمینه تعمیر و نگهدای موتور و بدنه هواپیما انجام می دهند، مراکز اصلی جذب 

مینه مکانیک از سوی دیگر تعدادی از فارغ التحصیالن با توجه به اطالعات خوبی که در ز. فارغ التحصیالن این رشته هستند

از و الکترونیک دارند، جذب کارخانه ها و شرکت های دیگر مثل ایران خودرو می شوند و در کل می توان گفت که هیچ یک

.فارغ التحصیالن توانمند این رشته بیکار نمی مانند
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه
ی کامپیوتر، ریاضی عمومی، فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، شیمی عمومی، فیزیک الکتریسته و مغناطیس، برنامه نویس

.معادالت دیفرانسیل

:دروس اصلی و تخصصی
انیک استاتیک،  مبانی مهندسی برق الکترونیک، مقاومت مصالح، دینامیک عمومی، اصول ارتعاشات، تئوری ماشین، مک



امور گمرکی •
نقش مهم و حساس گمرک در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجرای مطلوب : دیباچه•

سیاست های تجارت خارجی ایجاب می کند که نیروی انسانی سازمان گمرک جمهوری اسالمی 
ایران با گذراندن دوره های آموزشی عالی،  دانش و تجربه مورد نیاز گمرک را برای توانایی

دوره کاردانی امور گمرکی با برنامه ای که  .انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوب کسب نمایند
پاسخگوی نیازهای روز جامعه گمرکی جمهوری اسالمی ایران است، می تواند کادر کارآمد و 

ربیت در واقع هدف این دوره ت. ورزیده گمرکی را در بخش دولتی و بخش خصوصی تربیت کند
ارتباط با افرادی است که بتوانند قسمتی از نیروی انسانی مورد نیاز بخش دولتی را به ویژه در

اجرای قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن، مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و
.مقررات مرتبط با گمرک تأمین کنند

:موقعیت شغلی در ایران
:غ التحصیالن دوره کاردانی امور گمرکی قادر به انجام فعالیت های زیر خواهند بودفار

در)ارائه خدمت مفید در مشاغل ارزیاب گمرک، مدیر امور گمرکی، کارشناسی امور گمرکی 
و سایر امور فنی و اجرائی مربوط، جهت اجرای ( صورت کسب تجارب و احراز شرایط

.وظایف اصلی گمرک ایران
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه و اصلی
اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، ریاضیات پایه، کلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق

ریت، تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشکیالت جمهوری اسالمی ایران، مبانی سازمان و مدی
ی به مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادی، مکاتبات بازرگان

.زبان انگلیسی، اصول بیمه
:دروس تخصصی

و قوانین و مقررات گمرکی، طبقه بندی کاال، شیمی کانی ها و فلزات، شناخت الیاف سنجی
قل، مصنوعات آنها، سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی، آشنایی با صنعت حمل و ن



ويونيک هواپيما •
این چند چراغ. در آسمان تیره شب، چند چراغ کوچک به چشم می خورد: دیباچه•

رکاتی به خلبان می گوید که به باند فرودگاه نزدیک شده است و اکنون باید با ح
 های آکروباتیک، خود را به سطح باند نزدیک کند و در حالی که هواپیما تکان

شدیدی می خورد، چرخ های جلو و عقب هواپیما را یکی پس از دیگری بر روی
ی جنگ این صحنه ای است که همه ما بارها در فیلم های مستند و سینمای!باند بنشاند

د اما هواپیماهای پیشرفته کنونی از فناوری های جدی. جهانی اول و دوم دیده ایم
ارد، بهره می گیرند و دستگاه های ناوبری که در کابین رو به روی خلبان قرار د
اند موقعیت باند فرودگاه را نشان می دهد و می گوید که آیا هواپیما در راستای ب

است یا به چپ و راست منحرف شده است؟به همین دلیل، امروزه یک خلبان 
ماهر، فردی است که بیشترین آگاهی و مهارت را در استفاده از آالت دقیق 

پرواز، در الکترونیکی و کامپیوتری موجود در کابین دارد؛ وسایلی که ایمنی یک
هر گرو سالمتی و دقت عمل آنها است و باز به همین دلیل، در سازمان هواپیمایی

مک کشوری، نصب، راه اندازی، نگهداری و تعمیر سیستم های الکترونیکی و ک
وظیفه ای که. ناوبری موجود در هواپیما از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

یک در واقع اویونیک، الکترون.بر عهده متخصصان اویونیک هواپیما می باشد
الزم هواپیمایی به معنای تخصصی آن است؛ یعنی متخصص این رشته، اطالعات

و دوره های تخصصی دیگر به  ILS ،VOR ،DMEرا در زمینه دوره های
که کمک می کند تا  ILSبرای مثال تعمیر و نگهداری سیستم. دست می آورد

صی هواپیما، مسیر باند را تشخیص داده و بر روی آن بنشیند، در رشته تخص
گفتنی است که دانشجویان اویونیک. اویونیک هواپیما آموزش داده می شود



:توانایی های الزم•
اید با همچنین دانشجویان ب. در صنعت هواپیمایی، توانمندی در دروس ریاضی و فیزیک بسیار مهم است

س های درس عالقه و پشتکار بسیار، در این صنعت فعالیت کنند؛ یعنی نباید واحدهای آزمایشگاهی و کال
ه الزم است بلک. را باری به هر جهت پشت سر بگذارند و هدفشان گرفتن مدرک کاردانی یا کارشناسی باشد

زمان با انگیزه و هدف، سرکالس درس حضور داشته باشند تا بتوانند در آینده از تحصیل خود، در سا
.هواپیمایی کشور یاری بگیرند

:موقعیت شغلی در ایران
حوادث هوایی به هنگام برخاستن و فرود هواپیما رخ می دهد در حالی که برخاستن و% 68آیا می دانید که 

آمار فوق بیانگر آن است که تخصص های .از عملیات هوایی را تشکیل می دهد% 6فرود آمدن تنها 
دارد اویونیک، الکترونیک و مخابرات هواپیمایی، در سازمان هواپیمایی هر کشوری اهمیت فوق العاده ای

سازمان  .و جذب نیروی کارآمد و توانمند در زمینه های یاد شده، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است
ه هواپیمایی کشوری ایران نیز برای تأمین نیروی ماهر و توانمند در تخصص های مورد نیاز، هر سال

ا و تعدادی دانشجو در رشته های تعمیر و نگهداری هواپیما، الکترونیک هواپیمایی، اویونیک هواپیم
بت مخابرات هواپیمایی جذب می کند که تعداد قابل توجهی از این دانشجویان، به ویژه در رشته های مراق

ی و دانش پرواز، الکترونیک هواپیمایی، اویونیک هواپیما و مخابرات هواپیمایی، در صورت داشتن توانای
آزمون نکته بسیار مهم این است که بسیاری از داوطلبان. الزم، جذب سازمان هواپیمایی کشوری می شوند

سراسری، تصور می کنند که در صورت پذیرش در رشته های دانشکده هواپیمایی کشوری از جمله 
شور، از اویونیک هواپیما، الکترونیک هواپیمایی و مخابرات هواپیمایی و فعالیت در سازمان هواپیمایی ک
ستفاده از درآمد باالیی برخوردار خواهند بود و از امتیازات بسیاری مثل دسترسی به بلیت رایگان برای ا

ازات در حالی که تنها،  شرکت های هواپیمایی، امتی. خطوط هوایی داخلی و خارجی کشور بهره مند می شوند
.یاد شده را دارند و سازمان هواپیمایی کشوری ارتباطی با خطوط هوایی ندارد

:درس های این رشته در طول تحصیل
:دروس پایه

ریاضی عمومی، ریاضی کاربردی،  فیزیک، 
:دروس اصلی تخصصی

یستم های مدار الکتریکی، الکترونیک، مدارهای منطقی، نقشه کشی صنعتی، برنامه نویسی کامپیوتر، س
یما، ارتباطی هواپیما، سیستم های کمک ناوبری هواپیما، رادار و کاربرد آن در هواپیما ، الکتریک هواپ



بادانی وتوسعه روستاها •

که جهت گیری کلی برنامه کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها بر آن است: دیباچه•

یاز فارغ التحصیالن این دوره بعد از طی مباحث عمومی و کلی دروس مهندسی، در حد ن

روستاها بر مسائل معماری روستاها و طرح های جامع روستایی، ایجاد ساختمان های 

مقاوم و بهسازی ساختمان ها، راه سازی و جمع آوری و انتقال آب و استفاده از روش ها و 

ن این دوره فارغ التحصیال. ماشین آالت مناسب در امر کشاورزی آشنایی و تبحر پیدا کنند

می توانند در بخش های دولتی و خصوصی مانند شورای ده و روستاها، وزارت جهاد 

ت کشاورزی، سازمان محیط زیست،  مرکز توسعه خدمات روستایی و کشاورزی فعالی

.نمایند



مهندسی سیستم •
سال قبل از میالد وقتی ارتش خشایار شاه با هزاران تیرانداز و کمان دار480: دیباچه•

رموپیل بسیار ماهر به یونان حمله کرد، هیچ کس فکر نمی کرد ارتش ایران که در جنگ ت
ا بر یونانی ها پیروز شده و مصریان و قوم آشور را شکست داده بود، در ساالمین ب

دلیل این امر در آن زمان آن بود که ارتش ایران با همه عظمت و . شکست مواجه شود
خوبی قدرتش و در اختیار داشتن سربازان ماهر، از انضباط کافی برخوردار نبود و به

سال پیش نیز سازماندهی 2500در واقع حتی .ارتش کوچک یونان ساماندهی نشده بود
این مسأله امروزه که جنگ  پیچیده تر و  .و برنامه ریزی حرف اول را در جنگ می زد

هیچ ابزارآالت جنگی پیشرفته تر شده است،  اهمیت بیشتری دارد و بدون شک ارتش
مین کشوری نمی تواند بدون ساماندهی و برنامه ریزی الزم،  امنیت مرزهای کشور را تض

شته ر. کند؛ کاری که نیازبه اطالعاتی جامع و دانش گسترده در زمینه های مختلف دارد
تش وابسته به نیروی زمینی ار( ع)مهندسی سیستم که در دانشگاه افسری امام علی

جمهوری اسالمی ایران ارائه می شود برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در همین 
نترل  و متخصصان این رشته  مسائلی  از قبیل  برنامه ریزی ، سازماندهی ، ک. زمینه می باشد

ات  و هماهنگی  فعالیت ها را در راستای  استفاده  بهینه  و مؤثر از منابع  انسانی ، تجهیز
مارده  تکنولوژی  فرا می گیرند و در نهایت  به  عنوان  فرمانده  رسته های  مختلف  به  کار گ

شکی ، بخش  می شوند؛ یعنی  فرمانده  یا رئیس  بخش  کامپیوتر، بخش  الکترونیک ، بخش  مو
  تفاوت  چرا که  امروزه  نحوه  مبارزه  با قدیم. وسایل  و تجهیزات  پیشرفته  پرنده  می شوند

ا در کرده  است  و مخابرات ، الکترونیک ، لیزر، ماهواره  و کنترل  سیستم ها حرف  اول  ر
لوژی  مبارزه  می زنند و طبیعی  است  که  رهبران  و فرماندهان  ارتش  ما نیز باید به  تکنو

نی  رشته  مهندسی  سیستم  در راستای  همین  هدف  طراحی  شده  است ؛ یع. روز مجهز شوند
  توپخانه  فارغ التحصیالن  این  رشته  در نهایت  در  رسته های  رزمی  شامل  رسته  پیاده ، رسته



:توانایی های  الزم•
  مختلف  دانشجوی  رشته  مهندسی  سیستم  باید در دروس  ریاضی  و فیزیک  قوی  باشد تا بتواند فرماندهی  رسته های

وبی  بهره مند برای  مثال  فرمانده  توپخانه  باید از دانش  ریاضی  خ. نظامی  را بر عهده  گرفته  و به خوبی  انجام  وظیفه  کند
  رشته  مهندسی  گفتنی  است  که  دانشجویان. باشد تا بتواند محاسبات  پیچیده  ریاضی  و معادالت  بالستیکی  را انجام  دهد

ی  انتخاب  گروه  آموزشی  علوم  ریاضی  و فنی  و علوم  تجرب( شیعه  یا سنی )سیستم  تنها از میان  داوطلبان  مرد مسلمان  
فرم  انتخاب  رشته  تحصیلی  خود 30تا 1این  افراد باید رشته  مهندسی  سیستم  را در یکی  از اولویت های  . می شوند

همچنین  . در غیر این صورت  کد رشته  مذکور که  بعد از اولویت  سی ام  انتخاب  شده  باشد، حذف  خواهد شد. انتخاب  کنند
ی  قد آنها باید این  افراد عالوه  بر موفقیت  در آزمون  سراسری  باید در معاینات  پزشکی  این  دانشگاه  پذیرفته  شوند؛ یعن

باشد و ناراحتی  قلبی ، مغزی ، ضایعه  عضوی ، کور رنگی  و در کل  10از 8سانتی متر و دید آنها 170حداقل  
ه  صورت  و در نهایت  باید در مصاحبه  عقیدتی  و حفاظتی  این  دانشگاه  که  ب. آزردگی های  جسمی  و روحی  نداشته  باشند

دی  به  کتبی  و حضوری  برگزار می شود و در آن  از اطالعات  عمومی  اسالمی ، مسائل  سیاسی  و اجتماعی ، میزان پایبن
.اسالم  و عالقه مندی  به  شغل  نظامی گری  سؤال  می شود، پذیرفته  شوند

:موقعیت  شغلی  در ایران
یل  یکی  از مهمترین  دغدغه های  هر جوانی ، پیدا کردن  موقعیت  شغلی  مناسب  است  این  مسأله  حتی  برای  قشر تحص
یاری  کرده  جامعه  نیز مطرح  می باشد از همین  رو ورود به  رشته ای  که  آینده  شغلی  آن  تضمین  شده  باشد، از اهمیت  بس

زیرا دانشجویان  آن  با درجه  ستوان  دومی  . رشته  مهندسی  سیستم  یکی  از همین  رشته ها است . برخوردار است 
ه  فارغ التحصیل  می شوند و به  استخدام  ارتش  جمهوری  اسالمی  ایران  درمی آیند و با گذراندن  دوره های  حین  خدمت  ب

.ترتیب  سلسله  مراتب  فرماندهی  را طی  می کنند
:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل

:دروس  پایه 
شیمی  ریاضی  عمومی  ، ریاضی  مهندسی ، معادالت  دیفرانسیل ، فیزیک  ، مبانی  رایانه  و آشنایی  با سیستم  عامل  ،

.عمومی ، روانشناسی  عمومی ، مبانی  جامعه شناسی ، اقتصاد عمومی 
:دروس  اصلی 

اشین ، مبانی  مهندسی  برق ، استاتیک  و مقاومت  مصالح  ، تحقیق  در عملیات  ، مهمات  و شیمی  مواد منفجره ، مهندسی  م
ی ، اصول  آمار و احتماالت ، اصول  حسابداری  و هزینه یابی ، رایانه  و برنامه نویسی ، حقوق  اساسی  ، مدیریت  منابع  انسان

.مدیریت  و سازمان ، رفتار سازمانی ، روش  تحقیق ، تئوری  و آنالیز تصمیم گیری 
:دروس  تخصصی 

می ، اصول  مهندسی  سالح  و بالستیک ، سیستم های  صف  و ستاد، تجزیه  و تحلیل  سیستم ها، استحکامات  و مهندسی  رز
واعد نگهداری  و تعمیرات  ، طرح  سیستم های  اطالعاتی  و کنترل  مدیریت  ، نقشه  خوانی  ، نقشه برداری ، اصول  و ق



مهندسی حمل و نقل ریلی •
یلی  بر مدیریت  استفاده  بهینه  از منابع ، امکانات  و تأسیسات  شبکه  راه آهن  و تجهیزات  متحرک  ر: دیباچه•

ه  قبل  در حقیقت  فعالیت  یک  مهندس  حمل و نقل ریلی  به  دو بخش  عمد. عهده  مهندس  حمل و نقل ریلی است
که  در مرحله  نخست  مهندس  حمل و نقل ریلی. از طراحی  خط  راه آهن  و بعد از طراحی  خط  تقسیم  می شود

ه  آیا حجم  مسافر و کاالیی  که  در خط  مورد نظر جا به  جا خواهد شد، پیش بینی  کرده  و بررسی  می کند ک
طارها و در مرحله  بعد نیز به  طراحی  و برنامه ریزی  حرکت  ق. تأسیس  این  خط  به  صرفه  می باشد یا خیر

بارت  به  ع. می پردازد تا تأخیر زمانی  قطارها به  پایین ترین  حد امکان  برسد و هزینه های  راه آهن  کمتر شود
رایش این رشته شبیه به مهندس صنایع گ. دیگر بخش  حمل و نقل ریلی ، بخش  نرم افزاری  راه آهن  است 

واحد آن با رشته مهندسی صنایع مشترک است و 120چون حدود . برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها است
 های هدف آن نیز تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره گیری از روش های سیستماتیک و مدل

 .ریاضی، مدیریت صنعت راه آهن را بر عهده بگیرند
:توانایی های  الزم

د چون  این  دانشجویانی  در رشته  مهندسی  حمل و نقل ریلی  موفق  می شوند که  به  جامعه شناسی  عالقه مند باشن
.رشته  بیشتر به  فاکتورهای  انسانی  در صنایع  می پردازد تا فاکتورهای  تکنولوژیکی 

:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل
:دروس  پایه 

ی ، ریاضی ، فیزیک  ، استاتیک ، شیمی  عمومی ، معادالت  دیفرانسیل ، محاسبات  عددی ، ریاضی  مهندس
.برنامه سازی  کامپیوتر

:دروس  اصلی  و تخصصی 
ریت  و مبانی  مهندسی  برق ، مبانی  ارتباطات  و عالئم  الکتریکی ، استاتیک  و مقاومت  مصالح ، اصول  مدی

 ، تئوری  سازمان  ، مبانی  زیرسازی  و روسازی  راه آهن ، طرح  هندسی  خط  ، اصول  حسابداری  و هزینه یابی
هندسی  ، اصول  شبیه سازی ، نقشه کشی  صنعتی  ، تئوری  احتماالت  و کاربرد آن ، تحلیل  سیستم ها، آمار م

تحقیق  در عملیات ، ارزیابی  کار و زمان ، مهندسی  فاکتورهای  انسانی ، مقررات  عمومی  حرکت ، طرح
 ، تئوری  سیستم های  اطالعاتی  و کنترل  مدیریت ، اقتصاد عمومی ، اقتصاد مهندسی ، برنامه ریزی  حمل  و نقل

ه  و بارگیری  رفتاری  لکوموتیو و واگن ، تئوری  حرکت  قطارها، تعرفه  و بازرگانی  راه آهن ، سیستم های  تخلی
ی  ، روش های  برنامه ریزی  حرکت  قطارها، طراحی  ایستگاه ها و خطوط  صنعتی ، بررسی  فنی  و اقتصاد



کانه آرایی •
ع استفاده اکثر مواد معدنی را پس از استخراج، مستقیماً نمی توان در صنای: دیباچه•

انند بلکه مواد معدنی برای هر صنعتی بایستی دارای مشخصات خاصی م. کرد
اتی مجموعه عملی. دانه بندی، عیار، میزان رطوبت، میزان ناخالصی و غیره باشد

.که باعث می شود ماده معدنی دارای مشخصات یاد شده شود، کانه آرائی نام دارد
انجام به عبارت دیگر کانه آرائی عبارت از عملیاتی است که بر روی مواد معدنی

بازار قابل می گیرد و در پایان تولید، محصوالتی به دست می آید که یا مستقیماً در
رشته کانه آرائی، آموزش  .عرضه هستند یا آماده برای عملیات صنعتی می باشند

افرادی را به عهده دارد که از عهده کار در قسمت های مختلف عملیات فوق 
نی، فارغ التحصیالن این دوره توانائی و مهارت اداره مراحل سنگ شک. بر می آیند

کش کردن آسیا کردن، طبقه بندی مواد، پرعیار کردن فیزیکی مواد، فلوتاسیون، آب
ره کلیه دانشجویان می بایست قبل از تحصیل، دو.و خشک کردن مواد را دارند

.هفته را در زمینه صنعت مربوط بگذرانند12شناخت کار به مدت 
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه
ریسته ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردی، برنامه نویسی و آمار، فیزیک الکت
.و مغناطیس، شیمی معدنی، رسم فنی و نقشه خوانی، اجزاء ماشین، کارگاه

:دروس اصلی
کانی شناسی، سنگ شناسی، هیدرولیک، الکترونیک، شیمی تجزیه

:دروس تخصصی
هداری تهیه مواد معدنی، روش های فیزیکی کانه آرائی، فلوتاسیون، سرویس و نگ



حقوق •

اتر از این کالم امیر المؤمنان، رس."یاری می کند( در میان مردم)هرگاه خداوند بنده ای را گرامی کند،  او را در برپای داشتن حق : "دیباچه•

ق و علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تالش می کند تا در جامعه ح. هر جمله دیگری بیانگر ارزش علم حقوق است
  قرار در معرفی این علم باید گفت که هرگونه  روابط  اجتماعی  که  آثار حقوقی  از آن  ایجاد شود، موضوع  علم  حقوق. عدالت حاکم شود

این  روابط  می تواند مربوط  به  روابط  دولت  و مردم  باشد که  به  حقوق  عمومی  معروف  است  یا شامل  روابط  خصوصی  مردم. می گیرد

وط  به  به  عبارت  دیگر حقوق  عمومی  شامل  حقوق  قوای  سه گانه  کشور، حاکمیت  و آنچه  که  مرب. گردد که  حقوق  خصوصی  نامیده  می شود

دجااداره  کشور است ، می شود و حقوق  خصوصی  به  روابط  بین  خود مردم  می پردازد که  مهمترین  آنها روابط  تجاری  است  که  عامل  ای

 هایی  ولیتمسؤرشته  حقوق  تجارت  شده  است  یا مسائل  مربوط  به  حقوق  مدنی  است  که  از آن  جمله  می توان  به  اموال ، مالکیت ، قراردادها، 
ت ، که  اشخاص  در خطاهایی  که  مرتکب  می شوند برایشان  به  وجود می آید مثل  مسؤولیت  ناشی  از حوادث ، قواعد مربوط  به  ارث ، وصی

ش  همچنین  شاخه ای  از حقوق  به  روابط  بین المللی  می پردازد که  خود به  دو بخ. والدت ، اقامتگاه  اشخاص  و ده ها مورد دیگر اشاره  کرد

حقوق  روابط  بین الملل  عمومی  و خصوصی  تقسیم  می شود که  حقوق  روابط  بین الملل  عمومی  به  روابط  بین  دولت ها و سازمان های

.بین المللی  می پردازد
:توانایی های  الزم

س  حقوق  ممکن  است  که  به  دست  آوردن  لیسان. جسارت ، قدرت  استدالل ، خالقیت  ذهنی  و فن  بیان  خوب  الزمه  موفقیت  در این  رشته  است 

  آمیخته  شده  چرا که  علم  حقوق  امروزه  با جامعه شناسی ، روانشناسی  و علوم  فلسفی. کار دشواری  نباشد اما حقوقدان شدن  بسیار مشکل  است 

  گردد همچنین  یک  دانشجوی  حقوق  برای  این که  در رشته  خود موفق. است  و یک  حقوقدان  باید از این  علوم  اطالعات  کافی  داشته  باشد

ک  ید، الزم  است  که  به  زبان  و ادبیات  فارسی  مسلط  باشد چون  منطق  حقوق  در ضمن  این  که  شباهت های  زیادی  به  منطق  ریاضی  دار

گی  به  سیدمنطق  اقناعی  و خطابی  است ؛ یعنی  یک  حقوقدان  باید بتواند کسانی  را که  مورد خطاب  او قرار می گیرند یا دادگاهی  که  مأمور ر
.یات  داشته  باشددر ضمن  باید اطالعاتی  از ریاض. دعوا است ، با زبان  سلیس  و بلیغ  قانع  کند ، در نتیجه  باید به  زبان  و ادبیات  مسلط  باشد

:موقعیت  شغلی  در ایران
می شوند، ارکدر حال  حاضر به  دلیل  توسعه  این  رشته  و تعداد زیاد فارغ التحصیالن  آن ، که  از دانشگاه های  دولتی  و غیردولتی  وارد بازار 

در ی  مثل وکالتیافتن  کار مناسب  برای  فارغ التحصیل  لیسانس  با دشواری هایی  توأم  است  بخصوص  متقاضیانی  که  عالقه مند به  کار خاص

اما در کل  یک  دانشجوی  خوب  و عالقه مند می تواند پس  از گواهی  لیسانس  به  . این  رشته  هستند، با محدودیت هایی  مواجه  می شوند
سناد شغل های  متنوعی  مثل  وکالت  دعاوی  دادگستری ، مشاور حقوقی  بانک ها، شهرداری ها، شرکت ها و وزارتخانه ها و سردفتری  دفاتر ا

.رسمی  بپردازد
:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل

:دروس  پایه 



پزشکي•
ه كساني ك. اهمیت علم پزشكي در دنیاي امروز به اندازه اي است كه نیازي به شرح آن نیست

قصد دارند در این وادي گام نهند، باید به ارزش و اهمیت این شغل و وظیفه ي خطیري كه در
ام این پایان تحصیالت بر عهده ي آن ها خواهد بود، واقف باشند تا بتوانند با تالش وافر در انج

.وظیفه ي سنگین، سربلند و پیروز باشند
:دوره است4در حال حاضر، نظام آموزش پزشكي عمومي، شامل 

فیزیوپاتولوژي. 2علوم پایه. 1
كارورزي بالیني. 4كارآموزي بالیني. 3
دوره ي علوم پایه. 1

شكي و در این مقطع كه اولین مرحله ي آموزش پزشكي است، دانشجو با فراگیري علوم پایه ي پز
مرحله، این. آشنایي با مباحث پایه، آمادگي الزم را براي یادگیري علوم بالیني به دست مي آورد

واحد 20واحد اختصاصي و 71)واحد 91شامل درس هاي عمومي و اختصاصي با مجموعاً 
است كه با اتمام آن، دانشجویان، مجاز( دو سال و نیم)طول این دوره، پنج ترم . است( عمومي

ن جامع پیش از ورود به دوره ي بعدي، امتحا. هستند( فیزیوپاتولوژي)به ورود به دوره ي بعدي 
علوم پایه ي پزشكي از تمام دانشجویان به طور سراسري و هم زمان، توسط وزارت بهداشت،
ز درمان و آموزش پزشكي در تمام دانشگاه هاي علوم پزشكي به عمل مي آید و قبول شدگان، مجا

ده در این امتحان، دربردارنده ي مباحث تدریس ش. به ورود به دوره ي فیزیوپاتولوژي خواهند بود
.دوره ي علوم پایه است

دوره ي فیزیوپاتولوژي. 2
در پایان این دوره، . واحد درسي است كه دو ترم تحصیلي طول مي كشد31این دوره، شامل 

باشد؛ در غیر این صورت دانشجو 12معدل دانشجو از درس هاي فیزیوپاتولوژي، باید حداقل 
حداكثر مدت . آورده است، مجدداً امتحان دهد12باید درس هایي را كه در آن ها نمره ي كم تر از 

ویاني در پایان، دانشج. ، پنج سال است(علوم پایه و فیزیوپاتولوژي)مجاز در مراحل اول و دوم 
جه باید تو. كه همه ي واحدها را با موفقیت بگذرانند، به دوره ي كارآموزي بالیني راه مي یابند



دوره ي كارآموزي بالیني. 
اي دانشجویان پزشكي پس از گذراندن دو دوره ي قبلي مي توانند آموخته هاي خود را از درس ه.3

 گیري مناسب از مختلف با یافته هاي بالیني از بیماران بستري در بیمارستان  تطبیق دهند و با بهره
روش هاي تشخیص آزمایشگاهي، بیماري را تشخیص داده و اقدامات مناسب درماني را براي 

در دوره ي كارآموزي، دانشجویان باید . واحد درسي است97این دوره شامل . بیمار انجام دهند
ا در روش برخورد با بیمار، تهیه ي شرح حال بیمار و نحوه ي تشخیص و درمان را فراگیرند ت

تابند و ، كه خود تصمیم گیرنده خواهند بود، بتوانند به كمك بیماران بش(كارورزي)دوره ي بعدي 
نظرات استادان نیز ( كارآموزي و كارورزي)البته در هر دوره . تصمیم هاي الزم را بگیرند

.وجود خواهد داشت
دوره ي كارورزي بالیني. 4

64شامل . این دوره، آخرین مرحله ي آموزش پزشكي است و آن را دوره ي انترني نیز مي گویند
، (ماه4)داخلي : ماه به طول مي انجامد كه به ترتیب زیر تقسیم مي شود18واحد درسي است و 

و بخش هاي چشم، گوش، رواني، بهداشت، ( ماه2)، زنان (ماه3)، كودكان (ماه3)جراحي 
هر كدام، یك ماه كه انتخاب بخش هاي یك ماهه در دانشگاه هاي )پوست، عفوني، قلب و اعصاب 

(.مختلف، متفاوت است
در دوره ي كارورزي، . سال است5حداكثر مدت مجاز در دوره هاي كارآموزي و كارورزي، 

ا در دانشجویان، زیر نظر استادان، مسئولیت معاینه ي بیماران و تشخیص و اقدام هاي درماني ر
د درس در پایان این دوره و قبل از فراغت از تحصیل، كارورزان بای. بیمارستان بر عهده دارند

یك موضوع علمي به عنوان موضوع پایان نامه . واحد درسي است، آغاز كنند6پایان نامه را كه 
در پایان به فارغ التحصیالن، مدرك دكتراي پزشكي عمومي اعطا مي شود و. انتخاب مي شود

به با توجه به نیاز كشور. آن ها مي توانند در مراكز درماني به كار درمان بیماران مشغول شوند
براي نیروي پزشكي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از قبول شدگان رشته ي پزشكي
انجام خدمات رایگان تعهد مي گیرد و آن دسته از فارغ التحصیالن نیز كه از انجام خدمت 

.سربازي معاف اند، بعد از اتمام درس در مناطق مورد نیاز، مدت زمان معیني را كار مي كنند



علوم سلولي و مولكولي•
ساختمان یك سلول چگونه است و یك سلول چه فعالیت هایي انجام مي دهد؟-

فعالیت ژن ها چگونه مي تواند سلول ها را به جهت هاي متفاوت سوق داده و بافت هاي مختلفي ایجاد كند؟-
چرا یك انسان دچار سرطان مي شود؟-
چه ژني در هوش انسان مؤثر است و این ژن، چه فعالیت هایي انجام مي دهد كه منجر به باهوشي یك فرد مي شود؟-

دد زیست شناسي سلولي و مولكولي، علمي است كه به سؤال هاي باال و بسیاري از سؤال هاي دیگر پاسخ داده یا در ص
.پاسخ دادن به آن هاست

موجودات سال پیش، علم زیست شناسي به دو بخش علوم جانوري و گیاهي تقسیم مي شد، زیرا معموالً دانشمندان،40تا 

ي از با پیشرفت علم و ورود تكنولوژي هاي جدید در علوم، زیست شناس. زنده را در این دو گروه طبقه بندي مي كردند
.  پیدا كردصورت تشریحي و مورفولوژي یا ریخت شناسي خارج شد و به سوي زیست شناسي سلولي و مولكولي گرایش
ي شود كه در این گرایش از زیست شناسي، علل تغییرات سلول ها و بافت ها یا علل ایجاد اندام ها بررسي شده و تحقیق م

ست در واقع علوم سلولي و مولكولي، علمي ا. چگونه انواع سلول ها و بافت ها، از سلول واحد و یكساني ایجاد مي شوند

.  كه در پي علت هاست نه معلول ها
، مركز ذخیره ي DNA. و پروتئین ها هستندRNAو DNAمهم ترین مولكول هایي كه در حیات سلول مؤثرند، 

، وظیفه ي انتقال این فرمان ها و پروتئین ها مسئولیت اجراي این RNAاطالعات و صدور فرمان هاي سلولي است و 

و در زیست شناسي سلولي. به این ترتیب سلول، فعالیت زیستي خود را انجام مي دهد. فرمان ها را بر عهده دارند
.  مولكولي، چگونگي این فعالیت ها بررسي مي شود

اهمیت و جایگاه این رشته

علم در اعتقاد عامه ي مردم، ژنتیك، مساوي است با وراثت، اما بر اساس طبقه بندي علمي، وراثت تنها یكي از مباحث
.بررسي مي شود« ژنتیك كالسیك»ژنتیك است كه در قسمت 

زند آن ها اگر چشم مردي آبي و چشم همسرش سبز باشد، احتمال این كه چشم فر»در ژنتیك كالسیك، سؤال هایي از قبیل 

.دمطرح مي شو« سبز شود، چه قدر است؟ یا گاوهاي نسل بعد از گاوهاي شیرده، از نظر شیردهي چگونه خواهند بود؟
این بخش در. است« ژنتیك مولكولي»اما آن قسمت از علم ژنتیك كه در سال هاي اخیر پویایي بیش تري پیدا كرده است، 

لكه از ژنتیك، دیگر سؤال نمي شود چشم فرزندي كه چشم  پدرش آبي و چشم مادرش سبز است، چه  رنگي خواهد شد، ب



خي براي در این میان زیست شناسي سلولي و مولكولي، اتفاق هاي مولكولي را بررسي كرده و به دنبال یافتن پاس•

جام سال گذشته به یاري این علم، تحقیقات باارزشي در ژنتیك مولكولي ان30سؤال هاي ذكرشده است و چون در 
.شده است، باید گفت كه نیمه ي دوم قرن بیستم، متعلق به رشته ي علوم سلولي و مولكولي است

درصد سمت و سوي علوم سلولي و مولكولي دارد؛ 90یا 80امروزه زیست شناسي در كشورهاي پیشرفته بیش از 
لوژي، مهندسي زیرا این رشته، نیروي انساني الزم براي تحقیق در رشته هاي پزشكي، بیوشیمي، ژنتیك، بیوتكنو

.ژنتیك، اصالح نباتات، شیالت و دام را تربیت مي كند

توسط متخصصان علوم( مجموعه ي تمام ژن هاي انساني)براي مثال در رشته ي پزشكي، مطالعه ي ژنوم انسان 
رطان، گفتني است كه مطالعه ي ژنوم انسان در تحقیق روي بیماري هایي مانند س. سلولي و مولكولي انجام مي شود

در رشته ي كشاورزي، امروزه اكثر گیاهان . ایدز و تمام بیماري هایي كه با ژن سروكار دارند، ضروري است
لي و خوراكي از قبیل گوجه فرنگي، سیب زمیني، گندم، برنج و بسیاري از گیاهان دیگر از طریق علوم سلو

.مولكولي و بیوتكنولوژي به دست مي آیند

یان در علوم جانوري نیز اكثر ماهي هایي كه به صورت پرورشي ایجاد مي شوند، گاوهاي شیرده یا گوشتي و ماك
شته هاي هم چنین در مورد ارتباط بین ر. ، حاصل تحقیقات علوم سلولي و مولكولي و بیوتكنولوژي هستند(مرغ ها)

مولكولي است؛ علوم سلولي و مولكولي و بیوتكنولوژي مي توان گفت بیوتكنولوژي یكي از رشته هاي علوم سلولي و
ا كه فقط یعني زیربناي درس بیوتكنولوژي، علوم سلولي و مولكولي است و به همین دلیل نمي توان دانشجویي ر

.  علوم گیاهي یا جانوري خوانده است، به سوي بیوتكنولوژي هدایت كرد

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
ضي قوي دانشجویي مي تواند در این رشته موفق شود كه عالوه بر زیست شناسي، در درس هاي شیمي، فیزیك و ریا

ته براي فهم بهتر درس هاي دانشگاهي و هم چنین براي درك بهتر تكنولوژي موجود در جهان كه در این رش. باشد
.هستندمورد استفاده قرار مي گیرد، درس هاي ریاضي، شیمي و فیزیك، زیربنا و پایه ي علوم سلولي و مولكولي

قوي دارد، به یك زیست شناس سلولي و مولكولي عالوه بر دانستن مباني و اصول زیست شناسي نیاز به دانش شیمي

یمي، هم چنین آشنایي كافي با درس هاي ش. این دلیل كه روابط مولكول هاي حیاتي، حاصل پدیده هاي شیمیایي است
.آمار و كامپیوتر براي موفقیت در این رشته الزامي است



شیمي•
شیمي تجزیه

شیمي تجزیه، علم جمع آوري، پردازش و برقراري ارتباط میان داده هاي مربوط به 
ست كه به بیان دیگر، شیمي تجزیه، آمیزه اي از علم و هنر ا. تركیب و ساختار ماده است

متخصصان این رشته به كمك شگردهایي مانند. نوع و مقدار ماده را تعیین مي كند
، به تجزیه و تحلیل كّمي و كیفي مواد ...نمونه برداري، جداسازي، غلیظ سازي و 

یمي آن ها با استفاده از ابزار و وسایلي كه در اختیار دارند و به كمك دانش ش. مي پردازند
. اندو رایانه و آمار، مسایل گوناگوني را حل مي كنند كه به نوعي به علم شیمي مربوط

ي و براي مثال این متخصصان در زمینه ي تأیید سالمتي و كیفیت مواد غذایي، داروی
م چنین آن ها ه. بهداشتي و آب و فرایند تولید این مواد، كمك زیادي به تولیدكنندگان مي كنند

رصت هاي كارشناسان شیمي تجزیه، ف. در تشخیص بیماري ها به پزشكان یاري مي رسانند
شغلي مختلفي در زمینه هاي پژوهشي، صنعت، آموزشي، مشاغل دولتي، توسعه ي 

كه در واقع شیمي تجزیه، حرفه اي است. فرایندها، بازرگاني و نیروي انتظامي دارند
.كمك هاي قابل مالحظه اي در همه ي حیطه هاي علم مي كند

(پگاه حاجي نظري)
كاردان شیمي و پدافند جنگ هاي شیمیایي، میكروبي و هسته اي

ته اي هدف این رشته، تربیت كاردان براي مقابله با جنگ هاي شیمیایي، میكروبي و هس
ر است كه سپاه پاسداران انقالب اسالمي و ارگان هاي نظامي، به وجود آن ها نیاز بسیا

.دارند
ن آن این رشته داراي سه شاخه ي شیمیایي، میكروبي و هسته اي است و فارغ التحصیال

و مي توانند با كسب مهارت هاي الزم، در زمینه ي پدافند جنگ هاي شیمیایي، میكروبي
.  هسته اي و سازمان هاي رزمي و ارگان هاي مرتبط دیگر فعالیت كنند



مامايي•
كیه مامایي مدرن، اینك راز سر به مهر ماماهاي قرن هاي پیشین نیست، بلكه دانشي است كه با ت

بر پیش گیري، تشخیص و درمان، مراقبت هاي دوران بارداري، مراقبت دوران زایمان، دخالت
و فعال در روند زایمان و كمك به متخصصان زنان، نوزادان و كودكان، تالش مي كند آبستني

زایمان به  گونه اي مطمئن و بي خطر انجام شود و نوزادي سالم را براي خانواده و مادرش به 
.ارمغان آورد

ست كه چرا مسئولیت حرفه ي مامایي از سایر شاخه هاي گروه پزشكي سنگین تر است؟ علت این ا
در این . یک ماما به طور هم زمان مسئولیت سالمتي و حیات دو یا چند انسان را بر عهده دارد

ي، میان، نوزاد قبل از تولد در محفظه اي كامالً دور از دید قرار دارد و هر گونه پیشامد و خطر
ن را تا از دید مستقیم ماما پنهان است؛ بنابراین الزم است با دقت مداوم و آگاهي الزم، روند زایما

انده و ماما، فردي است كه برنامه ي آموزش مامایي را در دانشگاه با موفقیت گذر. انتها دنبال كند
 .شدشایستگي هاي الزم در كسب پروانه ي كار و اشتغال به حرفه ي مامایي را به دست آورده با
هات ماما باید بتواند راهنمایي و سرپرستي از زنان باردار را در دوران حاملگي، زایمان و توج

پس از زایمان به عهده بگیرد، عمل زایمان را با مسئولیت خود انجام دهد و از نوزاد مراقبت
و در این مراقبت ها شامل اصول پیش گیري و تشخیص موارد غیر طبیعي نزد مادر و كودك. كند

صورت موجود نبودن تسهیالت بهداشتي و پزشكي، فراهم كردن كمك هاي الزم در مواقع 
ل هم چنین ماما نه تنها درباره ي مادر و كودك، بلكه نسبت به مسائل بهداشتي ك. اورژانس است

 .افراد خانواده و جامعه، وظیفه ي مهمي دارد
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

رائه این رشته در مقاطع كارداني، كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا ا
این رشته در مقاطع كارداني و كارشناسي داراي گرایش نیست و به صورت عمومي. مي شود

.ارائه مي شود، اما در مقطع كارشناسي ارشد داراي دو گرایش است
ي این گرایش در مورد تنظیم خانواده و بهداشت دوران باردار: گرایش بهداشت مادر و كودك .1

.بحث مي كند



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•
از مراكزي كه یك ماما مي تواند در آن جا مشغول به كار شود، مي توان به بیمارستان ها، 

ر هم چنین ماما بر اساس قوانین حاضر و د. زایشگاه ها، درمانگاه ها و مراكز بهداشتي اشاره كرد
ر دریافت كند و د( مطب)صورت داشتن مدرك كارشناسي مي تواند مجوز دفتر كار خصوصي 

به طور خالصه مي توان نقش حساس ماما را. درماني بپردازد-آن، به ارائه ي خدمات بهداشتي
:در موارد زیر برشمرد

مراقبت دوران بارداري كه از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است و عامل اساسي در حفظ -
.سالمت مادر و جنین است

.مواظبت از مادران هنگام درد كه در حقیقت فیزیولوژي زایمان در آن خالصه مي شود-
.انجام زایمان كه حساس ترین مرحله ي بارداري است و نیاز به دانش و مهارت دارد-
انجام مراقبت هاي بعد از زایمان؛ زیرا مادران و نوزادان در این مرحله نیاز به مراقبت دقیق-

.دارند
.آموزش شیردهي، نگهداري و تغذیه ي نوزاد و تأكید بر واكسیناسیون نوزاد-
آموزش الزم در زمینه ي جلوگیري از حاملگي ناخواسته، مشاوره ي قبل از ازدواج و تنظیم-

.ستخانواده و كمك به حل مشكل افزایش بي رویه ي جمعیت كه گریبان گیر جوامع در حال رشد ا
م ها آموزش بهداشتي دختران در زمینه ي بهداشت دوران بلوغ و بعد از آن و هم چنین كمك به خان

كي، بعد از ازدواج در زمینه ي رعایت بهداشت و پیش گیري از بیماري ها، معاینه هاي الزم كلینی
طان تست سر)پیش گیري از سرطان سینه با آموزش نكته هاي الزم، هم چنین تهیه ي پاپ اسمیر

ه دهانه ي رحم كه یكي از روش هاي مؤثر در تشخیص زودرس این بیماري مهلك است كه سالیان
(جان  هزاران مادر را به دلیل بي اطالعي و عدم مراجعه به خطر مي اندازد

كارآموزي در عرصه
بارداري و زایمان، مراقبت هاي مربوط به زایمان در : این كارآموزي ها شامل این موارد است

منزل، بیماري ها و فوریت هاي زنان، بهداشت مادر و كودك و تنظیم خانواده بر اساس مامایي 
جامعه  نگر، نوزادان نیازمند به مراقبت هاي ویژه، بیماري هاي داخلي و جراحي در مامایي، 



کاردانی شیمی و پدافند جنگهای شیمیایی، میکروبی و هسته ای •

اه پاسداران هدف این رشته تربیت کاردان مقابله با جنگ های شیمیایی، میکروبی و هسته ای است که سپ: دیباچه•

کروبی این رشته دارای سه شاخه شیمیایی، می.انقالب اسالمی و ارگان های نظامی به وجود آنها نیاز بسیار دارند

ایی، و هسته ای است و فارغ التحصیالن آن می توانند با کسب مهارت های الزم، در زمینه پدافند جنگ های شیمی

.میکروبی، هسته ای در سازمان های رزمی و دیگر ارگان های مرتبط فعالیت نمایند

:درس های این رشته در طول تحصیل
:دروس نظامی

تاکتیک جنگ افزار، مدیریت فرماندهی، آیین نامه ها و سازمان، ارتباط و مخابرات

:دروس پایه
هواشناسی، شیمی عمومی، شیمی عمومی عملی، فیزیک عمومی، زیست شناسی عمومی، اصول جنگهای 

ت حفاظت شیمیایی، میکروبی و هسته ای، روانشناسی و امداد به مصدومین شیمیایی، میکروبی، هسته ای ، شناخ

.انفرادی و جمعی شیمیایی ، میکروبی، هسته ای ، ریاضیات پایه، مقدمات آمار
:دروس تخصصی شاخه شیمیایی

یوشیمی، حفاظت آزمایشگاهی، شیمی آلی عملی، شیمی تجزیه عملی، شیمی آلی، شیمی معدنی،  شیمی تجزیه، ب

ی بر روی عوامل شیمیایی جنگی،  تأثیر عوامل شیمیایی بر محیط زیست، مکانیزم تأثیر عوامل شیمیایی جنگ

د ، انبارداری و حمل و نقل و حفاظت از موا( آشکار سازی)موجودات زنده، شناسایی عوامل شیمیایی جنگی 

 .شیمیایی، شناخت و رفع آلودگی عوامل شیمیایی، مانور در منطقه آلوده
:دروس تخصصی شاخه میکروبی

ی حفاظت آزمایشگاه میکروبی، میکروبیولوژی عمومی، راه های انتقال، باکتری شناسی رزمی، قارچ شناس

رزمی، ویروس شناسی رزمی، تک یاخته های رزمی، بیوشیمی، عملیات خنثی سازی، حفاظت جمعی، اصول

.فرماندهی پدافند، اصول نحوه کاربرد جنگ افزارهای میکروبی، مانور میکروبی، ایمونولوژی
:دروس تخصصی شاخه هسته ای



کاردانی فوریتهای پزشکی •

فوریت های پزشکی خدمات امداد و کمک های اولیه را به بیماران و مصدومان حوادث مختلف تا رساندن آنها به : دیباچه•

ز خدماتی که ممکن است داوطلبان را در موقعیت های حساس و پراسترس در تمام مدت شبانه رو. مراکز درمانی ارائه می دهد

بنابراین داوطلب باید از نظر جسمی و روحی و روانی آمادگی الزم را برای خدمت در محیط های سخت نظیر . قرار دهد

ک های اولیه،  رانندگی آمبوالنس، حمل بیمار یا مصدوم، کم. دریا، کوهستان، شرایط  زلزله و دیگر بالیای طبیعی داشته باشد

شجوی به همین دلیل دان. اطالع رسانی و انجام سایر خدمات طبق دستور مافوق، بخشی از خدمات این افراد را تشکیل می دهد

ان آنها را داشته این رشته باید آمادگی فعالیت در شرایط سخت و توانایی در ایجاد ارتباط مسؤوالنه با بیمار یا مصدوم و بستگ

 .باشد

:توانایی های الزم
در آزمون رشته فوریت های پزشکی به صورت نیمه متمرکز دانشجو می پذیرد و داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی باید

و ایثار، حضوری این رشته نیز شرکت کنند و در صورت داشتن توانایی های روحی الزم از قبیل انضباط پذیری، گذشت

و اعتماد به نفس و آمادگی فعالیت در شرایط سخت و همچنین آمادگی جسمی کامل مانند عدم ابتال به بیماری های مزمن

ی در این رشته صعب العالج مثل دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماری های پیشرفته قلبی ، صرع و بیماری های روان

انی کالم و گفتنی است که در رشته فوریت های پزشکی داشتن قدرت بینایی خوب، مهارت های بدنی، رو.پذیرفته می شوند

رد در ضمن این رشته تنها از بین داوطلبان م. سانتی متر برای امدادرسانی سریع و صحیح ضروری است170حداقل قد 

.دانشجو می پذیرد
:موقعیت شغلی در ایران

دانش آموختگان این رشته می توانند در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در سراسر کشور، آمبوالنس های 

.خصوصی یا در سازمان های مشابه فعالیت کنند
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه
.تشریح و فیزیولوژی، میکروب شناسی و انگل شناسی ، بهداشت عمومی، زبان تخصصی

:دروس اصلی

ات داروشناسی، فرایند عملیات و اطالعات فنی، نشانه شناسی و معاینات بدنی، جابه جایی و حمل بیمار، اخالق و مقرر

.پزشکیحرفه ای، آشنایی با سازمان های امدادی، بهداشت روانی و فوریت های روان پزشکی، فوریت  پزشکی در بالیا، کلیات



هوشبری •

ه به هدف تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند در گروه های سه یا چهار نفر: دیباچه•

دروس  .عنوان دستیار یک متخصص بیهوشی، در یک بخش هوشبری انجام وظیفه کنند

فارغ التحصیالن . این رشته به صورت نظری، عملی و کارآموزی در عرصه است

هوشبری توانایی شناسایی دستگاه های اندازه گیری گازهای خون و سایر وسایل 

اه های آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی و تنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگ

نظر مختلف بیهوشی در اتاق عمل و استریلیزاسیون آنها، بیهوش ساختن بیمار زیر

ی، متخصص و مراقبت های قلبی و تنفسی و بیدار کردن او در پایان عمل، دردشناس

احیای قلبی، ریوی، و انجام دادن بی حّسی های ناحیه ای و غیره در موارد کلینیکی

.پرستاری به روش علمی و مراقبت از بیماران بدحال را دارند
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس اصلی و تخصصی

یون،  اصول ، فیزیولوژی، میکروب شناسی و استریلیزاس(آناتومی)روش بیهوشی، تشریح 

مومی اصطالحات ع( فارماکولوژی)پرستاری، رفتار در اتاق عمل، فیزیک،  داروشناسی

 های پزشکی و اختصاصی بیهوشی، کارآموزی، معرفی بیمار، بیماری شناسی، کمک

اولیه و روش احیاء قلبی ریوی، داروشناسی اختصاصی، اصول مراقبت های ویژه،

.کارآموزی در عرصه



تکنولوژی جنگلداری •
های یکی از مراحل مهم پیشبرد علوم جنگل و اداره اصولی جنگل، اجرای صحیح طرح: دیباچه•

های جنگلداری و با تکیه بر علوم مهندسین جنگل با توجه به اصول تهیه طرح. جنگلداری است
گذاری و کاری، نشانههای جنگلداری اعم از جاده سازی، جنگلمختلف مربوط به جنگل، طرح

کنند ولی برای اجرای برداری در مقاطع زمانی معین را برای هر ناحیه و منطقه تهیه میبهره
گل، های یاد شده در هر منطقه، احتیاج به افرادی است که ضمن آشنایی کلی با مسائل جنطرح

تواند عالوه بر یک کاردان تکنولوژی جنگلداری می. ها را پیاده کننددر عمل بتوانند این طرح
کاری نیز مؤثر و شناسی و جنگلبرداری و جنگلهای یادشده، در سایر عملیات بهرهاجرای طرح

های جنگلداری که توسط توانند در اجرای طرحالتحصیالن این رشته میفارغ. مفید واقع شود
برداری از جنگل گردد و انجام امور تولیدی نظیر ایجاد نهالستان، خزانه و بهرهمهندسین تهیه می

های منابع طبیعی همکاری داشته کنند یا در آموزش با مدرسین مربوط در آموزشکدهفعالیت
.باشند
 :های این رشته در طول تحصیلدرس

:علوم پایه•
شناسی عمومی، اکولوژی، مسّاحی شیمی عمومی، ریاضیات عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاه

 .و نقشه برداری، شناخت و حمایت محیط زیست
:دروس اصلی

های ایران، حفاظت آب و خاک، شناسایی گیاهان مرتعی، مرتعداری، اصول ها و درختچهدرخت
.کاری، نهالستان و خزانههای هوایی، جنگلحسابداری، آشنایی با عکس

:دروس تخصصی
شناسی کاربردی، برداری از جنگل، جنگلاصول مقدماتی جنگل، جاده سازی، عملیات بهره

ها و مراتع، اصول کلی گیری و آمار جنگل، جنگلداری مقدماتی، قوانین و مدیریت جنگلاندازه
شناسی و صنایع چوب، کاروزی ، چوب(های عمده جنگلآفات و بیماری)حمایت جنگل



تکنولوژی شیالت •

ا از امروزه با توجه به نرخ رشد جمعیت، ضروری است که قسمت عظیمی از کمبود پروتئین ر: دیباچه•

رورش و بخش شیالت تأمین نمود؛ یعنی باید از منابع آبی داخلی و آب های آزاد استفاده مطلوب کرد و به پ

با این کار نیاز به متخصصان کارآزموده ای دارد که. صید آبزیان و عمل آوری فرآورده های ماهی پرداخت

یالت آشنا علوم مختلف بیولوژی جانوری، گیاهی و اکولوژی دریایی به عنوان منابع اصلی و زیربنایی ش

ا باشند و نحوه تکثیر و پرورش آبزیان و مسائل مربوط به صید و صیادی و فرآورده های آبزیان ر

.رشته تکنولوژی شیالت به منظور اجرای همین امر مهم ایجاد شده است.بدانند
:موقعیت شغلی در ایران

ستم های آبی اگر بخواهیم پرورش و صید آبزیان از نظر کمی و کیفی دارای وضعیت مطلوبی باشد و اکوسی

ان یاری احیاء گردد و توسعه یابد باید از افرادی فنی و کاردان برای پیاده کردن طرح های شیالت و آبزی

وان افرادی که می توانند در بخش اجرایی اداره تاالب ها، سازمان شیالت جهاد کشاورزی و به عن.بگیریم

.کاردان در ماهی سراها فعالیت نمایند
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه
ی، ریاضیات عمومی، شیمی عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاه شناسی عمومی، جانورشناسی، اکولوژ

آمار و احتماالت، بهداشت و ایمنی در کار

:دروس اصلی
زیان، جامعه شناسی روستایی، شناخت و حمایت محیط زیست، قوانین و مدیریت محیط زیست و شیالت آب

میکروبیولوژی عمومی، آلودگی محیط زیست، هیدروبیولوژی عمومی، اصول ناوبری

:دروس تخصصی
ش های ماهی شناسی عمومی، لیمنولوژی، اصول تکثیر و پرورش آبزیان، بیماری ها و انگل های آبزیان،  رو



تکنولوژی مرتع وآبخیزداری •
ابان بیش از نیمی از وسعت ایران، شامل حوزه های آبخیز، مراتع طبیعی و بی: دیباچه•

، اغلب این حوزه های آبخیز، مراتع طبیعی و بیابان ها در معرض فرسایش آبی. است
ایی و پیشگیری از این روند تخریبی و بیابان زد. بادی و چرای مفرط دام ها قرار دارند

احیاء و اصالح مراتع، به طرح هایی مناسب با موقعیت و وضعیت منطقه نیاز دارد و
منابع هدف مهندسی. البته باید مجریان این طرح ها نیز افرادی کاردان و کارآزموده باشند

 های مورد طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری تربیت کارشناسانی است که بتوانند طرح
بیت نظر را ارائه دهند و رشته تکنولوژی مراتع و آبخیزداری مجریان این طرح ها را تر

ن، افرادی که اطالعات علمی و فنی الزم را در زمینه علوم گیاهی، عوارض زمی.می کند
، عوامل اقلیمی، آب و خاک، علل تخریب و انحطاط مراتع و فرسایش حوزه های آبخیز

بیابان زدایی، حفاظت، اصالح و احیاء مراتع دارند و می توانند مجری طرح های 
باشند آبخیزداری و تثبیت فیزیکی و بیولوژیکی ریگ های روان و طرح های مرتعداری

.که به وسیله مهندسین مربوط تهیه و تدوین می گردد
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه
شیمی عمومی، ریاضیات عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاه شناسی عمومی، 

ت، خاک شناسی عمومی، اکولوژی،  مّساحی و نقشه برداری، شناخت و حمایت محیط زیس
زیست شناسی
:دروس اصلی

ن، ترویج و آموزش منابع طبیعی، جامعه شناسی روستایی، درخت ها و درختچه های ایرا
کس های حفاظت آب و خاک، مرتعداری، زمین شناسی، اقتصاد منابع طبیعی، آشنایی با ع

هوایی



تکنولوژی پزشکی هسته ای •

 :دیباچه•
ظر پزشکان هدف رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای تربیت افراد کارآمدی است که بتوانند زیر ن

ط، و متخصصان درمراکز تشخیصی و درمانی پزشکی هسته ای و نیز مراکز آموزشی مرتب

ه و تجویز شد( رادیو داروها)بیماران را در مورد چگونگی مصرف صحیح داروهای رادیواکتیو

توسعه تربیت این رشته با توجه به. حفاظت آنان در برابر اشعه یونساز، عمالً یاری نمایند

کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان بیماری ها و ضرورت تأمین نیروهای کمکی اهمیت

.بسیاری دارد
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه

الق پزشکی، ، فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی، اخ(تشریح انسانی)فیزیک عمومی، آناتومی 

. شناسیکمک های اولیه و مراقبت از بیمار، اصطالحات و کلیات پزشکی، بافت شناسی و آسیب
:دروس اصلی و تخصصی

وژی، رادیو فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، آمار و ریاضی، رادیو بیوشیمی و رادیو فارماکول

گاه های بیولوژی، حفاظت در برابر پرتوها، دوزیمتری پرتوها، اصول کامپیوتر، شناخت دست

آموزی پزشکی هسته ای، روش های پزشکی هسته ای، اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر، کار

.در عرصه بیمارستانی



تکنسين پروتزهای دندانی•
 :دیباچه•

موزشی، هدف این رشته تربیت متخصصان موردنیاز البراتوارهای دندانپزشکی مراکز آ
ابت افرادی که با ساختن عضو مصنوعی برای کار ث. درمانی دولتی و خصوصی است

های دندانپزشک، قالب دندان را تهیه می کند و متخصص پروتز)مانند دندان مصنوعی 
و عضو مصنوعی برای کار متحرک مانند ( دندانی براساس قالب، دندان را می سازد

وری پالک های ارتودنسی در البراتورهای دندانسازی و کلینیک های دندانپزشکی حض
.فعال دارند

:توانایی های الزم
و ماهر تکنسین  پروتزهای دندانی کاری حساس ودقیق است و نیاز به دستانی توانمند

در این رشته دروس فیزیک، شیمی و زیست شناسی دارای اهمیت است و در . دارد
تخصص و نهایت داوطلبان باید توجه داشته باشند که هدف این رشته تربیت تکنسین م
.کارآمد است و از همین رو، این رشته تنها در مقطع کاردانی ارائه می شود

:موقعیت شغلی در ایران
براحتی با توجه به توانمندی هایی که دانشجوی این رشته در طی تحصیل کسب می کند،

ن رشته فارغ التحصیالن ای.می تواند جذب بازار کار شده و شغل مناسبی به دست بیاورد
 های می توانند هم به صورت مستقل اقدام به تأسیس البراتور کنند و هم در کلینیک
اخت دندان دندانپزشکی فعالیت نمایند زیرا هر دندانپزشک عمومی یا ارتودنتسیت بری س

.ت کندمصنوعی یا قالب های ارتودنسی باید با یک تکنسین پروتزهای دندانی فعالی
:درس های این رشته در طول تحصیل

ظری و بیوشیمی نظری، آناتومی دندان نظری و عملی، آسیب شناسی، میکروب شناسی ن
عملی، بافت شناسی نظری و عملی، آناتومی عمومی نظری و عملی، بهداشت خانواده،



اتاق عمل •

افراد گسترش مراکز بیمارستانی دارای اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به: دیباچه•

.  ستکاردان برای اداره اتاق های عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل ا

فارغ التحصیالن این  .افرادی که می توانند درمسائل فنی، پزشکان جراح را یاری دهند

ن همچنین ای. رشته می توانند در اتاق عمل به جراحان کمک های الزم فنی را ارائه دهند

ند و دسته از متخصصان می توانند وسائل جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمای

.اداره اتاق عمل را به عهده گیرند

:درس های این رشته در طول تحصیل
:دروس اصلی و تخصصی

وشیمی، تکنیک اتاق عمل عمومی، فن پرستاری، فیزیولوژی، تشریح، شیمی آلی و بی

بهداشت فردی و همگانی، انگل شناسی و میکروب شناسی، داروشناسی عمومی و 

تخصصی، جراحی عمومی و تخصصی، اصطالحات پزشکی و اصطالحات رایج در 

اتاق عمل، کارآموزی عمومی، جراحی زنان و زایمان، بیماری های داخلی، 

ون، آسیب شناسی، فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل، خون شناسی و انتقال خ

 .بیهوشی، روش های احیاء قلبی و ریوی، روانشناسی، کارآموزی در عرصه



اعضاي مصنوعي•

متخصصان این رشته با مطالعه ي اعضاي مصنوعي و وسایل كمكي، دانش و مهارت الزم را براي ساخت دست و پاي 

.دمصنوعي و وسایل كمكي مورد استفاده ي افرادي كه داراي ناهنجاري هاي عضالني و استخواني هستند، به دست مي آورن

رشته ي اعضاي مصنوعي و وسایل كمكي، یكي از زیرشاخه هاي توان بخشي است كه در آن، طریقه ي طراحي و ساخت 

در واقع . اعضاي مصنوعي و وسایل كمكي، بر اساس اصول مهندسي و منطبق با آناتومي بدن، آموزش داده مي شود

.درس هاي این رشته، مجموعه اي از علوم مهندسي و علوم پزشكي است

ه مي شود كه ارتز به وسیله ي كمكي گفت. ساخته مي شود« پروتز»و « ارتز»در این رشته، دو دسته وسیله ي كمكي به نام هاي 

 ها از در موازات اندام فلج یا ضعیف به كار برده شده و به آن كمك مي كند تا كارایي بهتري داشته باشد و شامل تمام اندام

ن عضو پروتز نیز عضو مصنوعي است كه جانشی. جمله اندام تحتاني، اندام فوقاني، ستون فقرات و سر و گردن مي شود

.طبیعي مي شود و در امتداد عضو طبیعي قرار مي گیرد

رونیك و در مورد تفاوت رشته ي اعضاي مصنوعي با مهندسي پزشكي باید گفت رشته ي مهندسي پزشكي در زمینه ي الكت

ي نیز در حیطه ي بیومكانیك كاربردي كل تجهیزات پزشكي فعالیت مي كند؛ یعني طراحي یك دستگاه رادیولوژي یا فیزیوتراپ

كار مهندسي پزشكي قرار مي گیرد؛ در حالي كه رشته ي اعضاي مصنوعي، به طراحي و ساخت وسایل كمكي و اعضاي

شم مصنوعي مي پردازد و اعضاي مصنوعي قابل ساخت در این رشته نیز اعضاي مصنوعي خارج از بدن مثل دست، پا، چ

.و بیني است

كي عالوه چون فارغ التحصیل مهندسي پزش. از همین جا مي توان به یكي دیگر از تفاوت هاي موجود بین این دو رشته پي برد

ي مثل بر اعضاي مصنوعي خارج از بدن، پروتزهاي داخلي مثل قلب مصنوعي یا اعضاي پیچیده ي الكترونیكي و مكانیك

نیز قابل اما فارغ التحصیل اعضاي مصنوعي، قطعات ساده تري كه با ابزار دستي. دست سیبرنتیكي را نیز طراحي مي كند

. ساخت است، مثل پاي مصنوعي عادي یا انواع بریس ها را طراحي كرده و مي سازد

نوعي توجه به تفاوت بین این دو رشته، مسئله ي مهمي است؛ زیرا عده اي از داوطلبان با این تصور كه رشته ي اعضاي مص

این همان رشته ي مهندسي پزشكي است، این رشته را انتخاب مي كنند و بعضي از داوطلبان نیز تصور مي كنند كه هدف

 تر به رشته، طراحي روبات و طراحي سیستم هاي كامپیوتري و الكترونیكي است، در حالي كه دانشجوي این رشته بیش

.  طراحي و ساخت سیستم هاي مكانیكي مي پردازد

از متخصص اعضاي مصنوعي در سه زمینه ي حمایت از اعضاي ضعیف و ناتوان بدن، ساخت اندام مصنوعي براي عضو

، علل دست رفته و اصالح ناهنجاري ها فعالیت مي كند و براي به دست آوردن این تخصص، درس هاي پایه مثل آناتومي بدن



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

ز پا، متخصص این رشته مثل یك مجسه ساز باید با گچ مجسمه سازي كار كند و قالب هاي گچي ا

دست، نیم تنه یا سر و گردن بسازد و مثل یك نجار، آهنگر و كفاش باید به جوش كاري، 

ه باید به عبارت دیگر، متخصص این رشت. تراش كاري، اره كاري، فلزكاري و چرم كاري بپردازد

.  از دست هایي توانا برخوردار بوده و به كارهاي فني و صنعتي عالقه مند باشد

رشته باید بعضي از دانشجویان اصالً به كارهاي فني عالقه مند نیستند، در حالي كه دانشجوي این

ن رشته الزم از نظر علمي نیز دانشجوي ای. شّم فني داشته باشد و بتواند با وسایل فني كار كند

.است در فیزیك، مكانیك، ریاضي، زیست شناسي و زبان انگلیسي توانمند باشد

ل دانشجوي این رشته باید داراي جسم و روحي توانمند باشد تا در انجام كارهاي سنگین مث

اعت فلز كاري یا كار با گچ و قالب هاي سنگین، دچار مشكل نشود و بتواند گاهي اوقات چهار س

شته در ضمن باید آمادگي روحي الزم را براي برخورد با بیماران دا. سرپا بایستد و كار كند

صله، آن ها باشد؛ بیماراني كه گاه بسیار دردمند هستند و متخصص این رشته باید با صبر و حو

.  را یاري دهد



تغذيه•

ه علم تغذیه مجموعه ي وسیعي از اطالعات و دانش بشري است كه به ارتباط بین غذا و سالمتي موجود زند

به .مي پردازد و با علومي مانند بیولوژي، بیوشیمي، علوم رفتاري، علوم اجتماعي و بهداشت ارتباط دارد

امع و عبارت دیگر، علم تغذیه یك علم چندبُعدي است و به همین دلیل، دانشجوي این رشته باید اطالعات ج

شته باشد گسترده اي در زمینه ي بیوشیمي، بیولوژي، جامعه شناسي، روان شناسي، بهداشت و شیمي مواد غذایي دا

یم تا بتواند مهارت هاي الزم را كسب كند؛ مهارت هایي كه به دو بخش عمده ي رژیم درماني و تغذیه ي جامعه تقس

لف ارائه یعني كارشناس این رشته، هم باید بتواند رژیم غذایي مناسبي را براي درمان بیماري هاي مخت. مي شود

امه هاي دهد و هم توانایي شناسایي مشكالت تغذیه اي جامعه را داشته باشد، سپس بر اساس مشكالت موجود، برن

و، هم چنین ارتقاي ارزش غذایي مواد غذایي مانند كنسر. غذایي الزم را طراحي، اجرا، نظارت و ارزش یابي كند

.، كه در صنایع غذایي ایجاد مي شود، بر عهده ي كارشناس این رشته است...كمپوت و 

:رشته ي تغذیه داراي دو گرایش عمده است كه عبارت اند از

.تغذیه ي گروه هاي مختلف جامعه مانند سالمندان، معلوالن، كودكان و نوجوانان: الف

.تغذیه ي بالیني كه شامل تغذیه و مشاوره ي غذایي بیماران بستري و سرپایي مي شود: ب

ت تغذیه اي در بر اساس تحقیقاتي كه انستیتوي تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایي كشور انجام داده است، مشكال

را جامعه ي ما، بیش تر ناشي از عدم شناخت است؛ یعني بیش تر مردم ما توانایي خرید مواد غذایي مورد نیاز

براي مثال، مردم، شناخت الزم را در مورد ارزش غذایي نوشابه هاي . دارند، اما نمي دانند چه باید بخورند

را دارد، كوكا استفاده Bموجود در بازار ندارند، به همین دلیل به جاي خرید ماءالشعیر كه انواع ویتامین هاي 

حال این وظیفه ي . موجود در روده را نیز از بین مي بردBمي كنند كه فقط مواد قندي داشته و حتي ویتامین هاي 

در قسمت . كارشناس تغذیه است كه اطالعاتي از این دست را در اختیار قشرهاي مختلف جامعه قرار دهد

ن ها اصالح تغذیه ي بالیني نیز یك كارشناس تغذیه، وضعیت تغذیه را براي پیش گیري از بیماري ها یا درمان آ

اع دهد تا مي كند؛ یعني پس از این كه پزشك، نوع بیماري را تشخیص داد، باید بیمار را به كارشناس تغذیه ارج

وي، به او رژیم غذایي مناسب داده شود؛ زیرا براي بسیاري از بیماري ها مثل بیماري هاي قلبي، عروقي، كلی



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

.رشته ي تغذیه، یك رشته ي خدماتي است و دانشجوي این رشته باید روحیه اي خدماتي داشته باشد

ه ي الزم را همان طور كه یك پرستار باید به كار خدماتي عالقه مند باشد، كارشناس تغذیه نیز باید روحیه ي خدماتي و صبر و حوصل

غذایي دایر حتي دانشجویاني كه مایل اند پس از فارغ التحصیلي، دفتر مشاوره ي. براي صحبت با بیمار و راهنمایي او داشته باشد

هم چنین داوطلبان عالقه مند به این رشته الزم است در درس هاي. كنند، باید داراي سه سال سابقه ي كار در بیمارستان باشند

. زیست شناسي و شیمي، كه پایه ي درس هاي دانشگاهي این رشته است، توانمند باشند

ه بر مشاوره دانشجوي تغذیه باید به علم روان شناسي آشنا بوده و روابط اجتماعي خوبي داشته باشد؛ زیرا اساس كار كارشناس تغذی

مر در این رشته، در ضمن داشتن مطالعه ي پیگیر و مست. استوار است و یك مشاور باید بتواند با بیمار، ارتباط دوستانه اي برقرار كند

یگر اگر از سوي د. بسیار مهم است؛ زیرا تغذیه، علمي پویاست و هر ساله اكتشاف و تغییر و تحوالت بسیاري در آن انجام مي شود

ي ها و دانشجویي بخواهد پس از فارغ التحصیلي در بخش رژیم درماني فعالیت كند، باید اطالعات بسیاري در مورد انواع بیمار

وده و آسیب شناسي داشته باشد و چون این اطالعات به حد کافي در دانشگاه داده نمي شود، دانشجو باید خود اهل تحقیق و مطالعه ب

.  دانش مورد نیاز را كسب كند

فرصت هاي شغلي

است، اما آیا وظیفه ي یك پزشك در معالجه ي بیمار چیست؟ بدون شك تشخیص بیماري، مهم ترین و اصلي ترین مسئولیت یك پزشك

عات پزشك وقت یا حتي دانش الزم را براي تعیین یك برنامه ي غذایي مناسب دارد؟ آیا در زمینه ي احتمال تداخل دارو و غذا، اطال

الزم را در اختیار بیمار قرار مي دهد؟

ه عبارت ب. به اعتقاد كارشناسان تغذیه، این وظیفه ي یك متخصص تغذیه است كه اطالعات مورد نظر را در اختیار بیمار قرار دهد

وهاي دیگر هر پزشك پس از تشخیص بیماري باید بیمار را به متخصص تغذیه ارجاع دهد تا او با توجه به نوع بیماري و دار

.تجویزشده، رژیم غذایي الزم را تعیین كند

براي همین . واحد در این زمینه مي گذراند2یك پزشك، آشنایي كاملي با غذاها و نیازهاي تغذیه اي ندارد؛ زیرا در مدت تحصیل فقط 

براي مثال، مصرف داروي ضد بارداري، روي . گاهي اوقات داروهایي كه تجویز مي شود، تداخل غذا و دارو ایجاد مي كند

است، تأثیر مي گذارد و اگر به این مسئله توجه نشود و مواد غذایي الزم در برنامه ي Bكه یكي از ویتامین هاي گروه « اسیدفولیك»

.غذایي زناني كه این دارو را مصرف مي كنند، گنجانده نشود، فرد دچار نوعي كم خوني مي شود

.  ستاز زماني كه به كارشناسان تغذیه، اجازه ي مطب داده شده است، این رشته در بیمارستان ها هویت و جایگاه تازه اي پیدا كرده ا

بیمار چگونه و پزشك فقط لیست غذاها یا مواد غذایي كه بیمار نباید بخورد، تعیین مي كند، اما كارشناس تغذیه تعیین مي کند كه یك

ي توانند در فارغ التحصیالن این رشته م. چه قدر باید بخورد تا هم  مواد غذایي مورد نیاز به بدنش برسد و هم رژیم غذایي را حفظ كند



زراعت و اصالح نباتات•

ت مطالعه و بررسي در زمینه ي كاشت و پرورش گیاهان زراعي و انتخاب رقم هاي مناسب این گیاهان و برداشت صحیح محصوال

این رشته در دو مقطع. آن ها در رشته اي از علوم دانشگاهي قرار مي گیرد كه با عنوان زراعت و اصالح نباتات نامیده مي شود

ت كه هدف از ایجاد دوره ي كارشناسي در رشته ي زراعت و اصالح نباتات، تربیت افرادي اس. كارداني و كارشناسي ارائه مي شود

مربي بتوانند به عنوان كارشناس در زمینه هاي مختلف تولیدي كار و در برنامه ریزي هاي منطقه اي مطالعاتي و هم چنین به صورت

هاي آموزشي در دبیرستان ها و هنرستان هاي كشاورزي و به عنوان مجري امور تحقیقات كشاورزي یا به عنوان مدیر و مجري واحد

.تولیدي دولتي و خصوصي بخش كشاورزي منشأ خدمت باشند

ن رشته را در دوره ي كارداني تولیدات گیاهي و امور زراعي، افرادي تربیت مي شوند كه بتوانند برنامه هاي تولیدي تدوین شده در ای

ر این افراد هم چنین مي توانند طرح هاي تحقیقاتي را زیر نظ. زیر نظر مهندسان كشاورزي و بر اساس اصول علمي اجرا كنند

 .متخصصان مربوطه اجرا كرده و در برنامه هاي آموزش كشاورزي به عنوان مروج كشاورزي خدمت كنند
اهمیت و جایگاه در جامعه

ت اصلي رشته ي زراعت و اصالح نباتات براي تربیت كارشناساني است كه بتوانند در مسیر افزایش سطح زیر كشت محصوال

 .تالش كنند( هكتار)كشاوزي، در استفاده ي بهینه از زمان و باال بردن عملكرد این محصوالت در واحد سطح 

میلیون هكتار از زمین هاي كشور زیر كشت محصوالت مختلف زراعي قرار دارد و 16با توجه به این كه در حال حاضر حدود 

میلیون هكتار است و نیز ایران از تنوع آب و هوایي برخوردار است، با 50مساحت زمین هاي قابل كشت در كشور حدود 

ش تر از برنامه ریزي صحیح و دقیق و با استفاده از دانش كارشناسان رشته ي زراعت و اصالح نباتات، مي توان به میزان هرچه بی

ده است از جمله مشكالت كشاورزي در كشور ما همواره این بو. زمین هاي كشور براي افزایش تولید كّمي و كیفي بهره برداري كرد

نتي كه مجریان فعالیت هاي تولیدي كشاورزي، تحصیالت کمي در زمینه ي كشاورزي داشته اند، طوري كه روش هاي كار هم چنان س

براي تأمین در حالي كه در سطوح باالتر، یعني كارشناسان یا مراكز برنامه ریزي و هدایتگر، توان باالیي. و قدیمي باقي مانده است

انایي هاي از بین بردن این خأل، یعني تربیت كاردان ها در این رشته، مي تواند ضمن بهره گیري از تو. فن آوري مورد نیاز وجود دارد

متخصصان و صاحب نظران سطوح باالتر، با به كارگیري دانش و فن هاي جدید در امور كاشت و نگهداري محصوالت زراعي و

 .باغي، برنامه هاي كشاورزي را به بازدهي بیش تري نزدیك كند

فرصت هاي شغلي

.فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در موارد زیر نقش و توانایي هاي خود را ایفا كنند

(مثل واحدهاي كشت و صنعت)مدیر یا مجري واحدهاي دولتي و خصوصي كشاورزي -

كارشناس متخصص و برنامه ریزي در زمینه هاي مختلف زراعت در واحدهاي اجرایي مانند وزارت كشاورزي، وزارت جهاد -



بهداشت محيط•

رشته ي بهداشت محیط، به مطالعه ي مسایل زیست محیطي از قبیل آب، فاضالب، زباله، هوا و كنترل بهداشت مواد غذایي

شكالت مي پردازد تا دانشجویان پس از فارغ التحصیلي بتوانند در اجتماعات كوچك مستقر شوند و پس از مطالعه و بررسي م

مینه ي بهداشت منطقه، براي حل این مشكالت قدم بردارند؛ یعني دانشجویان باید بتوانند با دادن طرح هایي مفید و عملي در ز

ع این تأمین آب آشامیدني سالم، دفع صحیح زباله، به سازي مكان هاي عمومي، مبارزه با حشرات و ناقالن بیماري، مردم را در رف

.  مشكالت راهنمایي و كمك كرده و اطالعات و آمارهاي الزم را در موارد فوق جمع آوري و طبقه بندي كنند

این رشته در مقطع كارداني، مسایل . رشته ي بهداشت محیط به محیط زیست و مسایل بهداشتي محیط زیست مي پردازد

زیست محیطي را به صورت ساده تري مطرح مي كند؛ زیرا كاردان ها در اجتماعات كوچك تري مثل روستاها به مردم خدمت 

الب و ، مبارزه با حشرات، تصفیه ي فاض(گندزدایي آب)مي كنند و به مسایل بهداشتي اولیه ي آن ها از قبیل پاكیزه كردن آب 

این رشته در مقطع كارشناسي، تخصصي تر و فني تر مي شود؛ زیرا . بهداشت مسكن و مكان هاي عمومي مي پردازند

احي تصفیه خانه ي براي مثال طر. فارغ التحصیالن باید بتوانند براي اجتماعات بزرگ تر از قبیل شهرها برنامه ریزي بهداشتي كنند

آب یا فاضالب شهرها، نحوه ي جمع آوري فاضالب، نحوه ي توزیع و انتقال آب، شناخت آالینده ها و كنترل آن ها، در حیطه ي 

.  فعالیت فارغ التحصیالن بهداشت محیط است

حیط، محور در رشته ي بهداشت م: در مورد تفاوت این رشته با رشته ي مهندسي منابع طبیعي گرایش محیط زیست گفته مي شود

اصلي، انسان است و این رشته با عوامل بیماري زاي محیطي كه سالمت انسان را به خطر مي اندازند، مبارزه مي كند؛ یعني

وا و رشته ي بهداشت محیط تالش مي كند تا با در اختیار قرار دادن محیطي سالم از طریق كنترل فاضالب، زباله، آلودگي ه

یماري از بهداشت مكان ها و مواد غذایي، زندگي سالمي به مردم ببخشد؛ در نتیجه تمام فعالیت آن ها براي پیش گیري از انتقال ب

ته محیط به انسان است؛ اما رشته ي محیط زیست به مطالعه ي همه ي عوامل زنده و غیر زنده اي مي پردازد كه انسان را دربرگرف

یست بر در واقع رشته ي محیط زیست به بررسي تأثیرات انسان بر محیط زیست و محیط ز. و بر زندگي او تأثیر مي گذارند

.انسان و سایر موجودات مي پردازد

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

قه مندي رشته ي بهداشت محیط داراي سه جنبه ي بیولوژي، شیمي، فیزیك و ریاضي است و دانشجوي این رشته در صورت عال

ز هم چنین توانمندي در درس هاي ریاضي و فیزیك، یكي ا. به هر یك از زمینه هاي ذكرشده مي تواند در این رشته موفق شود

از آن جا که بهداشت محیط به یك مسئله ي خاص نمي پردازد، . عوامل مهم موفقیت دانشجوي بهداشت در مقاطع باالتر است

ین امر، جذابیت البته خود ا. دانشجوي این رشته باید دیدي وسیع و حوصله اي بسیار داشته باشد تا بتواند در این رشته موفق شود



علوم گياهي•

اندام هاي بخش فیزیولوژي به شناخت زندگي گیاهان و. است« سیستماتیك»و « فیزیولوژي»علوم گیاهي داراي دو بخش عمده ي 

.مختلف یك گیاه مي پردازد و بخش سیستماتیك درباره ي نام ها و طبقه بندي گیاهان است

حث در حال حاضر دانشجویان كارشناسي علوم گیاهي، اطالعاتي عمومي در مورد گیاهان و جانوران در دو بخش فیزیولوژي و مبا

رایش مربوط به آن و بخش سیستماتیك به دست مي آورند؛ یعني درس هاي آن ها جنبه ي تخصصي ندارد و بیش تر واحدهاي درسي گ

راند كه هر دانشجوي علوم گیاهي، تنها چند واحد تخصصي مي گذ. علوم گیاهي با واحدهاي درسي گرایش علوم جانوري، یكسان است

.البته بخشي از آن ها هم اختیاري است

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

مختلف سپري یك دانشجوي علوم گیاهي باید به گیاهان عشق بورزد، زیرا باید روزهاي بسیاري را در طبیعت، به شوق یافتن گیاهان

مي تواند هم چنین یك حافظه ي خوب. كند یا ساعت هاي متوالي در آزمایشگاه با صبر و حوصله به بررسي اندام هاي یك گیاه بپردازد

ند، بلكه دانشجو باید مقداري محفوظات داشته باشد اما این به آن معنا نیست كه همه  چیز را حفظ ك. یاور دانشجویان این رشته باشد

.  باید اصول را یاد بگیرد و در بقیه ي موارد از كتاب ها به عنوان راهنما استفاده كند

ساله را 19یا 18دانشجویي باید وارد این رشته شود كه از كودكي، یك محقق بار آمده باشد؛ زیرا بسیار سخت است كه یك جوان 

د، در كه وارد دانشگاه شده است به تحقیق عالقه مند كرد؛ اما اگر دانش آموزان از دوران دبستان محقق و جست وجوگر تربیت شون

.  دانشگاه مشكلي نخواهند داشت

اه شود؛ بسیار مهم است كه دانشجوي این رشته به امید كشف قوانین طبیعت، به خصوص قوانین موجود براي گیاهان وارد دانشگ

اند كه زیرا در این صورت نسبت به علوم پایه مثل شیمي و ریاضي، كه در دو سال اول ارائه مي شود، بي تفاوت نخواهد بود و مي د

.  پایه و اساس مباحث بعدي، مثل فیزیولوژي، بر همین علوم استوار است

فرصت هاي شغلي

هزار كیلومتر مربع منطقه ي 400هزار كیلومتر مربع وسعت و تقریباً یك میلیون و 648آیا مي دانید در كشور ما با یك میلیون و 

كویري، چند گونه ي گیاهي وجود دارد؟

گونه هایي كه خاص ایران )گونه ي آن، بوم زاد ایران 1500گونه ي گیاهي وجود دارد كه 7500در این منطقه ي خشك بیش از 

ر با بخش گونه ي دیگر نادر است؛ یعني تنوع گل در كشور ما بسیار باالست و تعداد گونه هاي گیاهي در ایران براب1500و ( است

.مركزي اروپاست

ثروت خداداد به راستي چه كسي باید این طالي سبز را بشناسد و به مردم معرفي كند؟ چه كسي مي تواند راه حفاظت و استفاده از این

علوم . درا به مردم و مسئوالن كشور نشان دهد؟ بدون شك متخصصان و محققان علوم گیاهي در این زمینه نقشي عمده و اساسي دارن



كاردرماني•

بهبود كاردرماني یكي از رشته هاي علوم توان بخشي است كه با استفاده از تمرین هاي حركتي و برنامه هاي هدفمند، باعث

و درمان بیماري هاي جسمي، رواني، ذهني و اجتماعي بیماران مي شود و درنهایت افراد ناتوان و معلول را به جامعه 

.بازمي گرداند

و فلج M.Sمانند سكته ي مغزي، پاركینسون، ( مغز و اعصاب)بسیاري از بیماري ها، از جمله بیماري هاي نورولوژي 

 ها، مغزي، بیماري هاي روماتولوژي مانند آرتریت رومائید، روماتیسم و اسكلرودرمان، ارتوپدي از قبیل شكستگي

ري و ضایعات بافت نرم و سوختگي ها، ناتواني هاي ذهني مانند سندرم داون عقب مانده ي ذهني، سندرم رت، اختالل یادگی

اجتماعي و اوتیسم، بیماري هاي رواني مانند اسكیزوفرنیا، افسردگي، مانیك و اختالالت شخصیتي و باالخره ناتواني هاي

رده است و سالمندان براي بهبود، نیاز به خدمات كاردرماني دارند؛ بنابراین حیطه ي كاري رشته ي كاردرماني، بسیار گست

.  متخصص این رشته مي تواند با توجه به عالقه ي خود در واحدهاي درماني مختلفي فعالیت كند

در این میان، . یكي درمان هاي رایج و دیگري درمان هاي كلي نگر: در حال حاضر در دنیا دو نوع درمان وجود دارد

یماري رشته ي كاردرماني با دیدگاه كلي نگر به درمان بیماري ها مي پردازد؛ یعني در كاردرماني، تمركز درمان فقط روي ب

.نیست، بلكه تمامي ابعاد زندگي فرد مورد بررسي قرار مي گیرد

هدف رشته ي كاردرماني، به حداكثر رساندن استقالل افراد بیمار و ناتوان در انجام كارهاي روزمره و فعالیت هاي 

.  اجتماعي و هم چنین آمادگي براي آموزش حرفه اي است

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

درماني، عالقه بدون شك عالقه به رشته ي تحصیلي، اولین شرط موفقیت در چنین رشته اي است، اما به گفته ي استادان كار

انگیزه اي باید. در این رشته اهمیتي دوچندان دارد، تا جایي كه گفته مي شود یك كاردرمان گر باید كاردرمان گر متولد شود

ه خوبي درمان قوي داشته باشد تا بتواند با بیماراني كه داراي معلولیت هاي مختلف هستند، ارتباط برقرار كرده و آن ها را ب

درایت، اولین و مهم ترین ویژگي دانشجوي كاردرماني داشتن توانایي جسمي و روحي خوب است و این كه بتواند با. كند

.ابتكار عمل و خالقیت، درمان مؤثرتري ارائه دهد

فرصت هاي شغلي

.  اهي استیكي از بزرگ ترین دغدغه هاي فارغ التحصیالن دانشگاه ها، پیدا كردن شغلي مناسب و مرتبط با رشته ي دانشگ

خصص براي فارغ التحصیل رشته ي كاردرماني هنوز فرصت هاي شغلي بسیاري وجود دارد؛ زیرا كشور ما با كمبود مت



دندان پزشكي•

ن، یا نخ دندان یا مرد»: به دیوار مطب یك دندان پزشك، مطلبي با این مضمون نصب شده بود

«كدام را انتخاب مي كنید؟

نیست اگرچه باور این سخن مشكل است اما محققان ثابت كرده اند كه این شعار، سخني بي محتوا

ي از در واقع هرگونه عفونت در ناحیه ي دهان به ویژه عفونت ناش. و اصالً جنبه ي شوخي ندارد

واند بیماري هاي پیرامون دندان و لثه یا چركي كه بین فاصله ي دندان و لثه تجمع مي كند، مي ت

.  وارد جریان خون شده و درنهایت سبب سكته ي قلبي، سكته ي مغزي یا حتي مرگ شود

امروزه دندان پزشكي، فن و مهارت كشیدن دندان یا ساخت دندان مصنوعي با روش هاي ! آري

مهم در ابتدایي نیست، بلكه یك علم تخصصي است كه سالمت دهان و دندان را به عنوان عضوي

وان هم چنین به یاري این علم مي ت. سالمت جسم و روح، زیبایي و ادا كردن كلمات تأمین مي كند

.بسیاري از بیماري ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن ها جلوگیري كرد

شي در گذشته دندان پزشكي را مساوي با دندان سازي مي دانستند؛ اما امروزه دندان سازي تنها بخ

از دندان پزشكي است چون یك دندان پزشك به تشخیص و درمان بیماري هاي دهان و دندان 

.مي پردازد و از همین رو شاید بهتر باشد كه عنوان این رشته را دهان پزشكي گذاشت

ان رشته ي دندان پزشكي در مقطع دكتراي عمومي، نحوه ي رعایت بهداشت و پیش گیري و درم

ساله 4و 2این مقطع داراي دو دوره ي مجزاي . بیماري هاي دهان و دندان را آموزش مي دهد

ي، سال اول، دانشجویان، واحدهاي علوم پایه مثل بیوشیمي، آناتومي، بافت شناس2است كه در 

سال، وارد دوره ي 2فیزیولوژي، ژنتیك میكروب شناسي و ایمني شناسي را مي گذرانند و بعد از 

ك و تخصصي دندان پزشكي مي شوند و درس هاي اختصاصي خود را در زمینه ي آسیب شناسي ف



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

ا انبرهاي اولین نسل دندان پزشكان، سلماني ها، شاگرد زرگرها و عطارها بودند كه به یاري گیاهان دارویي درد را تسكین مي دادند، ب

سایل آهنین دندان مي كشیدند و با استفاده از طال، روكش دندان و دندان مصنوعي مي ساختند و این گونه امور دندان پزشكي را با و

شاید به همین دلیل هنوز عده اي از عامه ي مردم و حتي داوطلبان آزمون . ابتدایي و روش هاي نه چندان خوشایند انجام مي دادند

.سراسري، دندان پزشكي را یك حرفه ي عملي و تكنیكي مي دانند كه بیش  از علم و دانش، به تجربه و تبحر نیاز دارد

كنیك این عده اي دندان پزشكي را با كار عملي و تكنیكي صرف، یكي مي دانند در حالي كه اگر دانشجوي دندان پزشكي تنها فن و ت

فراگرفته رشته را فراگرفته اما در علوم پایه ضعیف باشد، درنهایت یك دندان ساز خواهد شد، یعني چنین فردي كار روي دندان را
.است اما از علم پزشكي بي نصیب است

ان انگلیسي استفاده دانشجوي این رشته الزم است به زبان انگلیسي مسلط باشد تا بتواند از اینترنت یا مقاله هاي جدید این رشته به زب

نشگاه پیش از انقالب چون تعداد داوطلبان دا. كند و از دستاوردهاي تازه ي علم و هنر دندان پزشكي در كوتاه ترین زمان مطلع شود

كم تر بود و آزمون ورود به دانشگاه ها و مراكز آموزشي به صورت متمركز برگزار نمي شد، هر داوطلب براي ورود به رشته ي

در این مرحله مدلي از دندان در اختیار داوطلب. دندان پزشكي عالوه بر امتحان عملي، در یك امتحان علمي نیز شركت مي كرد

ت گذاشته و از او خواسته مي شد با استفاده از گچ و موم، دنداني مطابق با مدل بسازد تا مشخص شود كه دید هنري و مهارت دس

ان اما متأسفانه در حال حاضر امكان این آزمون وجود ندارد، در نتیجه مي بینیم كه بعضي از دانشجوی. داوطلب در چه حدي است

حرفه ي دندان پزشكي بدون خالقیت و . دندان پزشكي در سال دوم یا سوم نمي توانند آموخته هاي خود را در عمل پیاده كنند

و حتي « یستپروتز»یا « ارتودنتیست»یك جراح فك و صورت، یك دندان پزشك ترمیمي، یك . زیبایي شناسي، معنا و مفهومي ندارد

اخت یك دندان پزشك عمومي با بینش هنري، كارش را آغاز و به پایان مي رساند؛ زیرا هنگام تراش دندان، ردیف كردن دندان ها، س

ندي در توانم. دندان، ترمیم دندان و موارد دیگر، باید از خالقیت هنري خویش بهره برده و داراي نگرش كارشناسانه ي هنري باشد

.علوم پایه به خصوص در زیست شناسي براي دانشجوي این رشته ضروري است
ه آن چه یك دانش آموز در درس  زیست شناسي دوره ي دبیرستان فرا مي گیرد به نحوي به رشته ي دندان پزشكي ارتباط دارد، ب

عمق خصوص دو بخش فیزیولوژي و آسیب شناسي كه دانشجویان دندان پزشكي در دو سال اول تحصیل خود، آن را با وسعت و

.بیش تري نسبت به دوره ي دبیرستان مطالعه مي كنند

راش هم چنین دانشجوي این رشته باید از دست هایي ماهر و توانمند برخوردار باشد، چون بسیاري از كارهاي دندان پزشكي، از ت

زشكي را دندان گرفته تا بازسازي دندان، نیاز به دست هایي هنرمند و توانا دارند تا بتوان به بهترین شكل كارهاي ظریف دندان پ

.انجام داد

فرصت هاي شغلي



دامپزشکي•

غذا از امروزه در دنیا علي رغم پیشرفت هایي که در زمینه هاي مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله: دیباچه•
به . نظر اجتماعي و اقتصادي در درجه اول اهمیت قرار دارد و به عنوان یک مسأله استراتژیک مطرح است

بدون شک در میان مواد . طوري که موقعیت یک کشور را با سطح و نوع غذاي مردم آن کشور محک مي زنند
ام تهیه غذایي آنچه بسیار اهمیت دارد و جزوالینفک مواد غذایي روزانه است، پروتئین حیواني است که از طریق د

  اعم  از همین جا مي توان به اهمیت دانش دامپزشکي پي ببرد زیرا دامپزشکي  علم  شناخت  بیماري هاي  دامي.مي شود

 ها و از بیماري هاي  مشترک  بین  انسان  و حیوان  یا بیماري هاي  خاص  دام ، پیشگیري  از بیماري ها، معالجه  بیماري
هدف  نهایي  دامپزشکي  درمان"در نشریه  سازمان  بهداشت  جهاني  آمده  است  . همچنین  علم  تغذیه  انسان  و دام  است

ا مي توان  از چرا که  با واکسیناسیون  دام ه." حیوانات  نیست  بلکه  دقیقاً تأمین  مواد غذایي  و بهداشت  انسان  مي باشد
  جیره  مرگ  و میر آنها جلوگیري  کرد و بر میزان  فرآورده هاي  دامي  افزود و در نتیجه  مواد پروتئیني  الزم  را براي

ش  موادي  که  مقاومت  انسان ها بخصوص  کودکان  را در مقابل  کلیه  بیماري ها، افزای. غذایي  انساني  تأمین  نمود

مي دهد و نه تنها باعث  کاهش  قابل  مالحظه  هزینه هاي  درماني  مي شود، بلکه  جامعه اي  سالم  و فعال  بوجود خواهد 
.آورد

:توانایي هاي  الزم
حلیل  باالیي  یک  دامپزشک  باید به  زیست شناسي  عالقه مند بوده ، به  زبان  انگلیسي  تسلط  داشته  و قدرت  تجزیه  و ت

. رددچون  بیمار او نمي تواند درد خود را بیان  کند و دامپزشک  باید خود موفق  به  شناخت  بیماري  گ. داشته  باشد

بدون  شک  دانشجوي  این  رشته  باید از سالمت  جسماني  نیز برخوردار باشد اما قدرت  بدني  در همه  بخش هاي
.دامپزشکي  مطرح  نیست 
:موقعیت  شغلي  در ایران

تولید فارغ التحصیالن  دامپزشکي  مي توانند در مراکز مختلفي  از جمله  سازمان  دامپزشکي ، مؤسسه  تحقیقات  و

واکسن  رازي  ، شرکت هاي  تولید دارو و فرآورده هاي  دامي ، شرکت هاي  تولید مواد غذایي  با فرآورده هاي  دامي ، 

یت  واحدهاي  دامپروري  دولتي  و خصوصي  و آزمایشگاه هاي  تشخیص  بیماري هاي  دامي  و بیماري هاي  انساني  فعال
شورها از جمله گفتني است که در اکثر ک. کنند یا خود بري معالجه حیوانات اهلي کلینیک دامپزشکي تأسیس کنند



زمين شناسي•

ي كه در در زمین شناسي، منشأ زمین، تاریخ، ساختمان زمین و مواد متشكله ي آن، منابع طبیعي موجود در زمین و تغییر و تحوالت

.طول زمان پدید آمده اند، مورد بررسي قرار مي گیرد

نظریه هاي جدید، به بسیاري از سؤال ها پاسخ قطعي داده اند و . علم زمین شناسي اكنون عصر طالیي خود را سپري مي كند

نوس ها تا اینك از اعماق اقیا. پیشرفت هاي زیادي نیز در ساخت و ارائه ي دستگاه هاي مورد استفاده در زمین شناسي به دست آمده است

نوك بزرگ ترین قله ها و حتي ماوراي این دو، مورد مطالعه قرار گرفته  اند و اطالعات حاصل از آن ها به صورت نقشه و گزارش

ماهواره هاي اكتشافي در مدار زمین چنان اطالعات باارزش، دقیق و لحظه  به لحظه اي از وضعیت زمین و درون و. ثبت شده  است

بیرون و تغییرات حاصل در آن، تهیه و ارائه مي كنند كه گاه اطالعات حاصل از منابع غني معدني یك كشور توسط ماهواره ي

 .كشوري دیگر در اختیار مجریان امور كشور صاحب آن منبع قرار ندارد

 هاي غیر فلزي با توجه به وابستگي اقتصادي بسیاري از كشورهاي دنیا به منابع معدني اعم از نفت، گاز، طال و فلزات دیگر و كاني

ن شناسي در و نقش زمین شناسي در شناسایي و اكتشاف این منابع و یاري رساندن به علوم مرتبط دیگر در این زمینه ها، جایگاه زمی

 .عصر حاضر در جایگاهي ویژه و در خور تأمل است

زمین شناسي در ایران

تیار داشتن منابع این سرزمین با در اخ. كشور ایران با مساحتي گسترده، شامل تنوع پدیده هاي مختلِف مرتبط با علم زمین شناسي است

ن شناسي معدني بسیار غني اعم از مواد سوختي و ذخایر فلزي و غیر فلزي گران بها و قرار گرفتن روي منطقه اي فعال از نظر زمی

گیز و كه باعث وقوع زلزله ها، تغییر ساختار زمین، پدیده ي كوه زایي، تغییر پهناي دریاها و خلیج مجاور و ده ها مطلب شگفت ان

درخور دقت و مطالعه، نیاز فراواني به پژوهشگران و متخصصاني دارد كه به مطالعه و كاوش در آن بپردازند و ضمن شناخت

.اسرار آن، نعمت هاي خدادادي نهفته در دل آن را آشكار كنند و مورد بهره برداري صحیح قرار دهند
جنب و جوش در زمین

وزهاي زمین شناسي، بسیاري از پرسش هاي هیجان انگیز و جذاب پیرامون ما را به بحث و بررسي مي گذارد؛ این كه زمین در اولین ر

. ...عمر خود چگونه بوده است، چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع تر و اقیانوس آرام كوچك تر مي شود و
یز برخوردار دانشجوي زمین شناسي عالوه بر تسلط كافي بر درس هایي مثل فیزیك، شیمي و ریاضي، باید از قدرت تجسم مناسبي ن

به روست؛ یك زمین شناس نه تنها در دوران دانشجویي، بلكه در زمینه هاي شغلي نیز با محیط هاي طبیعي مثل كوه و بیابان رو. باشد

.بنابراین داشتن روحیه اي پُر جنب و جوش و عالقه به زندگي در محیط هایي مثل كوه و بیابان، الزمه ي آن است

رده و فارغ التحصیالن مقطع كارشناسي رشته ي زمین شناسي مي توانند نقشه هاي زمین شناسي معدني و جغرافیایي را مطالعه ک

با .اطالعات آن را استخراج كنند و با گروه هاي اكتشاف معدن، آب یابي و بهره برداري از آب هاي زیرزمیني همكاري داشته باشند



فيزيوتراپي•

درصد از جمعیت هر كشور را معلوالن تشكیل مي دهند و این افراد براي استفاده از10بر اساس آمار جهاني، حدود 

.ارندتوانایي هاي باقي مانده و جبران هرچه بیش تر ناتواني ها و محدودیت هاي خویش، به خدمات فیزیوتراپي نیاز د

ه از عوامل رشته ي فیزیوتراپي یكي از رشته هاي توان بخشي است و در آن، دانشجویان مي آموزند كه چگونه با استفاد

یك هاي مثل تمرین ها و تكن)یا عوامل مكانیكي فیزیكي ( مانند نور، الكتریسیته، گرما، سرما و صوت)فیزیكي 
 گیري فیزیوتراپي، هم در بُعد پیش. ، بیماراني را كه دچار صدمه هاي مختلف شده اند، تحت درمان قرار دهند(ورزشي

دن وزنه هاي براي مثال، یك فیزیوتراپیست، نحوه ي نشستن یا بلند كر. و هم در بُعد درمان، نقش بسیار زیادي دارد

یت مختلف را آموزش مي دهد تا از انحرافاتي جلوگیري كند كه ممكن است در ستون فقرات افراد به دلیل عدم رعا

.موارد ذكرشده ایجاد شود

مده فیزیوتراپي در لغت به معني درمان فیزیكي است و در اصطالح، علمي است كه فعالیت هاي آن به دو بخش ع
اده مي شود تقسیم مي شود؛ یك بخش آن شامل فعالیت هایي است كه در آن ها از دستگاه ها و وسایل خاص الكتریكي استف

:كه این وسایل خود دو گونه هستند

اده وسایلي كه كار آن ها تحریك عصب و عضله است و در ضایعات عصبي براي بازآموزي و نوآموزي استف. الف

.مي شوند

.وسایلي كه براي تسكین درد مورد استفاده قرار مي گیرند. ب
ن ها، بخش دیگر فعالیت ها نیز حركتي و مكانیكي هستند كه به آن ها حركات  درماني گفته مي شود و الزمه ي انجام آ

هبود یا دانستن مكانیسم عصب و عضله و الگوهاي حركتي است تا درمان كننده با توجه به اطالعات گفته شده، به ب

مفصلي شده اند یا داراي دردهاي( انواع فلج ها)افزایش توانایي بیماراني بپردازد كه مبتال به انواع ضایعات عصبي 

.مثل كمردرد یا گردن درد هستند یا این كه به دلیل شكستگي یا جراحي، سختي و محدودیت حركتي دارند

اي مفاصل، در این رشته با استفاده از وسایلي مثل ابزارهاي الكترونیكي، براي رفع معلولیت، كاهش عالیم بیماري ه
زشي و البته فیزیوتراپیست ها عالوه بر وسایل ذكرشده، از یك سري حركت هاي ور. عضالت و اعصاب تالش مي شود

ي به درماني نیز استفاده مي كنند؛ زیرا براي كسب بهترین نتیجه، باید حركت هاي ورزشي و درمان هاي الكتریك

. صورت تركیبي مورد استفاده قرار گیرند



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

ك اولین و مهم ترین ویژگي  یك دانشجوي فیزیوتراپي، داشتن توانایي جسمي و روحي خوب است؛ زیرا ی

اراني كه فیزیوتراپیست در مدت كار، دائماً ایستاده یا در حال راه رفتن است و با بیماران مختلف اعم از بیم

ي ریوي توانایي كنترل ادرار خویش را ندارند، عقب ماندگي ذهني و بیماري هاي عفوني مثل بعضي از بیماري ها

.روبه روست، در نتیجه باید آمادگي الزم را براي كار با هر بیماري داشته باشد

ا بیماران یك دانشجوي رشته ي فیزیوتراپي باید صبر و حوصله ي بسیاري داشته باشد؛ چون درنهایت باید ب

ند و مختلفي از جمله افرادي كه دچار سكته ي مغزي یا ضایعه ي مغزي شده اند یا عقب ماندگي ذهني دارند، كار ك

.در بیش تر مواقع نیز نتیجه ي كارش به تدریج ظاهر مي شود

رشته هایي كه با درمان سروكار دارند، نیازمند دانشجویاني هستند كه باید از لحاظ روحي و رواني آماده و

كه باید به او صبور باشند؛ زیرا خود بیمار مشكالت روحي و رواني بسیاري دارد و ما نباید آن را تشدید كنیم، بل

.  كمك كنیم تا آرامش پیدا كند

د و هم چنین چون دانشجوي این رشته با دستگاه هاي الكتریكي متنوعي كار مي كند، باید در درس فیزیك قوي باش

.ند باشدبه دلیل این كه با بدن انسان به عنوان یك موجود زنده سروكار دارد، باید به درس زیست شناسي عالقه م

راپي مي شود؛ اما اگر دانشجوي این رشته، خالقیت نداشته باشد، پس از فارغ التحصیلي تنها یك تكنسین فیزیوت

را با اگر خالقیت داشته باشد، مي داند كه هر بیماري را به چه روشي باید درمان كند یا چگونه روش هاي مختلف

ه مبتال به براي مثال وقتي یك پزشك، بیماري را ك. یكدیگر تركیب كند تا بیمار به بهترین نحو درمان شود

ه فیزیوتراپي كمردرد است، نزد فیزیوتراپیست مي فرستد، تنها اشاره مي كند كه این بیمار در ناحیه ي كمر نیاز ب

دارد اما این كه دستگاه هاي مورد نظر در چه موضعي باید گذاشته شوند تا مؤثر واقع شوند بر عهده ي 

.فیزیوتراپیست است

فرصت هاي شغلي

شد، هدیه ي هنگامي كه حق مسئولیت فني تأسیس كلینیك فیزیوتراپي توسط متخصصان این رشته تصویب

ل گران قدري به تمام فارغ التحصیالن و دانشجویان این رشته اهدا شد؛ زیرا از این به بعد فارغ التحصی



گفتاردرماني•
ادي رشته ي گفتاردرماني یكي از زیرمجموعه هاي علوم توان بخشي است و هدف آن، یاري رساندن به افر

:این كمك ها شامل موارد زیر مي شود. است كه دچار اختالالت گفتاري و زباني هستند
گفتاري را كمك به افرادي كه اختالالت تلفظي دارند، به گونه اي كه بتوانند به درستي تولید صداهاي. الف

.بیاموزند
كمك به بیماراني كه اختالل در صورت دارند یا به علت هاي مختلف، حنجره ي آن ها جراحي شده و . ب

.فاقد صداي طبیعي هستند
سخن  این دسته از بیماران، قدرت. )كمك به بیماراني كه به دلیل آسیب هاي مغزي، زبان پریش شده اند .ج

.(گفتن نداشته یا بي ربط سخن مي گویند
.یاري به ناشنوایان براي برقراري ارتباط كالمي. د
.كمك به طیف گسترده اي از عقب ماندگان ذهني. ه
.توصیه و مشاوره به افراد جامعه براي پیش گیري از اختالالت ذكرشده. و

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
یماران به صبور بودن، مهم ترین ویژگي اي است كه یك گفتاردرمان گر باید داشته باشد؛ زیرا بعضي از ب

ه گفتاردرمان گر كندي پیشرفت مي كنند و به قول معروف پیشرفتشان میلي متري است؛ بنابراین الزم است ك
.بردبار باشد و پا به  پاي بیمار پیش برود و او را درك كند

یار زیاد هم چنین متخصص این رشته باید انعطاف پذیر باشد؛ زیرا در این كار، تنوع مراجعه كنندگان بس
ساله باشد كه بدون شك هر یك روحیات و 90ساله تا یك فرد 2است و مراجعه كننده مي تواند یك بچه ي 

رمان ویژگي هاي خاص خود را دارند و یك گفتاردرمان گر باید با توجه به این ویژگي هاي فردي، نحوه ي د
.را انتخاب كند

كتاب هاي دانشجوي موفق این رشته، كسي است كه به زبان انگلیسي و دانش كامپیوتر مسلط باشد؛ زیرا
استفاده این رشته در ایران بسیار كم است و دانشجو باید بتواند از منابع خارجي یا از شبكه هاي رایانه اي

اجعه كند هم چنین بهتر است با لهجه هاي مختلف آشنایي داشته باشد چون ممكن است ناشنوایي به او مر. كند
ل با كه در یك محیط تُرك زبان یا كردزبان زندگي كرده است و اگر فرد، لهجه ي او را بلد باشد یا حداق

 .جایگاه هاي تولید صداي آن لهجه، آشنا باشد، بهتر مي تواند به او كمك كند
اوم براي رشته ي گفتاردرماني نیازمند خالقیت، هنر، صبر و پشتكار است و دانشجو باید به مطالعه ي مد

.پیشرفت در زمینه هاي درمان بیماران عالقه مند باشد



علوم و صنايع غذايي•

یفه ي وظ. فرآورده هاي اولیه ي غذایي با منشأ كشاورزي، دام پروري و شیالت بدون نگهداري و تبدیل، فایده اي ندارند

مهندس صنایع غذایي، تبدیل و افزایش عمر نگهداري محصوالت غذایي است و در واقع مراحل بعد از تولید 

.محصوالت كشاورزي، در حیطه ي كار فارغ التحصیل این رشته قرار مي گیرد

هم چنین دانشجویان این رشته با نحوه ي جمع آوري، انتقال، تبدیل، تكمیل، نگهداري و توزیع محصوالت كشاورزي و
ل و فرآوري به عبارت دیگر هر آن چه در ارتباط با تبدی. خصوصیات فیزیكي و شیمیایي این محصوالت آشنا مي شوند

.مواد غذایي باشد، در این رشته مطالعه مي شود

مي شود كه در مورد تفاوت این رشته با رشته هاي علوم و صنایع غذایي و مهندسي شیمي گرایش صنایع غذایي، گفته

ع غذایي مهندس شیمي گرایش صنای. رشته ي علوم و صنایع غذایي به كنترل كیفي و بهداشت مواد غذایي مي پردازد

ین نیز در زمینه ي طراحي دستگاه هاي تولید مواد غذایي، خصوصیات دستگاه هاي فوق، خطوط تولید و ارتباط ب
دستگاه ها مطالعه مي كند و مهندس كشاورزي گرایش علوم و صنایع غذایي، نحوه ي تبدیل و نگهداري محصوالت

.كشاورزي به صورت فرآورده هاي قابل مصرف و با كیفیت خوب را مطالعه و بررسي مي كند

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

ي از درس هاي شیمي و زیست شناسي در رشته ي مهندسي علوم و صنایع غذایي مثل سایر رشته هاي مهندسي كشاورز

یزیكي و از آن جا که در رشته ي مهندسي علوم و صنایع غذایي، بیش تر خصوصیات ف. اهمیت بسیاري برخوردار است
كارهاي شیمیایي مواد غذایي بررسي مي شود، دانشجوي این رشته باید به درس هاي شیمي، فیزیك، زیست شناسي و

.آزمایشگاهي عالقه مند باشد

موفق عصر آینده، عصر تخصص گرایي است و اگر دانشجویان مهندسي علوم و صنایع غذایي مي خواهند در صنعت

.باشند، باید تمرین كار گروهي كنند و در انجام كارهاي شان منظم باشند

فرصت هاي شغلي
ي را از بر اساس قانون، هر كارگاه و كارخانه ي تولید مواد غذایي پیش از آغاز فعالیت خود باید پروانه ي مسئول فن

ه هاي وزارت بهداشت دریافت كند و براي تهیه ي چنین پروانه اي الزم است یك مهندس علوم و صنایع غذایي یا رشت

.في شودبه عنوان مسئول فني معر( متخصص علوم و صنایع غذایي یا مهندس شیمي گرایش صنایع غذایي)مرتبط 



ذایي ایجاد كنند هم چنین فارغ التحصیالن این رشته اگر سرمایه ي الزم داشته باشند، مي توانند واحد تولید صنایع غ•

، ضمن و اگر افراد خالق و كوشایي باشند، مي توانند با دست یابي به فرآورده هاي جدید و عرضه ي آن ها به بازار

د بعضي شای. این كه از ضایعات در تولیدات كشاورزي جلوگیري مي كنند، خود را نیز از لحاظ مالي تأمین كنند

تولید از جوانان فكر كنند كه چنین كاري نیاز به سرمایه ي بسیار زیادي دارد، اما باید گفت كه یك كارخانه ي

.  مواد غذایي را مي توان در سطحي كوچك اما با كیفیتي خوب راه اندازي كرد

؛ در مورد رشته ي علوم و صنایع غذایي مي توان گفت كه در هر كارخانه، هدف، تولید بهترین محصول است

.  اشدمحصولي كه از هر نظر، مطلوب و بدون عیب و نقص باشد و در عین حال، ضایعات بسیار كمي داشته ب

دا كه ماده ي براي رسیدن به این هدف باید بر تولید محصول غذایي نظارت و كنترل داشت؛ یعني باید از همان ابت

ه مي شود، خام به كارخانه مي آید تا زماني كه پس از تغییرات و تبدیالت الزم، بسته بندي شده و براي عرضه آماد

وارد براي مثال هنگام تهیه ي بیسكویت یا كلوچه، از زماني كه آرد. محصول مورد نظر، كنترل و آزمایش شود

كارخانه مي شود تا زماني كه مواد مورد نیاز مثل رنگ و طعم دهنده ها به آن اضافه مي شوند و درنهایت ماده ي 

كار مورد نظر پخته مي شود، مرحله به مرحله توسط مسئوالن آزمایشگاه نمونه برداري و آزمایش مي شود و این

صنایع در واقع در رشته ي علوم و. توسط متخصصان علوم و صنایع غذایي شاخه ي كنترل كیفي انجام مي شود

، قند، غذایي، دانشجویان، تكنولوژي صنایع غذایي مختلف از قبیل صنایع لبنیات، غالت، گوشت، روغن

.سبزیجات و میوه جات را فرا مي گیرند

ذایي هم چنین دانشجویان این رشته درباره ي صنایع نگهداري مواد غذایي، بسته بندي و كنترل كیفي مواد غ

یت و آموزش مي بینند؛ یعني دانشجو یاد مي گیرد چگونه در فرایندهایي، عمر مواد غذایي را ضمن حفظ كیف

.ارزش غذایي آن ها، طوالني تر كند

ازش با موفقیت دانشجوي این رشته وابسته به فرآورده هاي جدید و عرضه ي آن به بازار و قابلیت توافق و س

ن رشته از طرف دیگر، دانشجوي ای. تقاضاي مشتریان است و چنین كاري نیاز به تالش و كوشش بسیار دارد

ایع باید آمادگي كار در شهرهاي كوچك یا حومه ي شهرهاي بزرگ را داشته باشد؛ زیرا بیش تر كارخانه هاي صن

درس هاي مهم و پایه در این رشته شامل . غذایي، خارج از شهرهاي بزرگ یا در شهرهاي كوچك مستقر هستند



مهندسي منابع طبيعي•

كارشناسي این رشته كه هم اكنون در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي شود، در مقطع

:گرایش است5داراي 
رایش جنگل داري.1

ا، جنگل داري عبارت است از مجموعه اي از علوم و فنون كه براي شناخت جوامع مختلف جنگلي و آگاهي از كیفیت و كمیت آن ه

االخره تربیت، پرورش و بهره برداري مستمر از تولیدات جنگلي، روش هاي مختلف قطع و استحصال و حمل درختان قطع شده و ب

وایي و و تعدیل و تنظیم كننده ي شرایط آب و ه( چوب)حفاظت، احیا و توسعه ي مناطق جنگلي به عنوان تولیدكننده ي ماده ي اولیه 

.خاكي به كار گرفته مي شوند

یزي در با توجه به این كه جنگل هاي كشورمان قسمتي از منابع طبیعي قابل تجدید و در زمره ي اموال عمومي هستند، اداره و برنامه ر

 ها و مورد آن ها به عهده ي دولت است؛ بنابراین باید در بخش دولتي، مدیران و برنامه ریزان شایسته اي باشند تا با تهیه ي طرح

یب برنامه ریزي صحیح و نظارت بر حسن اجراي آن ها، از این منابع به طور صحیح بهره برداري مستمر شود و از نابودي و تخر

اهي كافي الزمه ي چنین برنامه هایي تربیت افراد متخصص با بینش و آگ. آن ها جلوگیري شده، براي احیا و توسعه ي آن ها تالش شود

.در زمینه هاي مختلف جنگل است
:فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند منشأ این خدمات باشند

متخصص در تهیه ي طرح هاي جنگل داري و جنگل كاري و سایر طرح هاي مربوط به حفاظت و توسعه ي ( مهندس)كارشناس -

جنگل ها در سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد كشاورزي، شهرداري ها، سازمان پارك ها و فضاي سبز، سازمان محیط زیست 

...و

انجام كار خصوصي به صورت همكاري در طرح هاي جنگل داري خصوصي، شركت هاي بهره برداري از جنگل ها، نهالستان هاي -

.جنگلي خصوصي و شركت هاي مشاوره ي منابع طبیعي

همكاري با شركت ها و مؤسسه هاي مجري طرح هاي راه سازي در زمینه ي نقشه برداري، طراحي، محاسبه و اجراي راه ها و -

.جاده هاي جنگلي
.مدیر در حوزه هاي آب خیز مناطق جنگلي تحت پوشش و نظارت سازمان جنگل ها و مراتع كشور و سازمان هاي مربوطه ي دیگر-

ي ارشد در دوره ي كارشناس. این گرایش در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي شود

ه تحقیق و دانشجویان مي توانند در زمینه هایي هم چون مهندسي جنگل، جنگل شناسي، سیاست و اقتصاد جنگل و هم چنین جنگل داري ب

 .مطالعه بپردازند

گرایش محیط زیست.2



فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزشي به عنوان كارشناس آموزشي، در سازمان حفاظت محیط زیست و•

، شهرداري ها، سازمان پارك ها و (سازمان جنگل ها و مراتع)واحدهاي تابعه ي آن به عنوان مجري برنامه ها، در وزارت جهاد كشاورزي 

.مؤسسه هایي مانند این ها خدمت كنند
رشد دارايهم اكنون این گرایش در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي شود و در دوره ي كارشناسي ا

 ي محیط هم چنین فارغ التحصیالن دوره ي كارشناسي محیط زیست مي توانند در دانشكده. گرایش مصوب نیست و به صورت عمومي ارائه مي شود

یل زیست در گرایش هایي هم چون مهندسي طراحي محیط زیست، برنامه ریزي و مدیریت محیط زیست و مهندس عمران محیط زیست ادامه ي تحص

 .دهند
گرایش شیالت.3

ریایي دوره ي كارشناسي شیالت شامل برنامه هاي آموزشي مشخصي است كه دانشجویان با علوم مختلف بیولوژي جانوري و گیاهي و اكولوژي د

ه آبزیان خواهند و دریایي و نحوه ي تكثیر این گون( آب شیرین)به عنوان منابع اصلي و زیربنایي شیالت آشنا مي شوند و به شناخت آبزیان داخلي 

.پرداخت و باالخره مسایل مربوط به صید و صیادي و فراورده هاي آبزیان را خواهند آموخت
ن مجري فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در مؤسسه هاي آموزشي و پژوهشي به عنوان كارشناس شیالت كشور و در واحدهاي تابعه به عنوا

.هم چنین مي توانند در مؤسسه هاي خصوصي و دولتي، به پرورش و تكثیر انواع آبزیان اقدام كنند. برنامه ها و پژوهش ها خدمت كنند
 .این گرایش در حال حاضر در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي شود

گرایش علوم و صنایع چوب و كاغذ.4

علوم و صنایع چوب و كاغذ، مجموعه ي علوم و فنوني است كه با فراگیري آن ها دانشجویان در زمینه ي نحوه ي رویش و تولید چوب و عوامل

اغذ و مؤثر بر آن، خصوصیات ساختماني و طبقه بندي و درجه بندي چوب ها و كاغذها، خواص فیزیكي، مكانیكي، شیمیایي و كاربردي چوب و ك

.تولیدات آن ها آگاهي الزم را كسب مي كنند
:فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند منشأ این خدمات تخصصي باشند

.مدیر فني در بخش هاي دولتي یا خصوصي مجتمع هاي چوب و كاغذ و كارخانه هاي تولیدات چوب-
كاغذ ، هنرستان هاي فني و حرفه اي و به صورت مجري امور تحقیقات صنایع چوب و(رشته ي منابع طبیعي)مربي در هنرستان هاي كشاورزي -

.كشور
(وزارت جهاد كشاورزي)متخصص در دفترهاي فني سازمان جنگل ها و مراتع ( مهندس)كارشناس -

.این گرایش در حال حاضر در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي شود

گرایش مرتع و آب خیزداري.5

و به مجموعه اي از علوم و فنون گفته مي شود كه براي تربیت افرادي براي شناخت جوامع گیاهي، عوامل زمین، عوامل اقلیمي آب و خاك، دام

به ( ه و آببه عنوان منابع طبیعي تولید علوف)علت هاي تخریب و فرسایش مراتع و آب خیزها، صحراها و نیز اصالح و توسعه ي مراتع و آب خیزها 

:فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در زمینه هاي زیر مشغول به كار شوند. كار مي رود
.مدیر اداره هاي فني مراتع و حفاظت خاك در سازمان جنگل ها و مراتع، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نیرو-
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وان با مهم مي تزاررشته ي علوم آزمایشگاهي یكي از رشته هاي علوم پزشكي است كه در امر بهداشت و كاهش هزینه هاي درماني بسیار مؤثر است؛ زیرا با این اب

.دقت به علت هاي ایجاد بیماري هاي مختلف و عوامل ایجاد كننده ي آن ها پي برد و راه مناسب براي مقابله با این عوامل را انتخاب كرد

كي، از همه ي پزشقبل از هر چیز باید براي آشنایي با آزمایشگاه تشخیص طبي به این نكته اشاره كرد كه به طور كلي در یك آزمایشگاه تشخیص طبي یا تشخیص

نین عي و هم چطبیآزمایش هاي الزم روي نمونه هایي مثل مدفوع، خون و ادرار و مایعات دیگر بدن براي بررسي خواص ظاهري، اندازه گیري میزان طبیعي و غیر 

بول هاي سفید براي مثال، میزان طبیعي گل. ارتباط به دست آمده مي توان در ارتباط با چگونگي درمان و انتخاب راه هاي مناسب براي مقابله با بیماري ها استفاده كرد

100000هزار در هر میلي متر مربع خون است كه در بیماري هاي عفوني، آلرژي و موارد دیگر، بر تعداد آن ها افزوده مي شود و گاهي حتي به 10تا 5خون، 

. در هر میلي متر مربع خون هم مي رسد كه به كمك این نشانه مي توان درمان مناسبي براي مقابله با بیماري انتخاب كرد( صدهزار)

مقاطع تحصیلي و گرایش ها

طریق آزمون ابتدا داوطلبان از. در حال حاضر این رشته در دو مقطع كارداني و كارشناسي ناپیوسته در بیش تر دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور دانشجو مي پذیرد

د كه در مي كننكت سراسري، در مقطع كارداني پذیرفته مي شوند و پس از طي دوره ي دوساله، مجدداً در آزمون دیگري با عنوان آزمون كارداني به كارشناسي شر

ورت تك رشته ادامه ي تحصیل در این رشته بعد از مقطع كارشناسي نیز به ص. صورت پذیرفته شدن، مي توانند در مقطع كارشناسي این رشته، ادامه ي تحصیل دهند

رشناسي به م كانادر مقطع كارشناسي ارشد امكان پذیر است؛ به این صورت كه پس از دریافت درجه ي كارشناسي، فارغ التحصیالن مي توانند در آزمون دیگري به

ي، قارچ شناسي  شناسكارشناسي ارشد شركت كنند و در صورت پذیرفته شدن در یكي از رشته هاي بیوشیمي، خون شناسي، انگل شناسي، میكروب شناسي بالیني، ایمني

در هر یك از این رشته ها امكان پذیر (phd)تا دریافت درجه ي كارشناسي ارشد به تحصیل ادامه دهند و از آن به بعد نیز ادامه ي تحصیل در مقطع دكترا ... و 

انات، در اختیار كاماین رشته به دلیل نیاز به امكانات و وسایل، یكي از رشته هاي پُرهزینه  است؛ البته در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، بیش تر وسایل و. است

وط به این دانشجو براي طي این دوره باید در كارگاه ها و آزمایشگاه هاي متعددي حضور یابد و به فراگیري فن هاي مختلف كاربردي مرب. دانشجویان قرار مي گیرد

.رشته بپردازد

فرصت هاي شغلي

.مهم ترین محل اشتغال فارغ التحصیالن این رشته، آزمایشگاه هاي تشخیص طبي است

:بخش هاي موجود در یك آزمایشگاه  تشخیص طبي عبارت اند از

پذیرش و جواب دهي-

نمونه برداري-

بیوشیمي-

هماتولوژي و بانك خون-

میكروب شناسي و قارچ شناسي-

انگل شناسي و ادرار-

هورمون شناسي-

سم شناسي و گازهاي خون-

پاتولوژي و سیتولوژي-

ایمونولوژي-

اي در حال حاضر بر اساس مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، كساني حق تأسیس آزمایشگاه تشخیص پزشكي را دارند كه در یكي از رشته ه
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ونه برداري به هر زمان كه به دلیل بیماري یا به دستور پزشك معالج براي نمونه برداري به بیمارستان رفته باشید، این نم

اه هاي شناسایي بیماري و معالجه ي مناسب و مؤثر، بدون آزمایشگ. وسیله ي متخصصان علوم آزمایشگاهي انجام مي شود

اي گوناگون را بر اساس نتایج آزمایش ه... پزشكان، بیماري هایي مثل سرطان، ایدز، دیابت و . تخصصي امكان پذیر نیست

. و تحقیقاتي كه به صورت جدي روي بیماران مبتال انجام مي شود، درمان مي كنند

ي از بسیار...( مثل آزمایش خون، تشخیص گروه هاي خوني، سم شناسي، ویروس شناسي و )بدون بخش هاي آزمایشگاهي 

نجام نمي توانند به خوبي وظیفه ي خود را ا...( مثل اورژانس، تصادفات، عمل جراحي و )قسمت هاي مختلف بیمارستان 

نمونه برداري هایي كه انجام مي شود، به درمان و معالجه ي بسیاري از بیماران كه به بیماري هاي گوناگون مثل . دهند

كه اجراي موفق این آزمایش ها. مبتال هستند كمك مي كند... سرطان خون، دیابت، بیماري هاي كلیوي، حمله هاي قلبي و 

منجر به سالمتي و درمان بیماران مي شود، به توانایي و اطالعات به روز و تجربه هاي گروه علوم آزمایشگاهي هر 

با ( تا دكترافوق دیپلم)متخصصان علوم آزمایشگاهي، در دوره ي تحصیل . بیمارستان یا آزمایشگاه مربوطه بستگي دارد

ه طور ابزارها و لوازم آزمایشگاهي خودكار، میكروسكوپ ها، كامپیوتر و ابزار و لوازم آزمایشگاهي با تكنولوژي باال و ب

.كلي با گستره ي وسیعي از تكنیك ها و لوازم مدرن آشنا مي شوند و كار مي كنند

صیل و كار رشته ي علوم آزمایشگاهي شامل تغییر متناوب و حرفه اي با دوره هاي شغلي طوالني مانند مدیریت، تحقیق، تح

 ها و متخصصان این رشته بیش تر در آزمایشگاه هاي تشخیص طبي بیمارستان. در آزمایشگاه هاي خاص و ویژه است

ن تعدادي از فارغ التحصیالن در آزمایشگاه هاي مواد غذایي و آب، كار و سالمت ای. آزمایشگاه هاي مستقل كار مي كنند

كه كار )گروهي دیگر از فارغ التحصیالن این رشته، در مراكز انتقال خون . مواد را براي مصرف انسان ها تأمین مي كنند

(  آن ها آزمایش روي گروه هاي خوني دریافت شده و حمایت از بانك هاي خون بیمارستان ها و سرویس هاي انتقال خون است

متي انسان ها و پزشكي به تحقیق در رابطه با پزشكي و زیست شناسي، حفاظت از سال-و گروهي دیگر در مراكز تحقیقاتي

مراكز دیگري كه متخصصان علوم آزمایشگاهي در آن استخدام . مبارزه و كنترل بیماري ها مشغول به كار هستند

مي شوند، شامل سرویس هاي دام پزشكي، مراكز سالمت و بهداشت ویژه، دانشگاه و آزمایش هاي قضایي، داروسازي و 

ه از هم چنین براي متخصصان این رشته، فرصت هایي براي استفاد. است... تولید محصوالت دارویي و پزشكي و 

.  آزمایش هاي مرتبط با تحصیل در این رشته وجود دارد

ه در گروهي از متخصصان علوم آزمایشگاهي در پست هاي مراقبت از سالمت جهاني و محیط زیست به صورت داوطلبان



علوم آزمایشگاهي•

 برداري به هر زمان كه به دلیل بیماري یا به دستور پزشك معالج براي نمونه برداري به بیمارستان رفته باشید، این نمونه

ي شناسایي بیماري و معالجه ي مناسب و مؤثر، بدون آزمایشگاه ها. وسیله ي متخصصان علوم آزمایشگاهي انجام مي شود

وناگون و را بر اساس نتایج آزمایش هاي گ... پزشكان، بیماري هایي مثل سرطان، ایدز، دیابت و . تخصصي امكان پذیر نیست

.  تحقیقاتي كه به صورت جدي روي بیماران مبتال انجام مي شود، درمان مي كنند

ز بسیاري ا...( مثل آزمایش خون، تشخیص گروه هاي خوني، سم شناسي، ویروس شناسي و )بدون بخش هاي آزمایشگاهي 

. ام دهندنمي توانند به خوبي وظیفه ي خود را انج...( مثل اورژانس، تصادفات، عمل جراحي و )قسمت هاي مختلف بیمارستان 

ون، نمونه برداري هایي كه انجام مي شود، به درمان و معالجه ي بسیاري از بیماران كه به بیماري هاي گوناگون مثل سرطان خ

متي و اجراي موفق این آزمایش ها كه منجر به سال. مبتال هستند كمك مي كند... دیابت، بیماري هاي كلیوي، حمله هاي قلبي و 

اه درمان بیماران مي شود، به توانایي و اطالعات به روز و تجربه هاي گروه علوم آزمایشگاهي هر بیمارستان یا آزمایشگ

با ابزارها و لوازم ( فوق دیپلم تا دكترا)متخصصان علوم آزمایشگاهي، در دوره ي تحصیل . مربوطه بستگي دارد

ستره ي آزمایشگاهي خودكار، میكروسكوپ ها، كامپیوتر و ابزار و لوازم آزمایشگاهي با تكنولوژي باال و به طور كلي با گ

.وسیعي از تكنیك ها و لوازم مدرن آشنا مي شوند و كار مي كنند

ل و كار در رشته ي علوم آزمایشگاهي شامل تغییر متناوب و حرفه اي با دوره هاي شغلي طوالني مانند مدیریت، تحقیق، تحصی

متخصصان این رشته بیش تر در آزمایشگاه هاي تشخیص طبي بیمارستان ها و . آزمایشگاه هاي خاص و ویژه است

واد را تعدادي از فارغ التحصیالن در آزمایشگاه هاي مواد غذایي و آب، كار و سالمت این م. آزمایشگاه هاي مستقل كار مي كنند

 ها كه كار آن)گروهي دیگر از فارغ التحصیالن این رشته، در مراكز انتقال خون . براي مصرف انسان ها تأمین مي كنند

و ( آزمایش روي گروه هاي خوني دریافت شده و حمایت از بانك هاي خون بیمارستان ها و سرویس هاي انتقال خون است

انسان ها و پزشكي به تحقیق در رابطه با پزشكي و زیست شناسي، حفاظت از سالمتي-گروهي دیگر در مراكز تحقیقاتي

وند، مراكز دیگري كه متخصصان علوم آزمایشگاهي در آن استخدام مي ش. مبارزه و كنترل بیماري ها مشغول به كار هستند

الت شامل سرویس هاي دام پزشكي، مراكز سالمت و بهداشت ویژه، دانشگاه و آزمایش هاي قضایي، داروسازي و تولید محصو

با هم چنین براي متخصصان این رشته، فرصت هایي براي استفاده از آزمایش هاي مرتبط. است... دارویي و پزشكي و 

. تحصیل در این رشته وجود دارد

گروهي از متخصصان علوم آزمایشگاهي در پست هاي مراقبت از سالمت جهاني و محیط زیست به صورت داوطلبانه در

الیت كشورهاي در حال توسعه و سازمان هاي بهداشت جهاني كه به صورت بین المللي با تمام كشورها در ارتباط هستند، فع



علوم دامي •

ستفاده مطالعه و بررسي غذا و تغذیه ي دام، اصالح نژاد و باال بردن تولید اقتصادي با ا

از اصول بهداشتي و مدیریت در پرورش دام و نگهداري محصوالت دامي، بخشي از 

.علوم كشاورزي است كه علوم دامي نام دارد

هدف از این گرایش، افزایش تولید در هر واحد دامي و استفاده ي حداكثر از منابع 

زم با توجه به شمار زیاد دام و طیوري كه در كشور وجود دارد، ال. بالقوه ي كشور است

رشته ي است با برنامه ریزي صحیح و دقیق و با استفاده از دانش و تجربه ي كارشناسان

. دام پروري، براي افزایش تولید از لحاظ كّمي و كیفي استفاده شود



راديولوژي•

شعه ي رنتگن زماني كه ا. تصویرهاي تشكیل شده روي فیلم هاي رادیوگرافي یا صفحه هاي فلوئورسانس قابل دیدن هستند
ا یا همان اشعه ي ایكس، المپ رادیوگرافي را ترك مي كند، با جسم مورد نظر برخورد كرده و پس از عبور از آن، ب

به میزان پس از مراحل ظهور و ثبوت، تصویري روي فیلم ایجاد مي شود كه این تصویر،. فیلم حساس برخورد مي كند
ه سایه هاي نتیجه ي نهایي، یك عكس رادیوگرافي است ك. انرژي جذب شده در فیلم حساس به اشعه ي ایكس بستگي دارد

روي (كه در اكثر موارد، بدن انسان است)را كه در نتیجه ي عبور اشعه از جسم مورد نظر ( از سفید تا سیاه)مختلف 

.آن ایجاد شده است، نشان مي دهد
:برخي از روش هاي دیگر تشخیص عبارت اند از

(تصویرنگاري مقطعي)توموگرافي -
(توموگرافي كامپیوتر)سي تي اسكن -

(مگاهرتز10كیلوهرتز تا 60استفاده از امواج صوتي با فركانس )اولتراسونوگرافي -
(استفاده از مواد رادیواكتیو، اشعه ي گاما)ایزوتوپ اسكن -

- MRI (استفاده از رزونانس میدان هاي مغناطیسي)
در بسیاري از موارد، براي آزمون هاي رادیوگرافي از مواد حاجب به عنوان عامل كنتراست استفاده مي شود؛ مثالً 

.براي دستگاه گوارش، از سولفات باریوم و براي سیستم ادراري، از تركیبات یددار استفاده مي كنند
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

. ئه مي شوددر حال حاضر این رشته در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپیوسته و كارشناسي ارشد ناپیوسته در كشور ارا
وانند در داوطلبان این رشته در كنكور سراسري، ابتدا در مقطع كارداني پذیرفته مي شوند، آن گاه پس از این دوره مي ت

ذراندن هم چنین فارغ التحصیالن این رشته پس از گ. آزمون كارداني به كارشناسي شركت كنند و ادامه ي تحصیل دهند
لوم دوره ي كارشناسي، امكان شركت در آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي رشته هایي مثل فیزیك پزشكي و ع

 .را نیز دارند( آناتومي)تشریحي 
فرصت هاي شغلي

 (MRIن ورادیولوژي، ایزوتوپ اسكن، سي تي اسك)فارغ التحصیالن این رشته مي توانند در مؤسسه هاي تصویرنگاري 
یكس، در گروهي از فارغ التحصیالن نیز به عنوان بازرسان كار با اشعه ي ا. و هم چنین در بیمارستان ها فعالیت كنند



داروسازي•

در علم پزشكي براي مداواي یك بیمار، روش هاي متعددي از جمله دارودرماني، جراحي و روان درماني وجود 

، دارد كه در این میان، دارودرماني به عنوان متداول ترین شیوه در تمام دنیا شایع است و رشته ي داروسازي

ي از همین  رو داروسازي عنوان مناسبي برا. رشته اي است كه در همین زمینه با بیماران و مردم مرتبط است

كند، بلكه این رشته نیست، چون فارغ التحصیل این رشته نباید حتماً در كارخانه ها یا البراتوار داروسازي كار

ه ي مشاوره ي فعالیت اصلي فارغ التحصیل این رشته، ارائه ي خدمات دارویي است؛ یعني یك داروساز باید به ارائ

.دارویي و بررسي روش هاي داروسازي و ضعف هاي احتمالي موجود در رژیم هاي دارودرماني بپردازد

راني كه تمامي بیماران به خصوص بیماراني كه مشكالت مزمن دارند، مثل بیماران دیابتي و فشار خوني، بیما

از بحران هاي عفوني رنج مي برند و جمعیت هاي ویژه از جمله سالمندان، خانم هاي باردار و نوزادان، نیاز به 

ز دارو و مشاوره ي دارویي دارند؛ یعني داروساز باید با توجه به خصوصیات فیزیكي هر بیمار، زمان استفاده ا

.دز مناسب را براي او مشخص كند

ند؛ هم چنین یك داروساز در صورت ناموفق بودن رژیم دارودرماني باید علت هاي عدم موفقیت آن را بررسي ك

یت درصد علت ناموفق بودن شیوه ي مداواي یك بیمار، به دارو مربوط مي شود؛ یعني كیف50تا 30زیرا حدود 

این كه بیمار دارو را با چه مواد غذایي یا داروهاي دیگري)دارو، انتخاب نوع دارو و نحوه ي استفاده از دارو، 

خیص داده ، مي تواند اثر دارو را تضعیف كند و این وظیفه ي یك داروساز است كه علت را تش(استفاده كرده است

لوم از همین  رو مي توان گفت كه رشته ي داروسازي بخشي از ع. و در این زمینه، پزشك معالج را راهنمایي كند

پزشكي است كه در رابطه با تولید و ساخت دارو، بررسي وضعیت دارو در بدن انسان و موجودات زنده و

داروسازي چه از نظر. میزان تأثیر دارو در سالمت جامعه و كم  كردن بحران هاي بیماري زا نقش ایفا مي كند

یل این خدماتي و چه از نظر تحقیقاتي، یكي از مهم ترین رشته هاي علمي دنیاست؛ زیرا از یك  سو فارغ التحص

رشته از نظر نحوه ي مصرف دارو، میزان مصرف، زمان مصرف، تداخل اثر داروي مورد نظر با داروهاي 

دیگر، تداخل اثر دارو با غذا، مسمومیت هاي دارویي و لزوم قطع مصرف دارو در صورت عوارض 

ته، ناخواسته ي دارویي، مشاور بیمار و پزشك است و از سوي دیگر تحقیقات در داروسازي و رشته هاي وابس



واحد است، 80دانشجویان در آغاز، علوم پایه را كه حدود . درس هاي رشته ي داروسازي شامل دو قسمت عمده ي علوم پایه و علوم تخصصي مي شود•

درس هاي این دوره شامل . مي خوانند و سپس در امتحان جامع علوم پایه شركت كرده و در صورت قبولي وارد دوره ي علوم تخصصي مي شوند
ایشیمي دارویي، داروگیاهي، داروسازي صنعتي، سم شناسي و درمان شناسي است و در سه ترم آخر نیز هفته اي یك روز در داروخانه هاي دانشگاه

. سال، فارغ التحصیل مي شوند6یا 5داروخانه هاي دیگر، دوره ي كارآموزي را مي گذرانند و درنهایت با ارائه ي یك پایان نامه ي تحقیقاتي پس از 

 ها و گاهرشته ي داروسازي با تحقیق و پژوهش عجین شده است و هر ساله تعدادي داروي جدید وارد بازار مي شود كه نتیجه ي تحقیقات چندساله ي دانش
نجام كارهاي به همین دلیل داوطلب این رشته باید به تحقیق، عالقه مند باشد؛ زیرا اعتبار علمي این رشته تا حدود زیادي به ا. مراكز تحقیقاتي است

.  تحقیقاتي بستگي دارد
.استتهششاید بتوان گفت كه امروزه وجه تمایز داروسازي از رشته هاي پزشكي و دندان پزشكي، در انجام پایان نامه هاي تحقیقاتي و كاربردي این ر

هترین ز باگر كسي به كارهاي تحقیقاتي عشق مي ورزد و مي خواهد تحقیقي انجام دهد كه در راستاي رفع دردها و نیازهاي بشري باشد، داروسازي یكي ا

.  انمند باشددانشجوي داروسازي باید در علوم پایه مثل فیزیولوژي، شیمي و فیزیك تو. رشته هاي دانشگاهي است كه مي تواند آرزوي او را برآورده كند
هم چنین در صورت قوي بودن در درس ریاضي مي تواند در گرایش هاي مختلف داروسازي مثل طراحي دارو، سیستم هاي موجود در كارخانه هاي 

.داروسازي و شبكه هاي رایانه اي داروخانه ها و بیمارستان ها از كامپیوتر به خوبي استفاده كند
. روري استداروسازي تلفیقي از علوم پایه و بالیني است و به همین دلیل توانمندي در درس هاي فیزیك، شیمي و زیست شناسي براي این رشته، ض

فردي من،هم چنین دانشجوي این رشته براي ارائه ي خدمات به بیماران باید بتواند با افراد به درستي ارتباط برقرار كرده و خوب صحبت كند و در ض

ه همت و ، درنتیجه ب(هم  جنبه ي حفظي و هم جنبه ي فهمیدني دارند)سخت كوش و جدي باشد؛ زیرا درس هاي این رشته بسیار فراگیر و متنوع هستند 
. ي بهره ببرددانشجوي داروسازي باید به زبان انگلیسي مسلط باشد تا بتواند از كتاب ها و مجله هاي علمي موجود به خوب. تالش قابل توجهي نیازمندند

فرصت هاي شغلي
ارو، ز دامروزه رشته ي داروسازي برخالف شكل سنتي آن، نقشي محوري دارد؛ یعني یك دكتر داروساز، وظیفه دارد در مورد نحوه ي استفاده ي بیمار ا

هم چنین در صورت مشاهده ي داروهاي ناهمگون در یك نسخه، عوارض ناشي از تداخل داروهاي مذكور را به پزشك معالج اطالع . او را راهنمایي كند

امین است، كه یك نوع آنتي هیست« ترفنادین»را كه یك نوع آنتي بیوتیك است هم زمان با داروي « اریترومایسین»براي مثال اگر بیماري، داروي . دهد
 ي دكتر حال اگر پزشكي، هر دو دارو را براي بیمار تجویز كند، این وظیفه. مصرف كند، باعث اختالل در ضربان قلب و حتي مرگ بیمار خواهد شد

ز به یك انه نیاداروساز است كه با پزشك معالج تماس گرفته و از بروز بحران فیزیولوژیك جلوگیري كند؛ به همین دلیل در حال حاضر نه تنها هر داروخ
 ها تاندكتر داروساز به عنوان مسئول داروخانه دارد، بلكه متخصصان رشته ي داروسازي به عنوان مشاور پزشك در امر تجویز دارو، باید در بیمارس

ا با وجود درست است كه در چند سال اخیر به علت تعداد زیاد فارغ التحصیالن، فرصت هاي كاري این رشته كم شده است ام. نیز حضور داشته باشند

درصد جذب داروخانه ها و مابقي در صنایع 80درصد فارغ التحصیالن این رشته، جذب بازار كار مي شوند كه از این میان، بیش از 90این، حدود 
بهداشتي مشغول به كار مي شوند یا در كارهاي اجرایي وزارت بهداشت، درمان و -و كارخانه هاي آرایشي( صنعت ساخت و كنترل دارو)داروسازي 

.آموزش پزشكي فعالیت مي كنند
در كارخانه هاي متعدد داروسازي داخل كشور ساخته ( از نظر عددي)درصد داروهاي مورد نیاز كشور 97از سوي دیگر در حال حاضر حدود 

.مي شوند و بدون شك، كارشناسان و متخصصان موجود در این كارخانه ها، فارغ التحصیل رشته ي داروسازي هستند

اكثر این در حالي است كه. هم چنین در چند كارخانه ي بزرگ داروسازي كشور، وجود بخش تحقیقات دارویي براي كار در این زمینه الزامي شده است



زيست شناسي•

ي عالي بر اساس مصوبه ي شورا. رشته ي زیست شناسي یكي از رشته هاي علوم پایه است كه در مقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا ارائه مي شود

:رشته ي زیست شناسي به دو شاخه تقسیم شده است74برنامه ریزي، از سال 
.زیست شناسي عمومي که شامل علوم گیاهي و علوم جانوري است .1

.زیست شناسي سلولي و مولكولي که شامل میكروبیولوژي، بیوشیمي و بیوفیزیك مي شود .2
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گرایش هاي مقطع كارشناسي

.زیست  دریا. 6ژنتیك و . 5زیست شناسي سلولي و مولكولي، . 4علوم جانوري، . 3علوم گیاهي، . 2میكروبیولوژي،  .1
براي ادامه ي تحصیل در مقطع ارشد، آزادید و مي توانید در مقطع  .تمامي گرایش ها در بیش تر واحدها مشترك و در واحدهاي اختیاري، متفاوت هستند
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پرستاري•

رتي، پرستار، عضوي مهم در تیم مراقبت بهداشتي است و داراي نقش هاي گسترده اي از جمله نقش مراقبتي، حمایتي، درماني، هماهنگي، مشو
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م گیري به موقع اولویت بندي براي رسیدگي به بیماران و تصمی)، مسئولیت مدیریت بخش (انتقال دهنده ي خواسته ها و نیازهاي بیمار یا مددجو)بیمار 

 هاي ، وظیفه ي آموزش به بیمار براي تطابق با مشكالت و ناراحتي هاي پیش آمده و وظیفه ي تحقیق درباره ي روش(در مورد بیماران اورژانسي
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.نحوي كه اگر فرد، توانایي، اراده یا آگاهي الزم را داشت مي توانست آن فعالیت ها را بدون كمك انجام دهد

.  در همین راستا پرستار وظایف خود را در قالب شش نقش درماني، مراقبتي، حمایتي، هماهنگي، حفاظتي و آموزشي انجام مي دهد

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
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ن اطالعات عمومي باال در زمینه ي پزشكي براي یك پرستار ضروري است، چون پرستار، پزشك دوم است و حتي درس هایي كه مي خواند هما

.درس هاي پزشكي ولي در سطح محدود تري است

كار در  كاري یاپرستار با دردمندترین افراد جامعه در ارتباط است به همین دلیل باید جسمي قوي و روحي توانا داشته باشد تا بتواند از عهده ي شب

، بخش بیماران سرطاني یا بخش سوانح سوختگي برآید و در ضمن دچار فشارهاي روحي و I.C.Uو C.C.Uبخش هاي حساس و دشوار مثل 

.  رواني یا ناتواني هاي جسمي نشود

فرصت هاي شغلي

ر كي، تعدادشان بیش تدر بسیاري از كشورها اولین خط ارتباط جامعه با سیستم پزشكي، پرستار است؛ زیرا پرستاران نسبت به افراد دیگر تیم پزش



م، مسئولیت علم مراقبت هاي بینایي است و كارشناسان این رشته به عنوان مراقبان اولیه ي بهداشت چشبينايي سنجي،•
.حفظ و سالمت بینایي را بر عهده دارند

م در آغاز سازمان بهداشت جهاني، علم بینایي سنجي را مراقبت اولیه از بینایي مي داند؛ به این معنا كه یك بیمار چش
شمي، انحرافات معاینه شود تا اگر دچار عیب هاي انكساري، اختالالت دید دوچ( اپتومتریست)باید توسط یك بینایي سنج 

متخصص عضالني آشكار و غیر آشكار، تنبلي چشم، فیكساسیون هاي غیر مركزي و مواردي از این قبیل بود، توسط
یب هاي تشخیص و تصحیح ع. بینایي سنجي معاینه شود و در غیر این صورت به پزشك متخصص ارجاع داده شود

نزهاي تماسي، با تجویز عدسي هاي مناسب مانند عدسي هاي عینك یا ل( نزدیك بیني، دوربیني و آستیگماتیسم)انكساري 
در محیط هاي تشخیص و تصحیح اختالالت دید دوچشمي و تنبلي چشم، تعیین بهداشت عمومي چشم و بهداشت بینایي

ط هاي كار یك بینایي سنج باید روي محی. كار و تحصیل و دادن آموزش الزم در این زمینه، بر عهده ي بینایي سنج است
انند اكولرهاي هم چنین تهیه و تجویز وسایل كمك بینایي م. از نظر مقدار روشنایي و حفاظت بینایي، كار كارشناسي كند

ینایي، در ساده و مركب، سیستم هاي تلسكوپیك و تلویزیون هاي مداربسته براي نیمه بینایان و اندازه گیري میدان ب
تخصص این از سوي دیگر وقتي یك بیمار به بینایي سنج مراجعه مي كند، م. تخصص فارغ التحصیالن این رشته است

از، بیمار رشته، پس از گرفتن تاریخچه ي سالمت چشم و معاینه ي دقیق براي تعیین اشكال هاي اصلي، در صورت نی
و را به متخصص مربوطه اعم از چشم پزشك، متخصص گوش و حلق و بیني، متخصص داخلي یا متخصص مغز

 .اعصاب ارجاع مي دهد
ته هر یك از الب. علم بینایي، درختي تنومند و بزرگ است كه داراي دو شاخه ي اصلي چشم پزشكي و بینایي سنجي است

ي، تشخیص مهم ترین تخصص یك بینایي سنج در مقطع كارشناس. این دو شاخه به شاخه هاي فرعي تري تقسیم مي شوند
واحد از درس هاي دانشگاهي یك 100عیب هاي انكساري و تصحیح آن ها با عینك یا لنزهاي نامرئي است؛ زیرا حدود 
واحد، تجربه و دانش الزم را به 100دانشجوي كارشناسي بینایي سنجي، در این زمینه است و در مدت گذراندن این 

 .دست مي آورد
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

اطالع داشته دستگاه بینایي بدون وجود نور، كارایي ندارد؛ به همین دلیل، یك بینایي سنج باید از نور و ویژگي هاي آن
، به خصوص به یك بینایي سنج باید به درس فیزیك. باشد؛ اطالعاتي كه به کمک علم فیزیك مي توان به آن ها دست یافت

ي هم چنین در طول دبیرستان درس هاي ریاضي و زیست شناسي را به خوب. فیزیك نور، مسلط و عالقه مند باشد
رشته، در ضمن، این. از نظر جسماني نیز الزم است كه از چشم ها و دست هایي سالم برخوردار باشد. فراگرفته باشد

و نیاز به صبر و حوصله ي زیادي مي خواهد؛ زیرا تعیین نمره ي عینك، یكي از سخت ترین كارها در علوم بینایي است
ك براي نحوه ي كار نیز براي سنین مختلف، متفاوت است؛ یعني تعیین نمره ي عین. صبر و حوصله ي زیادي دارد

 .ت نكنندبراي همین برخي از چشم پزشكان ترجیح مي دهند كه در این زمینه فعالی. كودك با یك فرد مسن، فرق مي كند
ي بیمار دانشجوي این رشته باید در مدت تحصیل، اطالعات عمومي خوبي در زمینه ي پزشكي به دست آورد، زیرا وقت
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و نیاز به صبر و حوصله ي زیادي مي خواهد؛ زیرا تعیین نمره ي عینك، یكي از سخت ترین كارها در علوم بینایي است
ك براي نحوه ي كار نیز براي سنین مختلف، متفاوت است؛ یعني تعیین نمره ي عین. صبر و حوصله ي زیادي دارد

 .ت نكنندبراي همین برخي از چشم پزشكان ترجیح مي دهند كه در این زمینه فعالی. كودك با یك فرد مسن، فرق مي كند
ي بیمار دانشجوي این رشته باید در مدت تحصیل، اطالعات عمومي خوبي در زمینه ي پزشكي به دست آورد، زیرا وقت



و نوتواني شنوایي براي و سیستم عصبي شنوایي، بازتواني( شامل تعادل نیز مي شود)علم  شناسایي، ارزیابي، تشخیص و كنترل مشكالت سیستم شنوایي شنوايي شناسي، •

 ي صوتي مثل ، انتخاب، تطبیق و تجویز سیستم هاي تقویت كننده(به وسیله ي پروتزهاي مختلف، از جمله سمعك و روش هاي تربیت شنوایي)كودكان و افراد بزرگ سال 

.سمعك و تجهیزات مشابه و تدارك تجهیزات محافظت كننده ي شنوایي است
این . مي كنندفادهاستكارشناسان این رشته براي شناسایي و پیش گیري و كنترل اختالالت شنوایي از نوتواني، درمان با تمرین هاي ورزشي و بازتواني حس تعادلي 

.كارشناسان در حیطه ي كار تخصصي خود، در دعاوي قضایي نیز به ارائه ي نظریات فني مي پردازند
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

سال است و نظام آموزشي آن، مطابق 4طول متوسط دوره ي كارشناسي، . این رشته در حال حاضر داراي دو مقطع كارشناسي پیوسته و كارشناسي ارشد ناپیوسته است

.این رشته در مقطع كارشناسي، گرایش خاصي ندارد و به صورت علمي ارائه مي شود. با نظام آموزشي شوراي عالي برنامه ریزي است
شنوایي شناسي كودكان

انجام مي دهند و ...(نوزادان، كودكان پیش دبستاني، كودكان مدرسه و )متخصصان این موضوع، بیش تر شناسایي سریع و به موقع آسیب شنوایي را در مقاطع سني مختلف 

اكز خاص ه متخصصان و مرن بدر این موارد از روش هاي ساده و سریع و استاندارد، استفاده مي كنند و پس از ارزیابي دقیق، كودكان نیازمند را براي پیش گیري و درما

.معرفي مي كنند
شنوایي شناسي بالیني

یین محل ضایعه و بعد از تعد ودر این زمینه، انواع روش هاي آزمایشي رفتاري یا الكتروفیزیولوژیك را براي ارزیابي عملكرد سیستم هاي شنوایي و تعادلي به كار مي برن

.علت مشكل شنوایي، ارزیابي و آزمایش هاي مختلف را انجام داده و در صورت نیاز، براي درمان هاي پزشكي و توان بخشي ارجاع مي دهند
شنوایي شناسي صنعتي

در این. استتي این شاخه شامل بررسي صدا و میزان ضرر و زیان و محدوده ي صداهاي مجاز براي حفاظت شنوایي كارگران و كاركنان در برابر آالینده هاي صو

ر ري شدت صدا د گیمورد، تدبیرهاي الزم را براي كاهش شدت صداها، كنترل وضعیت شنوایي كارگران و آموزش آن ها، فراهم كردن محافظت كننده هاي گوش، اندازه

ار و صالحیت درادمراكز صنعتي و مقایسه ي آن با جدول سطوح مجاز، ارائه ي طرح هایي براي شناسایي افراد در معرض خطر آسیب شنوایي، پژوهش، مشاوره با اف

 .مسئوالن درباره ي روش هاي مناسب حفاظت شنوایي انجام مي دهند
شنوایي  شناسي توان بخشي

یل كمكي راقبت از وساو مدر این شاخه عالوه بر ارزیابي سیستم شنوایي و انجام آزمایش هاي خاص، برقراري ارتباط با وسایل كمكي و آموزش هاي الزم براي استفاده 

وان براي ، رشد زبان و كمك به فرد نات(تربیت شنوایي)هم چنین انجام بازتواني شنوایي را كه شامل گفتارخواني، لب خواني، رشد مهارت هاي شنیداري . ارائه مي شود

 .سازگاري رواني و اجتماعي به وسیله ي مشاوره و برنامه ریزي هاي آموزشي است، انجام مي دهند
.را در برنامه ي خود طرح ریزي مي كنند... در این مورد، راهنمایي والدین، پژوهش هاي الزم براي ارزیابي و مقایسه ي انواع روش هاي ارتباطي و 

فرصت هاي شغلي

:فارغ التحصیالن این رشته مي توانند در زمینه هاي زیر مشغول به كار شوند
.فعالیت در مراكز شنوایي شناسي خصوصي، دولتي و مراكز دانشگاهي-
.كارخانه ها و مراكز صنعتي براي ارزیابي صوت، اثرات آن و پیش گیري-
(عادي و استثنایي)مدرسه ها -

.خانه هاي بهداشت-
.تأسیس و دریافت مجوز كلینیك هاي خصوصي و مؤسسه هاي شنوایي شناسي، با همكاري مسئوالن فني-
.فعالیت در زمینه هاي آموزشي در دانشگاه ها و مراكز تربیت معلم-



مهندسي كشاورزي•

ترویج و آموزش كشاورزي

ایران كشوري است كه از توانمندي هاي خوب بالقوه و بالفعل كشاورزي برخوردار بوده و كشاورزي در 

ه توسعه ي كشاورزي نیازمند نیروي انساني ماهر است ك. برنامه هاي توسعه ي كشور از محورهاي اصلي است

بتواند عملیات كشاورزي مربوط به محصوالت زراعي و باغي را با یافته هاي جدید علمي منطبق كند و 

كفایي به این منظور و براي میل به خود. بیش ترین بازدهي و محصول را در بهره گیري از منابع به دست آورد

و در مواد اولیه ي غذایي و صنعتي، الزم است متخصصاني تربیت شوند كه بتوانند با استفاده از دانش

شور تجربه هاي خود، تولید اقتصادي محصوالت زراعي را به طور علمي امكان پذیر كنند و از امكانات موجود ك

.حداكثر استفاده را ببرند و در امور تحقیقات و آموزش و برنامه ریزي كشاورزي نیز خدمت كنند
گرایش مختلف است كه در این 10رشته ي مهندسي كشاورزي در حال حاضر در مقطع كارشناسي داراي 

گرایش مهندسي آبیاري و آباداني، مهندسي اقتصاد 3میان، داوطلبان گروه علوم ریاضي و فني مي توانند 

گرایش دیگر، یعني باغباني، زراعت و اصالح 7. كشاورزي و مهندسي ماشین آالت كشاورزي را انتخاب كنند

روه علوم نباتات، خاك شناسي، گیاه پزشكي، علوم و صنایع غذایي، علوم دامي و ترویج و آموزش كشاورزي به گ

.تجربي مربوط مي شود
انتقال و اشاعه ي نوآوري هاي كشاورزي به روستاییان و كشاورزان، تخصصي ویژه مي خواهد كه امروزه این

.تخصص را فارغ التحصیالن مهندسي ترویج و آموزش كشاورزي به دست مي آورند
در حال حاضر گروه هاي آموزشي در دانشكده هاي كشاورزي به تولید دانش فني كشاورزي و آموزش آن 

شناساني مي پردازند؛ ولي براي این كه دانش و یافته هاي تحقیقاتي به مخاطبان جامعه منتقل شود، الزم است كار

به عبارت دیگر تربیت شوند كه بتوانند فاصله ي بین متخصصان و بهره برداران را از لحاظ انتقال دانش پر كنند؛

باید به چنین افرادي. بتوانند دانش تخصصي را براي بهره برداري عامه ي مردم تهیه، تنظیم و آماده ي ارائه كنند

تي، دانش و مهارت مدیریت آموزشي، برنامه ریزي آموزشي و ترویجي، تكنولوژي آموزشي، روان شناسي تربی

از یك سو جامعه شناسي و هم چنین مباني و اصول دانش كشاورزي به طور تئوري و عملي مسلط باشند تا بتوانند



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•

رشته ي مهندسي ترویج و آموزش كشاورزي، چهره اي متمایز از سایر رشته هاي كشاورزي دارد؛ زیرا از علوم 

انمندي هاي بسیار از این رو دانشجویان این رشته باید تو. رفتاري مایه گرفته و با تكنولوژي كشاورزي تلفیق شده است

.و اطالعات گسترده اي داشته باشند
رشته ي ترویج و آموزش كشاورزي یكي از رشته هاي بین رشته اي است؛ زیرا درس هاي آن حیطه ي گسترده اي از

تر، آمار و علوم مختلف شامل ارتباطات، روان شناسي تربیتي، تكنولوژي آموزشي، علوم تربیتي، مدیریت، كامپیو

به همین دلیل دانشجوي این رشته باید هم در درس هاي مهم رشته ي كشاورزي مانند . كشاورزي را دربرمي گیرد

بر و زیست شناسي، شیمي و ریاضي قوي باشد و هم توانمندي هاي الزم را براي تدریس داشته باشد؛ یعني باید ص

اندیش و در ضمن باید نو. حوصله ي بسیار داشته باشد و با كوچك ترین عدم پذیرش از سوي كشاورزان، دلسرد نشود

كنولوژي خالق باشد تا بتواند به بهترین نحو به ترویج و آموزش كشاورزي بپردازد و از روش هاي متعدد و متفاوت ت
ه باشد تا بتواند هم چنین باید شخصیتي برون گرا داشت. آموزشي مثل تهیه ي پوستر، فیلم و عكس در این راه استفاده كند

و عملي را با طبقات مختلف جامعه به خصوص قشر روستایي ارتباط برقرار كند و با جلب اعتماد آن ها، دانش تئوري

ند به به كشاورزان منتقل كند و درنهایت الزم است از محیط روستایي و فعالیت هاي كشاورزي لذت ببرد و عالقه م

 .همكاري و كمك به دیگران باشد
فرصت هاي شغلي

براي حركت به سوي خوداتكایي و درآمد بیش تر اقتصادي و عبور از بحران هاي اجتماعي و فرهنگي الزم است

كشاورزان در جامعه ي روستایي حضوري فعال داشته باشند و از مهاجرت هاي بي رویه ي روستاییان به شهرها 

ژي نوین به جلوگیري شود؛ اما چنین كاري با جبر و زور امكان پذیر نیست، بلكه باید با انتقال دانش مفید و تكنولو

رد و كشاورزان و در نتیجه به سازي جامعه ي روستایي، كشاورزان و روستاییان را به زندگي در روستا عالقه مند ك

 توانند به چنین كاري بدون حضور فعال فارغ التحصیالن ترویج و آموزش كشاورزي امكان پذیر نیست؛ افرادي كه مي
ت عنوان رئیس سازمان كشاورزي استان، مجري طرح هاي تحقیقاتي، ترویجي، كارشناس ترویج و آموزش در وزار

ان شوند یا به تعاون، صندوق بیمه و سازمان مدیریت و برنامه ریزي فعالیت کنند و باعث ارتقاي سطح زندگي روستایی

نظارت عنوان كارشناس، گروهي از مروجان را براي انتقال یافته هاي نوین به روستاییان معرفي كرده و بر كار آن ها



فضاي سبز•
چگونه مي توان بار دیگر هواي خوب و سالم و فضاي سبز و شاداب را به شهرها آورد؟

2به هر فردي در دنیا. یكي از مهم ترین هدف هاي رشته ي مهندسي فضاي سبز، پاسخ به همین سؤال است
ضاي مهندسي ف. متر مربع فضاي سبز نیاز دارد تا مشكل كمبود اكسیژن و آلودگي هوا ایجاد نشود4تا 

سبز با ایجاد فضاي سبز در سطح شهرها، مانند كاشت درختان در حاشیه ي خیابان ها و ایجاد انواع 
ي سبز پارك هاي جنگلي، كوهستاني و منطقه اي و فضاسازي و زیباسازي پارك ها نیاز انسان ها را به فضا

.مورد نظر تأمین مي كند
ا معماري هم چنین مهندسي فضاي سبز به مطالعه و بررسي كاشت و پرورش گیاهان و تلفیق علوم گیاهي ب

.مي پردازد تا بتواند فضاي سبز شهر و اطراف آن را به نحوي صحیح و زیبا طراحي كند
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

هم مهندسي فضاي سبز، مجموعه اي از علم و هنر است و دانشجوي این رشته باید هم به علم كشاورزي و
.هنر طراحي و معماري مسلط و عالقه مند باشد

باني و دانشجوي مهندسي فضاي سبز باید به علم كشاورزي اعم از خاك شناسي، هواشناسي، چمن كاري، باغ
وقع، چمني گل كاري آشنایي داشته باشد تا بتواند بذر چمن مناسب تهیه کند و با كود مناسب و آبیاري به م

رگ و بادوام هم چنین بتواند گیاهاني با گل هاي بز. مناسب براي زمین بازي یا تزیین میدان هاي گل تهیه كند
.پرورش دهد و درختان مناسب براي حاشیه ي خیابان ها انتخاب كرده و آن ها را به درستي هرس كند

ه مند باشد از سوي دیگر دانشجوي این رشته باید فردي باذوق و هنرمند بوده و به طراحي و نقشه كشي عالق
در تا بتواند از گیاهان زینتي در طراحي محوطه هاي مسكوني، اداري و تجاري به خوبي بهره  بگیرد و

طراحي پارك ها و پارك سازي، طراحي فضاهاي شهري و محوطه هاي ویژه مثل محوطه هاي صنعتي، 
دانشگاهي، شهرك هاي مسكوني و اتوبان ها به یاري ذوق و هنر خویش، طرح هایي مناسب و زیبا ارائه 

.  دهد
فرصت هاي شغلي

از همین رو . تمامي شهرها به ویژه شهرهاي بزرگ، به فضاي سبز و بهبود محیط زیست نیاز دارند
.  تسازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري ها، یكي از مراكز اصلي جذب فارغ التحصیالن این رشته اس

ه هاي متخصصان فضاي سبز هم چنین مي توانند به عنوان طراح، مدیر ناظر و مجري فضاي سبز مؤسس
ورزي دولتي و خصوصي و محوطه هاي اداري و مسكوني فعالیت كنند یا به عنوان مربي هنرستان هاي كشا

و مجري امور تحقیقات وزارت كشور، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت مسكن و شهرسازي مشغول به 



روانشناسی •

سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردی می دانستند که رویداد های 80تا : دیباچه•

طبق این تعریف، .درونی،  ذهنی و مغزی را مثل تصورات، خاطرات،  افکار و احساسات مطالعه می کند

یشرفت سریع اما از اوایل قرن بیستم و با پ. روانشناسی شاخه ای از ذهنی ترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود

اهده و را کنار گذاشت و به مش( زندگی روانی)دو علم زیست شناسی و فیزیک،  روانشناسی نیز مطالعه ذهنی 

ار را البته هنوز نیز روانشناسان فرآیندهای ذهنی را مطالعه می کنند اما این ک. مطالعه رفتار موجودات پرداخت

وز در متأسفانه  هن.نه به صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام می دهند

تاب هایی  با کشور ما بسیاری  از مردم ، روانشناسی  را با کف بینی  و احضار روح  یکی  می دانند و ما می بینیم  که  ک

ه ای  در حالی  که  روانشناسی  شاخ. موضوعات  فوق ، به  عنوان  کتاب های  روانشناسی ، فروش  فوق العاده ای  دارند

  ذهنی  از علوم  زیستی  است  که  هم  به  مطالعه  عینی  رفتار قابل  مشاهده  می پردازد و هم  به  فهم  و درک  فرآیندهای

ت ، توجه  که  مستقیماً قابل  مشاهده  نبوده  و براساس  داده های  رفتاری  و عصب  زیست شناختی  قابل  استنباط  اس

گرایش  بالینی ، آموزش  کودکان  استثنایی ، صنعتی  و 4رشته  روانشناسی  در مقطع  کارشناسی  دارای  . دارد

را به  ( روان  درمانی )در این میان روانشناسی  بالینی  خدمات  تشخیص  و درمان  . سازمانی  و عمومی  است 

ین  افرادی  که  دچار رفتارهای  نابهنجاری  مثل  افسردگی ، اضطراب ، وسواس ، و غیره  هستند، ارائه  می دهد که  ا

خدمات  در سه  زمینه  تشخیص ، درمان  و پیشنهاِد روش هایی  برای  پیشگیری  از معضالت  و ناهنجاری های  

اری  به  روانشناسی  صنعتی  و سازمانی  نیز یافته های  روانشناسی  را در تمام  محیط های  ک. رفتاری  ارائه  می شود

ه  متغیرهایی  کار می برد؛ یعنی  درباره  این  که  محیط  کار باید چگونه  باشد تا بهترین  بازدهی  را داشته  باشد یا چ

ود، در ارتباط  بین  کارفرما و کارگر مؤثر است  و چه  عواملی  باعث  عدم  تفاهم  بین  کارفرما و کارگر می ش

ودکان  روانشناسی  عمومی  نیز به  مطالعه  کلیات  روانشناسی  می پردازد و روانشناسی  و آموزش  ک. مطالعه  می کند

 .است ( تیزهوشان  و معلولین  جسمانی )استثنایی  کاربرد یافته های  روانشناسی  در رابطه  با کودکان  استثنایی  

:توانایی های  الزم
.  ه  قوی  باشدزیست شناسی  و شیمی  در این  رشته  اهمیت  بسیاری  دارد و باید پایه  علوم زیستی  دانشجوی  این  رشت



:موقعیت  شغلی  در ایران•
ز نقش  امروزه  روانشناسی  با همه  جنبه های  زندگی  ما ارتباط  دارد و هر اندازه  که  جامعه  پیچیده تر شود، روانشناسی  نی

حصیالن  این  به  معنای  فرصت های  شغلی  متنوع  و گسترده  برای  فارغ الت. مهمتری  در حل  مسائل  آدمی  برعهده  می گیرد
ست  و به  گفته  کارشناسان  این  رشته ، آینده  روانشناسی  در کشور ما روشن  و امیدبخش  ا.رشته  روانشناسی  است 

عه  است  و چون  کشور ما یکی  از کشورهای  در حال  توس. فارغ التحصیالن  این  رشته  باید آینده  خود را در فردا ببینند
ر ما، از سوی  دیگر کشو. بدون  بهره گیری  از شاخه های  مختلف  روانشناسی  نمی تواند توسعه  همه جانبه  داشته  باشد

ان  کشور جوانی  است  و امروزه  یکی  از دغدغه های  خانواده ها، حفظ  بهداشت  روانی  و باال بردن  سطح  دانش  فرزندانش
یتی  می باشد که  این  دو مهم  نیز به  یاری  شاخه های  مختلف  روانشناسی  از جمله  روانشناسی  رشد و روانشناسی  ترب

در البته  در حال  حاضر فارغ التحصیالن  این  رشته  بیشتر  جذب  آموزش  و پرورش  می شوند یا. امکان پذیر است 
ص  شرکت ها و سازمان ها به  عنوان  کارشناس  روانشناسی  فعالیت  می کنند و عده ای  نیز به  عنوان  دستیار متخص

.روانشناسی  بالینی  یا روانپزشک  مشغول  به  کار هستند
:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل

:دروس  مشترک  در  گرایش های مختلف روانشناسی
سفه ، مبانی  روانشناسی  عمومی ، علم النفس  از دیدگاه  دانشمندان  اسالمی ، آمار توصیفی ، فیزیولوژی  عمومی ، کلیات  فل

ر جامعه شناسی ، روانشناسی  احساس  و ادراک ، متون  روانشناسی  به  زبان  خارجی ، آمار استنباطی ، روش  تحقیق  د
انشناسی  روانشناسی ، روانشناسی  فیزیولوژیک ، روانشناسی  تجربی ، روانشناسی  رشد، روانشناسی  یادگیری ، رو

انی ، تربیتی ، روانشناسی  اجتماعی ، روانسنجی ، انگیزش  و هیجان ، شخصیت ، آسیب شناسی  روانی ، بهداشت  رو
.روانشناسی  مرضی  کودک ، تاریخچه  و مکاتب  روانشناسی 

:دروس  تخصصی  گرایش  روانشناسی  بالینی 
ناسی  کاربرد مقدماتی  روش های  تشخیص  بالینی ، کاربرد مقدماتی  روش های  درمان ، مصاحبه ، سمینار مسائل  روانش

زشکی ، بالینی  در جهان  و ایران ، پژوهش های  عملی  در روانشناسی  بالینی ، روانشناسی  پویایی  گروه ، کلیات  روانپ
.بررسی  مقدماتی  نظریه های  روان  درمانی ، روانشناسی  مشاوره  و راهنمایی ، روانشناسی  کودکان  استثنایی 

:دروس  تخصصی  گرایش  روانشناسی  عمومی 
طرح ها و  پژوهش های  آزمایشگاهی ، مقدمات  نورو بسیکولوژی ، ارزشیابی  شخصیت ، روانشناسی  مشاوره  و 

تثنایی ، راهنمایی ، روانشناسی  هوش  و سنجش  آن ، تفکر و زبان ، روانشناسی  پویایی  گروه ، روانشناسی  کودکان  اس
ی  سمینار در مسائل  روانشناسی  عمومی ، اختالالت  یادگیری ، روانشناسی  جنایی ، پژوهش های  عملی  در روانشناس

.عمومی 
:دروس  تخصصی  گرایش  روانشناسی  استثنایی 

روانشناسی  مشاوره  و راهنمایی ، نظریه ها و کاربرد آزمون های  شناختی ، روانشناسی  کودکان  تیزهوش  و روش های



زمين شناسی •
وقوع زمین لرزه ای هولناک و اسرارآمیز با نیرویی عظیم و ویرانگر، فوران توده های مذاب سنگ از دهانه کوهی آتشفشانی،: دیباچه•

نگی و چشم انداز با شکوه دره ای عمیق در پای کوهی سر به فلک کشیده، گستردگی و تنوع سنگ های موجود در طبیعت، الیه های موازی س
زمین شناس بسیاری از پرسش های . خاکی در دیواره یک تپه یا کوه و دهها موضوع دیگر، از موضوعات مورد توجه زمین شناس است

چگونه ( میلیون سال قبل4500)این که زمین در اولین روزهای عمر خود . هیجان انگیز و جذاب پیرامون ما را به بحث و بررسی می گذارد
نگ ها ناشی از بوده است؟ چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع تر و اقیانوس آرام کوچکتر می شود؟ در کجا به جستجوی آب بپردازیم؟ تفاوت س

اختمان  زیرا در زمین  شناسی ، منشأ زمین ، تاریخ  و س. چیست و پرسش های متعدد دیگر که پاسخ آن را در علم زمین شناسی می توان یافت
ر واقع  د. یردزمین ، مواد متشکله  آن ، منابع  طبیعی  موجود در آن  و تغییر و تحوالتی  که  در طول  زمان  پدید آمده اند، مورد بررسی  قرار می گ

ه  و نقشورتاز اعماق  اقیانوس ها تا نوک  بزرگترین  قله ها و حتی  ماورای  این  دو، مورد مطالعه  قرار گرفته  و اطالعات  حاصل  از آنها به  ص
رانبها، و قرار کشور ایران  با در اختیار داشتن  منابع  معدنی  بسیار غنی  اعم  از مواد سوختی  و ذخایر فلزی  و غیرفلزی  گ.گزارش  ثبت  می شود

دریاها و خلیج  ای  گرفتن  بر روی  منطقه ای  فعال  از نظر زمین  شناسی  که  باعث  وقوع  زلزله ها، تغییر ساختار زمین ، پدیده  کوه زایی ، تغییر پهن
ه  در مجاور می شود و دهها مطلب  شگفت انگیز و در خور دقت  و مطالعه  دیگر، نیاز وافر به  پژوهشگران  و متخصصان زمین شناسی  دارد ک

 .این زمینه ها به  مطالعه  و کاوش  پرداخته  و اطالعات الزم را برای بهره برداری صحیح در اختیار مسؤوالن ذی ربط قرار دهند
:توانایی های  الزم

 .شدخوردار بادانشجوی  خوب  زمین شناسی  عالوه  بر تسلط  کافی  بر درس هایی  مثل  فیزیک ، شیمی  و ریاضی  باید از قدرت  تجسم  مناسبی  بر
یابان ها و بها مهم ترین  ویژگی  برای  موفقیت  در این  رشته  داشتن  روحیه ای  پرجنب  و جوش ، عالقه  به  زندگی  در محیط های  طبیعی  مانند کوه 

تن  توانایی  عالوه  بر این  داش. است ، زیرا زمین شناس  نه  تنها در دوران  دانشجویی  بلکه  در زمینه های  شغلی  نیز با چنین  محیط هایی  روبروست 
.جسمانی  مناسب  نیز الزم  است 

:موقعیت  شغلی  در ایران
ت  آن  را عافارغ التحصیالن  مقطع  کارشناسی  رشته  زمین  شناسی  قادرند نقشه های  زمین  شناسی ، معدنی  و جغرافیایی  را مطالعه  نموده  و اطال
و اییاستخراج  نمایند و با گروه های  اکتشاف  معدن ، آب یابی  و بهره  برداری  از آب های  زیرزمینی ، همکاری  داشته  یا در کارهای  صحر

.  ا مشخص  نمایندر... کارگاهی  مهندسین  ژئوتکنیک  و ژئوفیزیک  فعالیت  داشته  باشند و کانون های  خطر همانند مناطق  زلزله خیز، آتشفشانی  و 
اورزی ، علوم  شد کبا توجه  به  توانایی هایی  که  فارغ التحصیالن  رشته  زمین شناسی  دارند، وزارتخانه های  صنایع  و معادن ، نفت ، نیرو، راه ، جها

و آموزش  و پرورش  ، همچنین  شرکت ها و مؤسساتی  مانند ذوب آهن ، سازمان  زمین  شناسی  کشور، شرکت های  مرتبط  با فعالیت های  سد
ایشگاه های  زم، آسازی ، آب یابی ، حفر تونل ، راهسازی ، اکتشافات  آب  و نفت  و معادن ، بخش های  مرتبط  با تهیه  نقشه های  زمین  شناسی  و معدنی 

ل  و فعالیت  غاتسنگ  شناسی  و زمین  شناسی  و در مجموع ، کلیه  مراکزی  که  در ارتباط  با موضوع  زمین  فعالیت  می کنند، می توانند زمینه های  اش
.فارغ التحصیالن  رشته  زمین  شناسی  باشند

:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل
:دروس  پایه 

.ریاضی ، فیزیک ، شیمی ، مبانی  کامپیوتر
:دروس  اصلی

 ،   شناسی  رسوبیزمین  شناسی  فیزیکی ، زمین  شناسی  تاریخی ، بلور شناسی  هندسی ، بلور شناسی  نوری ، کانی  شناسی ، رسوب  شناسی ، سنگ
خت ، فنوژئولوژی ، ، چینه  شناسی ، زمین  شناسی  ساختمانی ، زمین  سا(ماکرو فسیل )سنگ  شناسی  آذرین ، سنگ  شناسی  دگرگونی ،دیرینه  شناسی  

.ژئوشیمی ، ژئوفیزیک ، نقشه برداری 
:دروس  تخصصی 



حقوق•
حال، این روابط . تمام روابط اجتماعي  كه آثار حقوقي از آن ها ایجاد مي شود، موضوع علم حقوق است

دم مي تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومي معروف است یا روابط خصوصي مر
.كه حقوق خصوصي نامیده مي شود

به عبارت دیگر، حقوق عمومي شامل حقوق قواي سه گانه ي كشور، حاكمیت و آن چیزهایي مي شود كه 
مربوط به اداره ي كشور است و حقوق خصوصي به روابط بین خود مردم مي پردازد كه مهم ترین آن ها 
ت روابط تجاري است و عامل ایجاد رشته ي حقوق تجارت بوده است یا مسایل مربوط به حقوق مدني اس

كه از آن جمله مي توان به اموال، مالكیت، قراردادها و مسئولیت هایي اشاره كرد كه اشخاص در خطاهایي 
كه مرتكب مي شوند براي شان به وجود مي آید؛ مثل مسئولیت ناشي از حوادث، قواعد مربوط به ارث، 

هم چنین شاخه اي از حقوق، به روابط بین المللي . وصیت، والدت، اقامتگاه اشخاص و ده ها مورد دیگر
.مي پردازد كه خود به دو بخش حقوق روابط بین الملل عمومي و خصوصي تقسیم مي شود

ابط حقوق روابط بین الملل عمومي، به روابط بین دولت ها و سازمان هاي بین المللي مي پردازد و حقوق رو
باطي بین الملل خصوصي، به روابط اشخاص در زمینه هاي بین المللي مربوط مي شود؛ یعني هر وقت ارت
ررسي بین دو شخص ایجاد شود كه عامل بین المللي در آن وجود داشته باشد، روابط بین الملل خصوصي ب

.مي شود
هیچ از همین توضیح مختصر مي توان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق چنان وسعت یافته است كه

، حقوق دان فقید «ریپر»به قول . كس نمي تواند ادعا كند كه بر همه ي شاخه هاي این علم احاطه دارد
شته ي یك حقوق دان در مدت عمر خویش نمي تواند حتي براي یك بار تمام كتاب هاي تخصصي ر»: فرانسوي

«.خود را بخواند
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

هدف شما از ورود به رشته ي حقوق چیست؟ آیا مي خواهید در یكي از رشته هاي مطرح علوم انساني 
د و پذیرفته شوید؟ رشته اي كه امروزه مشتاقان و داوطلبان بسیاري دارد؟ یا به این رشته عالقه داری

مي دانید كه توانایي كسب موفقیت در این رشته را دارید؟
یار كم بدون شك اگر به خاطر نام رشته ي حقوق مي خواهید وارد این رشته شوید، احتمال موفقیت شما بس

است؛ زیرا درس هاي رشته ي حقوق براي دانشجوي بي عالقه به این رشته، خشك و جدي است و در 
.ته را بیابدصورتي كه دانشجویي، توانایي الزم را نداشته باشد، نمي تواند فرصت شغلي مناسب با این رش

یرا ممكن است به دست آوردن لیسانس حقوق، كار دشواري نباشد اما حقوق دان شدن بسیار مشكل است؛ ز



هم چنین دانشجوي حقوق براي این كه در رشته ي خود موفق شود، الزم است به زبان و•
طق ادبیات فارسي مسلط باشد؛ زیرا منطق حقوق ضمن این كه شباهت هاي زیادي به من

.ریاضي دارد، اقناعي و خطابي است
أمور حقوق دان باید بتواند كساني را كه مورد خطاب او قرار مي گیرند یا دادگاهي را كه م

از در ضمن باید اطالعاتي. رسیدگي به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع كند
و هم ریاضیات داشته باشد، زیرا هم محاسبه هاي حقوقي گاهي احتیاج به ریاضي دارند

ب از منطق، شرط  اساسي حقوق است و افراد باید بدانند كه به چه ترتی. منطق ریاضي
.قوانین استنباط كنند

حقوق زماني اهمیت مي یابد كه قانون در مورد مشكل مورد نظر، حكم صریحي نداده 
.است و حقوق دان باید از مسایل موجود، منظور قانون گذار را استنباط كند

د، نباید تصور كرد كه همه چیز در قوانین خالصه مي شود و كسي كه قوانین را بدان
ا نقش مهم حقوق دان در كاربرد فنون و هنرهاي خاصي است كه باید آن ه. حقوق دان است

احت را بیاموزد و براي به دست آوردن قواعدي استفاده كند كه در متون قوانین به صر
.  نیامده است

ط امرار اگر هدفش فق. باالخره یك دانشجوي حقوق باید شیفته و عاشق این رشته باشد
ي معاش است، حقوق دان موفقي نخواهد شد، اما اگر شیفته ي این رشته باشد و توانای

شد، احتمال استفاده از كتاب هاي فقه را داشته و نیز از قدرت استنباط باالیي برخوردار با
.موفقیت او در این رشته بسیار زیاد است

فرصت هاي شغلي
قوقي قضاوت، وكالت دادگستري، دفترخانه ي اسناد رسمي، كارشناس حقوقي، مشاور ح

ن بانك ها، وزارت خانه ها و شركت هاي دولتي و خصوصي، زمینه ي كاري فارغ التحصیال
.این رشته هستند



روان شناسي•
نخستین دسته از . روان شناسي در تاریخچه ي كوتاه خود به گونه هاي متفاوتي تعریف شده است

ر آغاز با توسعه ي رفتارگرایي د. مي دانستند« مطالعه ي فعالیت ذهني»روان شناسان، حوزه ي كار خود را 
نوان قرن حاضر و تأكید آن بر مطالعه ي انحصاري پدیده هاي قابل اندازه گیري عیني، روان شناسي به ع

تار این تعریف معموالً، هم شامل مطالعه ي رفتار حیوانات بود و هم رف. تعریف شد« بررسي رفتار»
.انسان ها، با این فرض كه اطالعات حاصل از آزمایش با حیوانات، قابل تعمیم به انسان هاست

بلي رسیدیم ، بار دیگر به تعریف ق«شناختي»و روان شناسي « پدیدارشناختي»اما با توسعه ي روان شناسي 
از . و در حال حاضر در تعریف هاي روان شناسي، هم به رفتار اشاره مي شود و هم به فرایندهاي ذهني

ي، نظر ما روان شناسي، مطالعه ي علمي رفتار و فرایندهاي رواني است؛ زیرا در این تعریف روان شناس
قابل هم به مطالعه  ي عیني رفتار قابل مشاهده مي پردازد و هم به فهم و درك فرایندهاي ذهني كه مستقیماً 

.مشاهده نیست و بر اساس داده هاي رفتاري و عصب زیست شناختي قابل استنباط است، توجه دارد
ا روان شناسي، هم عكس العمل هاي آشكار مكانیكي و فیزیولوژي بدن مثل ضربان قلب و فشار خون ر
یم بررسي مي كند و هم به مطالعه ي رویدادهاي مغزي كه قابل مشاهده نیستند و فقط به طور غیر مستق

.  مي توان به آن ها پي برد، مي پردازد
گرایش ها

گرایش بالیني، آموزش كودكان استثنایي، صنعتي و 4رشته ي روان شناسي در مقطع كارشناسي داراي 
.سازماني و عمومي است

تشخیص اگر بخواهیم هر یك از حوزه هاي باال را معرفي كنیم، باید بگوییم كه روان شناسي بالیني، خدمات
را به افرادي كه دچار رفتارهاي نا به هنجاري مثل افسردگي، اضطراب، وسواس ( روان درماني)و درمان 

هستند، ارائه مي دهد كه این خدمات در سه زمینه ي تشخیص، درمان و پیشنهاد روش هایي براي ... و 
.پیش گیري از معضالت و ناهنجاري هاي رفتاري ارائه مي شود

باره ي روان شناسي صنعتي و سازماني نیز یافته هاي روان شناسي را در صنعت به كار مي برد؛ یعني در
بین كارفرما این كه محیط كار باید چگونه باشد تا بهترین بازدهي را داشته باشد یا چه متغیرهایي در ارتباط

.و كارگر مؤثر است و چه عواملي باعث عدم تفاهم بین كارفرما و كارگر مي شود، مطالعه مي كند
ن البته باید توجه داشت كه عنوا. روان شناسي عمومي نیز به مطالعه ي كلیات روان شناسي مي پردازد

.گرایش براي روان شناسي عمومي بي معناست؛ زیرا تخصصي به نام روان شناسي عمومي نداریم
نایي روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي، كاربرد یافته هاي روان شناسي در رابطه با كودكان استث



تي چه مطالبي را باید بیاموزند، به علوم تربی( كندذهن یا باهوش)بررسي این كه كودكان استثنایي •
د بازمي گردد، اما این كه ذهن این گروه از كودكان چه توانایي هایي دارد و حافظه و یادگیري آن ها در چه ح

راك در كل بین این دو رشته، نقاط اشت. است، به روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي ارتباط دارد
.فراواني وجود دارد

مي دهد روان شناسي بالیني را امروزه علم بهزیستي مي نامند؛ زیرا این حوزه از روان شناسي به انسان یاد
كه چگونه فرض هاي غلط و ناكارآمد را در ذهن خود تصحیح کند و درنهایت زندگي خوب و مناسبي 

زیرا به همین دلیل برخالف تصور عامه، این رشته با روان پزشكي تفاوت بسیاري دارد؛. داشته باشد
روان پزشكي به شیمي درماني مي پردازد و یك روان پزشك، اجازه ي تجویز دارو دارد، اما یك روان شناس

تاردرماني، بالیني، دارو تجویز نمي كند، بلكه به ریشه یابي علت بیماري هاي رواني مي پردازد و با روش رف
عه بیمار را معالجه مي كند مگر در مراحل حاد بیماري كه در این صورت، بیمار باید به روان پزشك مراج

.كند
كار روان شناسي بالیني اصول روان شناختي را در امر تشخیص و درمان مشكالت عاطفي و رفتاري به

برنامه هاي روان شناسي صنعتي و سازماني نیز به گزینش افراد متناسبي براي یك شغل و پرورش. مي برد
باط آموزش شغلي مي پردازد و در آن دسته از تصمیم گیري هاي مدیریت كه با روحیه ي كاري كاركنان ارت

.  دارد، شركت مي كند
ویژگي ها و توانمندي هاي الزم

ا متأسفانه اكثر درس هاي اختصاصي آزمون علوم انساني براي رشته ي روان شناسي، هیچ ارتباطي ب
ه دست درس هاي دانشگاهي این رشته ندارد و نمي توان گفت كه اگر داوطلبي در این آزمون رتبه ي خوبي ب

ز به در چند سال اخیر داوطلبان علوم تجربي نیز مجا. آورد، در دانشگاه نیز دانشجوي موفقي خواهد شد
رشته ي انتخاب گرایش روان شناسي بالیني هستند و این، باعث باال رفتن كیفیت كالس هاي دانشگاهي

 ي علوم روان شناسي شده است؛ زیرا زیست شناسي و شیمي در این رشته اهمیت بسیاري دارد و باید پایه
عي دارد و از سوي دیگر، آمار و ریاضي در این رشته كاربرد وسی. زیستي دانشجوي این رشته، قوي باشد

كارهاي متأسفانه پایه ي ریاضي دانش آموزان رشته ي علوم انساني، ضعیف است و در دانشگاه نمي توانند
باالیي آماري این رشته را به خوبي انجام دهند و باالخره در آزمون این رشته باید زبان انگلیسي ضریب

ع این داشته باشد زیرا ما كتاب روان شناسي به زبان فارسي نداریم و الزم است دانشجو به كتاب هاي مرج
.  اشدرشته مراجعه كند كه به زبان اصلي هستند تا بتواند به مطالب جدید این علم دسترسي داشته ب

ته ي دانش آموزان نباید بر اساس عالقه یا عدم عالقه ي خود به كتاب روان شناسي گروه علوم انساني، رش



.  باشندعالوه بر عالقه كه شرط الزم براي موفقیت در هر رشته اي است، دانشجویان باید از تحلیل قوي برخوردار بوده و داراي هوش خوبي•

ه ي كافي صبر و حوصل. از نظر رواني در سالمت كامل باشند و از روحیه ي تحقیق و جست و جوگري و اعتمادبه نفس خوبي برخوردار باشند

زش و فارغ التحصیالن این رشته در درجه ي اول، جذب آمو. براي برخورد با بیماران رواني داشته و عالقه مند به فیزیولوژي نیز باشند

پرورش مي شوند یا در شركت ها و سازمان ها به عنوان روان شناس فعالیت مي كنند و عده اي نیز به عنوان دست یار متخصص روان شناس

دانش آموختگان هم چنین مي توانند در بیمارستان هاي عمومي و كلینیك هایي كه خدمات. بالیني یا روان پزشك مشغول به كار مي شوند

رواني، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، هم چنین -روان شناسي و مشاوره اي ارائه مي كنند، مراكز نگهداري بیماران و معلوالن جسمي

.  زندان ها، مراكز بازپروري و كانون هاي اصالح و تربیت مشغول به كار شوند

فرصت هاي شغلي

مراحل رشد و تحول ذهني و حركتي كودكان چگونه است؟-

چگونه مي توان از پیدایش بیماري هاي رواني پیش گیري كرد؟-

كدام شرایط خانوادگي و اجتماعي مشوق پرخاشگري، از خودبیگانگي و بزه كاري است؟-

بهترین شیوه ي درمان سیگار كشیدن یا چاقي كدام است؟-

چه شرایط و ابزاري براي مأموران برج مراقبت فرودگاه باید فراهم كرد تا خطاي آنان به حداقل برسد؟-

شكل و الگوي معماري منازل، اداره ها و كارخانه ها چه اثري بر بهداشت رواني افراد دارد؟-

چگونه مي توان بازده و كارایي كارگران و كارمندان را افزایش داد؟-

در واقع امروزه روان شناسي، با همه ي جنبه هاي زندگي ما . هر یك از سؤال هاي ذكرشده به یكي از شاخه هاي علم روان شناسي بازمي گردد

زه باارتباط دارد و هر اندازه كه جامعه پیچیده تر شود، روان شناسي نیز نقش مهم تري در حل مسایل آدمي بر عهده مي گیرد تا جایي كه امرو

تیم و حوزه هاي تخصصي جدیدي مثل روان شناسي مهندسي، روان شناسي محیطي، روان شناسي قانوني و روان شناسي كامپیوتر روبه رو هس

ن كارشناسي این به معناي فرصت هاي شغلي متنوع و گسترده براي فارغ التحصیالن رشته ي روان شناسي است؛ به خصوص فارغ التحصیال

.  ارشد و دكترا كه مي توانند به طور تخصصي در یكي از شاخه هاي این علم فعالیت كنند

 شناسي البته در كشور ما بسیاري از حوزه هاي تخصصي روان شناسي، ناشناخته باقي مانده اند و حتي حوزه هاي معروف و شناخته شده ي روان

دارند؛ زیرا مثل روان شناسي بالیني، روان شناسي تربیتي، روان شناسي و آموزش كودكان استثنایي نیز جایگاه واقعي خود را در جامعه ي ما ن

.  مؤسسه هاي دولتي و خصوصي از نقش متخصصان روان شناسي در پیش برد كارها اطالعي ندارند

ت كه روان شناسي یكي از رشته هاي دانشگاهي است كه امروزه تعداد عالقه مندان به این رشته در حال افزایش است و به طور كلي علمي اس

به یكدیگر مطالعه ي مردم، طرز تفكر آن ها و چگونگي اعمال متقابل افراد نسبت. در مراحل مختلف زندگي بشر سودمند و قابل استفاده است

ي ، توجه و دقت نسبت به افكار و احساسات و حركات انسان ها، تأثیر محیط و اجتماع بر زندگي شخصي و اجتماع(عمل و عكس العمل)

ان مطالعه ي مردم و بررسي و تجزیه ي رفتار انسان در تجربه هاي روزانه، یك داست. انسان ها در روان شناسي مورد بررسي قرار مي گیرد

یري تحصیل در رشته ي روان شناسي، امكان یادگ. در مقابل، روان شناسي مدرن، مطالعه ي رفتارهاي انسان و تجربه هاي اوست. قدیمي است



:بعضي از مشكالت رایجي كه روان شناسان در حل آن ها به مردم كمك مي كنند در زیر آمده است•

.تأثیرات طالق والدین روي فرزندان و مشكالت ناشي از آن.1

.عدم توانایي در كنترل و غلبه بر استرس ها و هیجان هاي زیان بار یا تر س هاي رایج و وحشت هاي بي مورد.2

.كنترل و مقابله با خشم و قهر بچه ها توسط والدین.3

.كمك به معلوالن جسمي و روحي و مطابقت آن ها با اجتماع.4

راكز فارغ التحصیالن این رشته قادر به اشتغال در م. روان شناسان، سهم باارزش و مفیدي در ساخت مراحل مختلف زندگي انسان ها دارند

.هستند... و تحصیلي، توان بخشي و ( پزشكي)سالمتي 

ان در روان شناس. ، در بیمارستان ها و كلینیك هاي درماني گوناگون مشغول به فعالیت هستند(Clinical psychologists)روان شناسان بالیني 

هن سالمتي ذ. هستند، كمك مي كنند( مثل نقص عضو مادرزادي یا بر اثر حوادث)این مراكز به مردمي كه داراي مشكالت روحي و سالمتي 

ل حرانسان ها، تكنیك هاي گوناگوني كه در مقابله با مشكالت و كنترل نگراني ها و ترس ها به انسان ها آموزش داده مي شود، كمك به بچه ها د

ه سر مشكالت مربوط به یادگیري و تحصیلي، كمك به كساني كه داراي اختالل در غذا خوردن هستند، كمك به كساني كه در اثر حوادث ب

با آن ها ضربه خورده است و باعث آسیب رسیدن به مغز آن ها شده است، كمك به اشخاصي كه در سنین مختلف قادر به معاشرت و ارتباط

.دیگران نیستند، در روان شناسي بالیني مورد توجه قرار گرفته است

Counselling)روان شناسان مشاوره اي  psychologists) به مردم در بهبود احساسات آن ها، سبك كردن و آرام شدن در مواجهه با ،

و افزایش توانایي آن ها در حل مشكالت و...( مثل عذاب وجدان، اندوه، پشیماني و )مشكالت خانوادگي، غلبه بر احساسات ناخوشایند 

.  تصمیم گیري هاي درست كمك مي كنند

بیش تر جوانان، . ، در رابطه با تحصیل به جوانان كمك مي كنند(Educational psychologists)روان شناسان تربیتي یا آموزشي 

ش تر در این روان شناسان به طور نزدیك با معلمان و به طور كلي بی. مشكالتي در رابطه با یادگیري یا مشكالت اجتماعي و احساسي دارند

.مدرسه ها و بعضي از آموزشگاه ها مشغول به كار هستند

، در زندان ها و دادگاه ها و مراكز اجتماعي مرتبط و به طور كلي در (Forensic psychologists)روان شناسان قانوني یا قضایي 

.سیستم هاي قضایي كار مي كنند

درماني و اداره هاي -، در بیمارستان ها، واحدهاي تحقیقاتي مرتبط با دانشگاه هاي پزشكي(Health psychologists)روان شناسان درماني 

دچار مشكل شده اند، كمك... به افرادي كه در حوادث طبیعي یا رانندگي و ( هالل احمر و صلیب سرخ)سالمتي و مراكزي كه داوطلبانه 

.مي كنند و در بخش هاي دانشگاهي مشغول به فعالیت هستند

، در شركت ها و كارخانه هاي دولتي و خصوصي كار مي كنند و به (Occupational psychologists)روان شناسان شغلي یا حرفه اي 

موضوعاتي مثل آموزش كاركنان و كارمندان و كارگران یك كارخانه، اداره ي شركت هاي بزرگ، آسیب هاي روحي احتمالي وارد بر 

ن چه در زمان استخدام و چه در زما)كارگران، انتخابات در محیط كار، تأثیر محیط كار ناسالم بر روح كارگران، تست هاي روان شناسي 

.د، مدیریت هاي مؤثر و مدیریت هاي شخصي یا مرتبط با محیط كار و ارتباطات سالم بین كارفرما و كارگران توجه ویژه  دارن(همكاري



علوم سياسي•

تفاوت آن چه مردم به نام سیاست و مسایل سیاسي مي شناسند، با سیاست به مفهومي كه در رشته ي علوم سیاسي مطرح است،

به عنوان یك علوم سیاسي. بسیار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یك سیاستمدار، بلكه یك سیاست شناس خواهند شد

.رشته ي دانشگاهي با علوم سیاسي به عنوان بحث هاي تخصصي در مورد مسایل سیاسي تفاوت دارد

ه علوم سیاسي به عنوان یك رشته ي دانشگاهي به بررسي اندیشه ها و نظریه هاي سیاسي و كاركرد آن ها در عرصه ي جامع

ر به عبارت دیگر، رشته ي علوم سیاسي یعني ارائه ي یك سري نظریه ها یا یك سري ابزارها و راهكارهایي كه ب. مي پردازد

، اساس آن ها، هر جامعه اي شرایط و مشكالت حال را بررسي مي کند و از پیش پا بر مي دارد و براي حركت ها و اقدامات بعدي

خ در یعني ترسیم فضا براي مسیر آینده، برنامه ریزي مي كند و هم چنین از تجربه ها و دستاوردهاي بشر كه در طول تاری

پس مي توان گفت كه علوم سیاسي در عین این كه به حال نگاه كرده و. عرصه ي اجتماع به دست آورده است، بهره  مي برد

.براي آینده برنامه ریزي مي كند، ریشه اش در گذشته است

 شود و در رشته ي علوم سیاسي، مسایل و موضوعات زیربنایيِ عرصه ي سیاست، به صورت دانشگاهي و علمي بررسي مي

ا از بُعد در واقع یك اندیشمند علوم سیاسي، الیه هاي زیرین و عمیق تر مسایل سیاسي را مي شكافد و به همین دلیل، قضایا ر

ئه دهند تا هدف رشته ي علوم سیاسي، تربیت سیاست شناساني است كه بتوانند راهكارهاي مناسبي ارا. تازه اي تحلیل مي كند

ت به خوبي منافع متضاد یك جمع را كه در چارچوبي به نام كشور زندگي مي كنند با یكدیگر تلفیق دهند و درنتیجه چرخ مملك

.به گردش درآید

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

ي یك داشتن شّم سیاسي و عالقه به مسایل سیاسي و برخورداري از یك دیِد عمیق و وسیع، از ویژگي هایي است كه برا

یل و مدرك هم چنین دانشجوي علوم سیاسي باید فردي منطقي بوده و نظریاتش مستند به دل. دانشجوي علوم سیاسي الزم است

یاسي باید دانشجوي علوم س. كسي كه قدرت ابتكار و توانایي فكري وسیعي داشته باشد، در این رشته موفق خواهد شد. باشد

جه به مسایل ظرفیت باالیي داشته باشد تا در بمباران مسایل روزمره، گیج نشود و عمق مسایل اجتماعي را ببیند و به جاي تو

را از باال سطحي، ریشه ها را شناسایي كند؛ به زبان دیگر نباید در تالطم و سیل جامعه غرق شود، بلكه اوج بگیرد و مشكالت

اشته باشند و دانشجویان این رشته در صورتي موفق مي شوند كه كتاب هاي تاریخي به خصوص تاریخ سیاسي را دوست د. ببیند

ي مي كنند فلسفه را با عالقه بخوانند؛ در غیر این صورت با مشكالت مختلفي روبه رو خواهند شد؛ زیرا آن ها در كشوري زندگ

.كه حداقل نیمي از جمعیت آن، در مورد مسایل این رشته اظهار نظر مي کنند و خود را مطلع مي دانند

انشجوي د. عالوه بر این، یك دانشجو براي مطالعه ي درس هاي دانشگاهي باید پشتكار، عالقه و برنامه ریزي دقیق داشته باشد



فرصت هاي شغلي•

همیت رشته ي علوم سیاسي ریشه در تمدن بشري دارد، اما متأسفانه و با وجود قدمت دیرینه و ا

ت این رشته در تاریخ بشر، جایگاه آن در كشور ما چندان مشخص نیست و درنتیجه وضعی

.استخدامي فارغ التحصیالن این رشته، با دشواري و محدودیت هایي روبه رو است
ب سازمان ها و وزارت خانه هاي بسیاري مي توانند فارغ التحصیالن رشته ي علوم سیاسي را جذ

كنند كه در این میان وزارت امور خارجه از همه شاخص تر است؛ اما در حال حاضر حتي 

.فارغ التحصیالن روابط بین الملل نیز به سختي جذب این وزارت خانه مي شوند
ي البته در حال حاضر فارغ التحصیالن رشته ي علوم سیاسي در بخش هاي سیاسي و حقوق

سازمان ها و وزارت خانه ها و هم چنین در صدا و سیما مشغول به كار هستند اما با وجود این، 

مین دلیل امروزه بسیاري از فارغ التحصیالن علوم سیاسي با مشكل اشتغال روبه رو هستند؛ به ه

تر اگر داوطلبي به امید یك آینده ي شغلي روشن مي خواهد وارد رشته ي علوم سیاسي شود، به

قه مند با وجود تمامي این مشكالت، اگر دانشجویي واقعاً عال. است از این رشته صرف نظر كند

ي مشكلي بوده و در این رشته موفق و متبحر باشد و هم چنین قلم خوبي داشته باشد، از نظر شغل

.نخواهد داشت و حتي سازمان هاي مختلف به دنبال او خواهند بود



علوم و ارتباطات اجتماعي•

ا او، به انسان قرن بیست و یكم با بشر اولیه، تفاوت هاي بسیاري دارد و باید براي برقراري ارتباط ب

انش خصوص ارتباطي بانفوذ و پایدار كه با حرف ها و تجربه  هاي تازه و ناگفته همراه باشد، به هنر و د

این علم امروزه در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي. پیچیده ي علوم و ارتباطات اجتماعي مجهز بود

سراسر دنیا تدریس مي شود و در كشور ما نیز با دو گرایش روزنامه نگاري و روابط عمومي، یكي از

.رشته هاي گروه آزمایشي علوم انساني است

روزنامه نگاري. 1

.  روزنامه نگاري قرن بیست و یكم با آن چه در گذشته وجود داشته است، تفاوت بسیاري دارد

ر روزنامه نگاري در قرن گذشته به وسیله ي نویسندگان و صاحبان ذوق ادبي به وجود آمد و هنوز هم د

ه برخي از كشورهاي عقب مانده، روزنامه نگاران همان نویسندگان ادبي هستند، در حالي كه ذوق و قریح

رفه هاي به تنهایي كافي نیست و كساني كه بخواهند در امور مطبوعاتي خدمت كنند، مانند داوطلبان سایر ح

.اجتماعي و حتي بیش از آن ها، احتیاج به آموزش و پرورش تخصصي دارند

داده مي شود، برنامه هاي( گرایش روزنامه نگاري)آموزشي كه در كشور ما در رشته ي علوم و ارتباطات، 

درصد درس هاي دانشجویان، در زمینه هاي دیگر متمركز 50آموزشي را طوري تنظیم مي كند كه بیش از 

مثالً توصیه مي شود دانشجوي روزنامه نگاري، علوم سیاسي بخواند، مقداري روان شناسي، . شود

ثالً م. جامعه شناسي و هنر بخواند و با سایر زمینه هایي كه در حرفه ي خود با آن ها سروكار دارد، آشنا شود

ر درس هایي مثل فیزیك، شیمي یا زیست شناسي جزو درس هایي هستند كه دانشجوي روزنامه نگاري د

د زمینه هاي آمریكا باید حتماً بگذراند؛ چون روزنامه نگاري كه مي خواهد مثالً با یك پزشك مصاحبه كند بای

.  پزشكي را بشناسد

وب خبر در واقع مسئله فقط این نیست كه شما بتوانید خوب مصاحبه كنید، خوب گزارش تهیه كنید و خ

خابره خبرگزاري ها همه گونه خبر و مطلب م. بنویسید یا تیتر بزنید، بلكه بحث محتوا خیلي مهم است



اجتماعي و دانشجوي این رشته، درس هاي تئوري و نظري مانند مباني جمعیت شناسي، روان شناسي، فلسفه، علم اقتصاد، نظریه هاي ارتباطات•

كنیك هاي هم چنین درس هایي را كه هم جنبه ي عملي و هم جنبه ي تئوري دارند، مثل اصول و ت. اندیشه هاي سیاسي قرن بیستم را مطالعه مي كند

.  تهیه ي خبر، مصاحبه، گزارش، روش تحقیق، عكاسي خبري، صفحه آرایي و ویراستاري را آموزش مي بیند

روابط عمومي. 2

روه هاي از یك قرن پیش، مدیریت سازمان ها، روابط عمومي را بخش بااهمیتي از عناصر مدیریت خود مي شناسد كه براي جلب پشتیباني گ

اسي كنوني، خارجي و داخلي سازمان، ناگزیر به بهره گیري از تكنیك هاي آن است و مي پندارد كه در شرایط پیچیده ي اجتماعي، اقتصادي و سی

در واقع روابط عمومي به معناي امروزي آن، بخشي مهم و . ادامه و استمرار فعالیت هاي سازمان بدون یاري گرفتن از آن، مقدور نیست

و از همین رو روابط عمومي به عنوان یكي از د. حیاتي از هر سازماني است و كاركنان آن باید به مهارت و دانش هاي بسیاري مجهز باشند

.  گرایش رشته ي علوم ارتباطات در دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي كشور تدریس مي شود

روابط عمومي به معني كنوني آن، شاخه اي از مدیریت نوین و بازوي ارتباطي مدیریت است و آن را بخشي از اجزاء و عناصر مدیریت

ا امروزي مي دانند كه بر نظریه هاي علمي، شیوه هاي كاربردي و تكنیك هاي معیني استوار است و نوشته ها و متن هاي حرفه اي خاص خود ر

ره از دارد و فعالیت ها و اقدامات آن، با معیارها و ضوابط خاصي سنجیده مي شود و مقررات اخالقي پذیرفته شده اي نیز براي تشخیص س

.ناسره، رفتارها و كارهاي روابط عمومي وضع شده است كه  باید به آن عمل شود

:در یك جمع بندي كلي، وظیفه ي روابط عمومي در مؤسسه ها را به ترتیب زیر طبقه بندي مي كنند

مؤسسه اقدامات ارتباطي كارشناسانه، طرح ریزي شده و مستمر براي انتقال پیام مدیریت مؤسسه به گروه ها و افرادي كه به نحوي براي. 1

.اهمیت دارند

 ي مراقبت، نظارت، بررسي و شناخت عقاید، نظرات، خواسته ها و گرایش هاي افراد و گروه ها در مورد مسایل مربوط به سازمان و ارائه. 2

.پیشنهادهاي كارشناسانه به مدیریت در این زمینه ها

دامات بررسي و كشف اثرات اجراي اقدامات مؤسسه بر گروه ها و تجزیه و تحلیل و پیش بیني واكنش مردم هنگام اجراي سیاست ها و اق. 3

.مؤسسه و آماده سازي بیش تر اقدامات سازمان

.ردپیشنهاد براي تصحیح آن بخش از خط مشي ها، سیاست ها و روش هایي كه در تضاد و تقابل با منافع گروه ها یا عموم مردم قرار دا. 4

 هاي كشف و شناخت آن دسته از اقدامات مؤسسه كه براي منافع همگان است و تبلیغ این اقدامات و محور قرار دادن آن ها در متن ها و پیام. 5

.ارتباطي تبلیغي

.پیشنهاد برنامه ها و روش هاي تازه كه هم براي منافع و عالقه هاي همگان و هم در راستاي منافع مؤسسه اند. 6

.ایجاد تغییرات مورد نظر در دانش، عقاید، گرایش ها و رفتار گروه هاي داخل و خارج سازماني. 7

ه هم چنین وظیفه اش در بسط اطالعاتي ك. كارشناس خوب روابط عمومي برخالف ذهنیت عامه ي مردم، سعي در پنهان كردن اخبار بد ندارد

تباطي را مستقیماً از سطوح باالتر سازمان مي گیرد، خالصه نمي شود، بلكه كارشناس روابط عمومي، یك مشاور است كه جریان دوطرفه ي ار

یام صحیح از بین شركت و مخاطبان آن، میسر مي كند و بر این اعتقاد است كه رمز موفقیت یك برنامه ي مؤثر روابط عمومي، قابلیت انتقال پ



توانمندي ها و ویژگي هاي الزم•
خدمت در وسایل ارتباطي و انجام وظایف خبري، چه در روزنامه ها و رادیو و تلویزیون و چه در سازمان هاي 

ي ارتباطي دیگر مانند روابط عمومي، یك مأموریت و رسالت بزرگ و اجتماعي است و در انجام این مأموریت، آمادگ
ور اتفاقي براي همین دانشجوي این رشته نباید به ط. قبلي، تربیت حرفه اي و مسئولیت اجتماعي، ضرورت كامل دارد

 ها و در رشته ي علوم و ارتباطات پذیرفته شود، بلكه باید با شناخت كامل از این رشته و با اطالع از توانمندي
.ویژگي هاي الزم براي موفقیت در آن، این رشته را انتخاب كند

:دانشجوي روزنامه نگاري باید داراي دوازده خصوصیت زیر باشد
داشتن ذوق و استعداد نویسندگي.1
كنجكاوي، تیزبیني و نكته سنجي.2
داشتن ضریب هوشي باالتر از متوسط جامعه.3
توانایي جوشش با طبقه هاي مختلف مردم.4
صبر و حوصله ي زیاد.5
داشتن توانایي جسمي و رواني براي دوندگي هاي اضطراري.6
قدرت تفكر سریع.7
عشق به كار خبري.8
مؤمن به رعایت اصول اخالقي و داشتن تقوا.9

تندخویينداشتن خودبیني، غرور و تكبر، انزواجویي، ساده لوحي، تعصب فكري، فضل فروشي، گزافه گویي و.10
داشتن توانایي هاي ارتباطي.11
(براي مصاحبه)داشتن حافظه اي بیش از حافظه ي متوسط جامعه .12

یژگي هاي البته به ندرت ممكن است فردي بتواند از تمامي این خصوصیات برخوردار باشد و هدف از تجسم فردي با و
آن ها دوازده گانه ي باال صرفاً ترسیم تصویري ایده آل از آن خصوصیت هاست كه باید كوشش كرد در حد امكان به

دانشجوي روزنامه نگاري باید براي زمان طوالني كار، ساعت هاي شب، روزهاي تعطیل، فعالیت در. دست یافت
محیط اجتماعي نامناسب و حتي در جریان جنگ ها، جبهه ها، شورش هاي اجتماعي یا خطرناك ترین صحنه ها و 

به نظر مي رسد كه در این آزمون، مصاحبه ي جداگانه و حتي . حساس ترین لحظه ها، آمادگي برخورد داشته باشد
كه روزنامه نگاري سِر پُردرد مي خواهد و دلي به وسعت دریا؛ جست وجوگري. آزمایش هاي رواني هم مورد نیاز باشد

خود را به سالح از پاي نایستد، بینش گسترده بیابد، با یافتن پاسخ سؤالي در پي یافتن جواب پرسش دیگر باشد،
.مجهز كند و بداند و بداند و بداند و براي این دانستن، بخواند و بخواند« آگاهي»

یكي از استادان روابط عمومي نیز معتقد است كه دانشجوي روابط عمومي عالوه بر ویژگي هاي الزم براي یك 
.ار باشدروزنامه نگار باید از توان تجزیه و تحلیل باال، قدرت ریسك، توان كارهاي اجرایي و قدرت سخنوري برخورد



راهنمايي و مشاوره•

عاد راهنمایي و مشاوره، یكي از رشته هاي گروه علوم انساني است كه جنبه ي كاربردي دارد و درس هاي آن، بیش تر در زمینه ي رشد اب

امروزه بشر با . مختلف شخصیت آدمي و پیش گیري از مشكالت و اختالالت، به خصوص مشكالت دانش آموزان و نوجوانان است
باید بر این مشكالت فراواني دست به گریبان است؛ مشكالتي كه مي تواند زندگي انسان را از روند طبیعي خود خارج كند و به همین دلیل

.مشكالت غلبه كرد

كه این جاست. اما گاهي انسان نمي تواند به تنهایي بر بعضي از مشكالت خویش غلبه كند و براي حل آن ها نیاز به كمك دیگران دارد

.ضرورت حضور یك كارشناس مشاور، احساس مي شود؛ فردي كه مهارت و تخصص الزم براي راهنمایي دیگران را كسب كرده است

فرصت هاي شغلي
، امروزه شغل مشاوره یكي از شغل هاي تعریف شده در آموزش و پرورش است و هر مدرسه در مقطع متوسطه یا پیش دانشگاهي، حداقل

در ضمن یك مشاور مي تواند به جز آموزش و پرورش، در بهزیستي، كمیته ي امداد، فرهنگ سراها، مراكز . نیاز به یك مشاور دارد

نندگان، بازپروري و زندان ها به كار مشاوره بپردازد و در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا در كلینیك هاي دولتي و خصوصي به مراجعه ك

.خدمات الزم را ارائه دهد

عي و مذهبي از توانمندي هاي دانشجوي این رشته، آشنایي با روان شناسي تعلیم و تربیت، آگاه بودن از مسایل اقتصادي، سیاسي، اجتما
ین باید هم چن. است تا بتواند مراجعه كنندگان خود را كه از اقشار مختلف جامعه  و داراي مشكالت متنوعي هستند، به خوبي راهنمایي كند

راي خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن، دو ویژگي مهم و ضروري ب. در درس هاي ریاضي خصوصاً آمار و زبان انگلیسي، قوي باشد

اجعه كننده دانشجوي رشته ي مشاوره است؛ زیرا یك مشاور باید بتواند با صبر و بردباري و آرامش دروني خود، فضاي مناسبي براي مر

.  كندایجاد كند و به او اجازه دهد كه خود را تخلیه و دغدغه هاي ذهني خویش را بیان كند، سپس با كالمي گویا و فصیح، او را راهنمایي

ي متعادل داشته دانشجوي مشاوره از یك سو باید شخصیت. دو رشته ي علوم تربیتي و روان شناسي، از رشته هاي نزدیك به این رشته هستند
لت هاي باشد تا بتواند بر دیگران تأثیر بگذارد و به درستي آن ها را راهنمایي كند و از سوي دیگر، اهل تحقیق و پژوهش باشد تا ع

.مشكالت و بحران هاي موجود در جامعه را ریشه یابي كند

شوند و مشاوره در اصل یعني پیش گیري و پیش گیري یعني این كه به افراد آموزش داده شود كه چه کار كنند تا دچار بحران هاي روحي ن

.راه پیشرفت و تكامل را راحت تر و سریع تر طي كنند

اسات، به عبارت دیگر به مراجعه كننده كمك مي كند تا تفكر، احس. كارشناس مشاوره عمدتاً به یاري خود فرد، مشكل او را حل مي كند
ا تأثیر بر اندیشه یا تصمیم گیري خود را تغییر دهد و درنهایت بتواند نوع رابطه ي خود را با دنیاي اطرافش تغییر دهد؛ اما یك مددكار ب

براي مثال به یاري خانواده، محیط كار یا نهادهاي مختلف موجود در كشور، . دنیاي بیرون فرد، مشكل مراجعه كننده را حل مي كند

.مشكالت خانوادگي، اقتصادي یا كاري مراجعه كننده را حل مي كند

ش چند سال پیش، رشته ي مشاوره و راهنمایي، داراي دو گرایش مشاوره و امور تربیتي بود اما در حال حاضر دانشگاه ها و مراكز آموز



جغرافيا•

مین است و این علم، مكان را تا جایي كه به زندگي انسان مربوط مي شود، مطالعه مي كند و در این مطالعه سعي دارد سطح ز« مكان»موضوع جغرافیا، 
هزاران را از نظر تمام ویژگي هاي آن مانند سردي و گرمي، حاصل خیزي، سختي و سستي، شوري و شیریني، جنگلي و علفزاري، خشكي و رطوبت و

و چشم انداز موضوع بحث جغرافیا، انسان و طبیعت. به همین دلیل، مشاهده ي مستقیم زمین، روش اصلي مطالعه ي جغرافیاست. ویژگي دیگر بشناسد

عیف این پدیده ها شناسایي پراكندگي عوامل طبیعي و انساني در جهان و تحلیل عوامل ایجاد، تشدید و تض. حاصل از كنش متقابل این دو بر یكدیگر است
.در گستره ي گیتي به علم جغرافیا بازمي گردد

رندگي ثر بابراي مثال، این كه بزرگ ترین صادركننده ي گندم در جهان، آمریكاست، بیش ترین استخراج نفت در حوزه ي خلیج فارس انجام مي شود، حداك
جغرافیا، علم گسترده اي  .در دامنه ي هیمالیاست و نوار خشك جهان در بین المدارین است، از جمله مسایل جالبي است كه در این علم، مطرح مي شوند

.است و از این رو شاخه هاي شناخته شده ي بسیاري دارد
-یاسيو جغرافیاي س( در مفهوم عام آن)در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور نیز علم جغرافیا در مقطع كارشناسي در دو رشته ي مجزاي جغرافیا 

 ي جغرافیاي هم چنین شاخه. رشته ي جغرافیا خود داراي سه شاخه ي اصلي جغرافیاي طبیعي، جغرافیاي انساني و كارتوگرافي است. نظامي ارائه مي شود

تایي، و شاخه ي جغرافیاي انساني داراي سه گرایش جغرافیا و برنامه ریزي روس( اقلیم)طبیعي داراي دو گرایش ژئومورفولوژي و آب وهواشناسي 
ند؛ زیرا البته گرایش هاي ذكرشده، در دوره ي كارشناسي تفاوت محسوسي با یكدیگر ندار. جغرافیا و برنامه ریزي شهري و جغرافیاي سیاسي است
.واحد است10واحدهاي تخصصي هر یك از این گرایش ها، كم تر از 

اي جغرافیجغرافیا در مقطع كارشناسي در سه شاخه ي اصلي جغرافیاي طبیعي، جغرافیاي انساني و كارتوگرافي ارائه مي شود و هر یك از گرایش هاي
یاري از البته تفاوت هر گرایش با گرایش دیگر، تنها در چند واحد تخصصي است و به همین دلیل، بس .طبیعي و انساني داراي گرایش هاي متعددي هستند

ن ر آدانشگاه ها در دفترچه ي راهنماي آزمون سراسري، گرایش هاي موجود در دانشگاه خود را ذكر نكرده و تنها به شاخه هاي اصلي جغرافیا كه د
جوي دوره ي داوطلب رشته ي جغرافیا نباید هنگام انتخاب رشته به نوع گرایش توجهي داشته باشد، زیرا دانش. دانشگاه تدریس مي شوند اشاره كرده اند

رباره يكارشناسي در هیچ  یك از گرایش هاي ژئومورفولوژي، اقلیم، روستایي، شهري و گرایش هاي دیگر، متخصص نمي شود و تنها اطالعاتي كلي د

.بخشي از شاخه هاي جغرافیا، یعني جغرافیاي طبیعي، انساني یا كارتوگرافي به دست مي آورد
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

یا، درآمار و مباني ریاضي در رشته ي جغرافیا اهمیت ویژه اي دارد؛ زیرا تهیه ي نقشه هاي مختلف و نمایش آن ها مانند محاسبه ي سطح جزر و مد
.محاسبه ي بارش باران یا محاسبه ي آب هاي زیرزمیني از طریق علم آمار و احتماالت و زبان ریاضي ممكن مي شود

گرایش، راي اینهندسه و ریاضي، دو پایه ي مهم گرایش كارتوگرافي هستند و به همین دلیل به اعتقاد بسیاري از استادان رشته ي جغرافیا، بهتر است ب

.فیزیك دانشجو پذیرفته شود-از بین داوطلبان گروه ریاضي
ن اطالعات را به وظیفه ي یك كارتوگراف، تنها نشان دادن اطالعاتي خاص روي یك صفحه نیست، بلكه باید ای. كارتوگرافي بیش تر یك هنر است تا علم

مل كند كهصورت سمبلیك با یك سري خطوط كه موجودیتشان از ریاضي نشئت مي گیرد، نشان دهد و براي این كار، یك كارتوگراف باید به گونه اي ع
.نده كبیننده ضمن درك مفاهیم نقشه، به دیدن آن، عالقه مند شود؛ یعني در انتخاب سمبل ها، طراحي و رنگ آمیزي باید از اصول زیباسازي استفاد

جغرافیاي طبیعي

فاده از ا استرشته ي جغرافیاي طبیعي، یكي از شیرین ترین رشته هاست و از نیازهاي بشري درباره ي رابطه ي انسان و محیط، سخن به میان مي آورد و ب



حسابداري•
ل ها و ر شكي دحسابداري، سیستمي است كه در آن، فرایند جمع آوري، طبقه بندي، ثبت، خالصه كردن اطالعات و تهیه ي گزارش هاي مالي و صورت هاي حسابدار

یا مقامات مالیاتيظر مدل هاي خاص انجام مي شود تا افراد ذي نفع درون سازماني مثل مدیران سازمان یا برون سازماني مثل بانك ها، مجمع عمومي سازمان مورد ن
راد، به همین دلیل فردي كه تحصیالت دانشگاهي ندارد، بیش تر دفتردار است تا حسابدار؛ زیرا گزارش هاي این دسته از اف .بتوانند از این اطالعات استفاده كنند

اه مدت و بلندمدت، براي مثال یك حسابدار تجربي نمي تواند به راحتي بین دارایي كوت. مطابق استاندارد نیست و پردازش كافي نمي شود و بیش تر، تراز حساب هاست
ك سازمان یا از سوي دیگر یك حسابدار متخصص، در آینده مي تواند مدیر مالي ی. تفاوت قائل شود یا نمي داند كه چگونه باید معامله هاي ارزي را در دفاتر ثبت كرد

گر شركت به باشد یا اشتهشركت شود؛ یعني مي تواند به مدیریت یك شركت، ایده بدهد كه منابع موجودش را در چه راه هایي سرمایه گذاري كند تا استفاده ي بهینه دا
از الیت ها خارجفعمنابع مالي جدید نیاز داشت، یك مدیر مالي بر اساس دانش آكادمیك خود مي تواند بگوید كه از چه راهي باید تأمین مالي كرد و مجموع این

 .توانایي یك حسابدار تجربي است
خصي بخواهد در براي مثال اگر ش. حسابداري كمك مي كند تا سرمایه گذارها، اعتباردهندگان، مدیران و دولت بهتر بتوانند نسبت به مسایل اقتصادي تصمیم بگیرند

رت صوبه یك شركت، سرمایه گذاري كند، تمایل دارد كه وضعیت مالي آن شركت یا نتایج عملیات آن شركت را در طول سال هاي قبل بداند؛ موضوعاتي كه 
.گزارش هاي مالي توسط حسابداران تهیه مي شود

محاسبه ي بنايز مهم چنین دانش حسابداري در بخش مالیات، كاربرد وسیعي دارد؛ زیرا محاسبه ي سود به کمک حسابداري امكان پذیر است و تعیین مقدار سود نی
 .مالیات شركت ها اعم از دولتي و خصوصي است

ال ر كشور در ح، دآموزش حسابداران و شركت مؤثر آن ها در جمع آوري اطالعات مالي دقیق و قابل اعتماد و تجزیه و تحلیل این اطالعات براي توسعه ي پایدار
عالوه . استبلكه حیاتيو توسعه اي مانند ایران، اهمیت فراواني دارد؛ زیرا وجود اطالعات دقیق، اعتماد برانگیز، به موقع و مربوط به فعالیت هاي اقتصادي، الزم

ف منابع ده، اتالي شبر این، اطالعات مالي حاصل از فعالیت هاي اقتصادي كه به وسیله ي نظام هاي حسابداري گزارش مي شود، مي تواند از انحراف مسیر پیش بین
ادي انجام سرمایه گذاري، یكي از موارد ضروري و اساسي در فرایند رشد و توسعه ي اقتص. اقتصادي و اخالل در برنامه هاي توسعه ي اقتصادي جلوگیري كند

ین بازده را یش ترو بكشور است و سرمایه گذاران نیز از بُعد عرضه ي سرمایه، تا حد امكان سعي دارند منابع مالي خود را به سویي سوق دهند كه كم ترین ریسك 
 ها، استفاده از این در حالي است كه یكي از مباني اساسي براي محاسبه ي ریسك بازار شركت. داشته باشد؛ یعني به دنبال برآورد ریسك سرمایه گذاري ها خواهند بود

.اطالعات تولیدشده توسط سیستم حسابداري است
ویژگي ها و توانمندي هاي الزم

ون هر در آزمو رشته ي حسابداري از جمله رشته هایي است كه از داوطلبان هر سه گروه آزمایشي ریاضي و فني، علوم تجربي و علوم انساني دانشجو مي پذیرد
ت بسیار داشتن شّم ریاضي در رشته ي حسابداري از اهمی. سه گروه آزمایشي نام برده نیز درس ریاضي به عنوان مهم ترین درس این رشته، ضریب باالیي دارد

ادر به ادامه ي البته این به آن معنا نیست كه دانش آموزان رشته ي علوم انساني ق. برخوردار است؛ به همین دلیل دانش آموزان رشته ي ریاضي در این رشته موفق ترند
.تحصیل در رشته ي حسابداري نیستند بلكه باید تالش كنند تا از دانش ریاضي خوب یا حداقل متوسطي برخوردار باشند

این ویژگي به . دباششتههم چنین یك حسابدار باید بتواند به خوبي گزارش كارهاي خود را ارائه دهد؛ بنابراین باید بر ادبیات فارسي مسلط بوده و نگارش خوبي دا
اشد؛ زیرا درنهایت دانشجوي این رشته نباید به كارشناسي قانع ب. خصوص در سطوح باالتر این رشته، یعني حسابرسي و مدیریت مالي، اهمیت بسیاري دارد

.فارغ التحصیالن دوره هاي تحصیالت تكمیلي این رشته، آمادگي و پختگي بیش تري براي حضور در بازار كار دارند
 .یك حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول، باید خالق، مبتكر، صبور و منضبط باشد

شد تا در هم چنین باید دقیق و منظم با. دانشجوي این رشته باید تحمل ساعت ها كار در پشت یك میز و صندلي و سروكار داشتن با اعداد و رقم ها را داشته باشد
 .جمع بندي عددها و رقم ها دچار مشكل نشود

فرصت هاي شغلي
وچك گرفته تا ك ي فرصت هاي شغلي یك حسابدار، بسیار گسترده است و تعداد فارغ التحصیالن بي كار این رشته از برخي رشته ها كم تر است؛ زیرا از یك مؤسسه

 .بزرگ ترین كارخانه هاي كشور، حداقل براي تهیه ي اظهارنامه ي مالیاتي به حسابدار نیازمند هستند



علوم اجتماعي•

ي كه با خصصانمتبا افزایش روزافزون جمعیت جهان، تقاضا براي آموزش، بهداشت، اشتغال، مسكن و به طور خالصه رفاه اجتماعي بیش تر مي شود؛ درنتیجه وجود

.پژوهش، مطالعه و برنامه ریزي راه هاي رسیدن به رفاه اجتماعي و بهبود كیفیت زندگي را بیابند، بسیار ضروري است
جهان در ن بزرگازاعلوم اجتماعي تركیبي از تئوري و علم است و دانشجوي این رشته در عین حال كه به صورت تئوري با نظریات اكثر جامعه شناسان و نظریه پرد

ي با آشنایي با علوم ریاضي و آمار و آشنای. زمینه هاي مختلف اجتماعي آشنا مي شود، به صورت عملي به تحقیق و پژوهش در زمینه هاي مختلف اجتماعي مي پردازد

ا در زمینه هاي هدف این رشته نیز تربیت متخصصاني است كه نیاز جامعه ر. كامپیوتر و زبان انگلیسي باعث مي شود، دانشجو در این زمینه بیش تر و بهتر بدرخشد

اعي داراي چون علوم اجتم. ذكرشده برآورده كنند و به بررسي نقاط قوت و ضعف هر جامعه اي پرداخته، به چاره جویي و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام كنند

.مفهومي وسیع و كاربردي فراوان است، این رشته به بخش ها و موضوعاتي تخصصي تقسیم مي شود
برنامه ریزي اجتماعي.1

ده و امروزه با رشد جمعیت، تقاضا براي بهداشت، مسكن، اشتغال و رفاه اجتماعي بیش تر ش. هدف این گرایش، برنامه ریزي براي مسایل و مشكالت اجتماعي است

نهادهاي موجود از منابع ویريدرنتیجه ضرورت برنامه ریزي براي پاسخ گویي به این نیازها افزایش پیدا كرده است؛ زیرا برنامه ریزي به منزله ي وسیله اي براي بهره گ

.است
اد و سایر ري ها، كمیته ي امدردافارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در مراكز و نهادهایي كه به كار برنامه ریزي در مسایل اجتماعي مشغول اند، مانند وزارت كشور، شه

.مؤسسه هاي دولتي و خصوصي مشغول به كار شوند
(جامعه شناسي)پژوهش گري علوم اجتماعي .2

نه ي این گرایش به مطالعه و تحقیق در زمی. ، تحلیل و بررسي موضوعات مربوط به جوامع و گروه هاي انساني است(جامعه شناسي)هدف پژوهش گري علوم اجتماعي 

 هاي بتوانند از بحرانمع مسایل گوناگون اجتماعي مي پردازد و تالش مي كند براي حل مسایل و مشكالت اجتماعي جوامع انساني، راه هایي بیابد تا به كمك آن ها جوا

 .اجتماعي با موفقیت بیرون آیند
ش و سیما، آموزو فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند به كار تحقیق و مطالعه درباره ي جامعه شناسي در مراكز علمي و پژوهشي دولتي و خصوصي همانند صدا

.مشغول به كار شوند... پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، مراكز و مؤسسه هاي نظرسنجي و سنجش افكار و 
تعاون و رفاه اجتماعي.3

كي از ی. جامعه دارددر این گرایش با داشتن درس هایي از اقتصاد، جامعه شناسي، مردم شناسي، حسابداري، مدیریت و تعاون، سعي در توزیع عادالنه ي ثروت و قدرت 

فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در بخش هاي مختلف وزارت تعاون و تعاوني هاي شركت ها و  .موضوعات مهم این رشته، تعاوني ها و مسایل مربوط به آن هاست

.وزارت خانه هاي مختلف اعم از تعاوني هاي تولید، مصرف و مسكن به عنوان مدیر و برنامه ریز مشغول به كار شوند
خدمات اجتماعي.4

.هدف این گرایش كمك به افراد نیازمند به خدمات اجتماعي است تا خود را بیابند، مشكل خویش را بشناسند و سپس آن را حل كنند
كارخانه ها، ها، مراكز مشاوره،ان فارغ التحصیالن این گرایش در مراكز مختلفي كه به نوعي با انسان ها در ارتباط اند، مانند مراكز درماني، مراكز آموزشي و تربیتي، زند

سان ها كمك به اند وبا استفاده از روش ها و تكنیك هایي كه آموزش دیده اند، به مطالعه و بررسي مشكالتي كه افراد با آن ها دست به گریبان اند، مي پردازن... دادگستري و 

.این گرایش شباهت زیادي با رشته ي مددكاري اجتماعي دارد. مي كنند تا بتوانند این مشكالت و مسایل را حل كنند
مردم شناسي.5

ي علم مردم شناس. در زمان ها و مكان هاي گوناگون مي پردازد... این گرایش به مطالعه و بررسي فرهنگ جوامع مختلف در زمینه هایي مثل آداب و رسوم، غذا، پوشاك و 

 .سته شودكابا مطالعه ي دقیق شرایط و ظرفیت فرهنگي جامعه، راهكارهایي ارائه مي دهد تا این ناهنجاري ها و مشكالت، سامان  یابد یا از شدت آن ها
زش و جهاد كشاورزي، آموارتفارغ التحصیالن این گرایش مي توانند در مراكز و سازمان هایي كه به امر تحقیق و مطالعه در زمینه ي مردم شناسي مي پردازند، مانند وز



علوم تربيتي•

زم از آن جا كه انسان موجودي اجتماعي است و عالوه بر تعلق به خانواده ي خود، با انسان هاي دیگر نیز معاشرت دارد، ال

د به است با ایجاد یك سیستم آموزش و پرورش مطابق با شرایط وي و جامعه اي كه در آن زندگي مي كند، او را براي ورو

اتي جامعه آماده كرد و مطالب مورد نیاز را به وي آموزش داد تا بتواند زندگي بهتري داشته باشد و از موقعیت ها و امكان

.كه در اختیار دارد بهتر استفاده كند

نیاز . ه یابدبا توجه به پیشرفت علوم و فن آوري، باید روش هاي آموزش و تعلیم و تربیت نیز همراه با این تحوالت توسع

و انسان نیز به تعلیم و تربیت، مختص زمان و مقطع خاصي از زندگي او نیست و او همواره نیازمند ارتقاي دانش

 .معلومات خود است

مقاطع تحصیلي و گرایش ها

این . وداین رشته در حال حاضر در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي ش

زي رشته در مقطع كارشناسي، داراي چهار گرایش آموزش و پرورش پیش دبستاني و دبستاني، مدیریت و برنامه ری

 .آموزشي، آموزش و پرورش كودكان استثنایي و تكنولوژي آموزشي است

مدیریت و برنامه ریزي آموزشي

اسي، گرایش مدیریت و برنامه ریزي آموزشي، یك رشته ي میان رشته اي و تلفیقي از رشته هاي روان شناسي، جامعه شن

 هاي هدف این گرایش، از یك سو فراهم كردن هرچه بیش تر فرصت. فلسفه، مدیریت، آمار، زبان خارجي و مشاوره است

د نیاز یادگیري براي گروه هاي واجب التعلیم و عالقه مند به یادگیري و از سوي دیگر تربیت نیروي انساني ماهر مور

ري براي در كل، مدیریت و برنامه ریزي آموزشي، مدیریت بر فعالیت هاي یاددهي و یادگی. توسعه ي اقتصادي كشورهاست

رایش به راحتي فارغ التحصیل این گ. ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزیابي میزان تحقق این تغییرات است

رسیم مي تواند عالوه بر پیش بیني هاي آموزشي یك كشور، مراحل برنامه ریزي آموزشي و مدیریت بر اجراي آن را نیز ت

 .كند و با روش هاي بهتر آموزشي، راهنما و مشاور خوبي براي یادگیرندگان باشد

رشته اي جذاب و شیرین

علوم تربیتي، رشته اي جذاب و شیرین و حاوي درس هاي مشاوره، روان شناسي، روش  تدریس، مدیریت و مدیریت 

اي دانشجویان این رشته با گذراندن واحده. است( همه ي دوره هاي زندگي)آموزشي، مباحث جامعه شناختي و روان شناسي 

موزشي رشته ي علوم تربیتي به دو شاخه ي مدیریت آ. و واحدهاي عملي به تحصیل مي پردازند( در بعضي درس ها)نظري 



رشد و پرورش كودكان پيش دبستاني•
اكز، اولین این مر. ندكنمراكز پیش دبستاني مي توانند با ایجاد امكانات آموزشي، پرورشي، اجتماعي و رفاهي، شرایط الزم را براي رشد همه جانبه ي كودكان فراهم

فاده از در این مراكز، آگاهي هاي اجتماعي كودك رشد یافته و با است. محیط اجتماعي و در واقع پلي بین خانه و اجتماع بزرگي هستند كه كودك به آن تعلق دارد
كنجكاو این نوع آموزش با روحیه ي جست وجوگر، فعال و. روش هاي غیر مستقیم آموزشي، فرصتي براي یادگیري وسیع تر، غني تر و همه جانبه تر پیدا مي كند

بستان در زش پیش از دآموكودك، سازگارتر است و او را به یادگیري و اكتشاف برمي انگیزد؛ بنابراین در كنار خانواده ها و هم پاي تربیت آن ها، الزم است مراكز 
.زمینه ي تكامل همه جانبه ي كودك نقش داشته باشند

گي، كم سوادي یا فقر فرهني، اهمیت این مراكز، زماني آشكارتر مي شود كه بدانیم در بسیاري از مواقع، خانواده، وظیفه ي خود را به دلیل آشنا نبودن با مسایل تربیت
ي ایفا خوببهبي سوادي، مشكالت اقتصادي، دور بودن والدین از محیط خانه به علت كار و تأمین زندگي، از هم گسیختگي خانوادگي و موارد بي شمار دیگر،

.این جاست كه مراكز پیش دبستاني باید كمبودهاي آموزشي، تربیتي، جسمي و عاطفي كودكان را جبران كنند. نمي كند
ان بخشي دایر وترشته ي رشد و پرورش كودكان پیش دبستاني با توجه به همین ضرورت و نیاز به داشتن مربیاني مجرب و توانمند، در دانشگاه علوم بهزیستي و

. دارد« كودكان با نیازهاي ویژه»و « كودكان عادي»این رشته در مقطع كارشناسي، دو گرایش . شده است
كودكان عادي. 1

، مذهبي ل اجتماعياصوچگونه باید براي كودكان، داستان گفت، به آن ها شعر آموخت و با آن ها بازي كرد؟ زبان آموزي و آموزش مفاهیم ریاضي چگونه باید باشد؟ 
و اخالقي را چگونه باید به آن ها یاد داد تا كودك، رشد كامل و همه جانبه اي داشته باشد؟

وان كودكو روجود این پرسش ها و پرسش هایي مانند این، همه مؤید این نكته است كه بازي، سرگرمي و آموزش در این مراكز مي تواند نقش مؤثري بر جسم 
در دو ه ي علوم تربیتياین گرایش، نقاط اشتراكي با رشته ي علوم تربیتي، گرایش آموزش كودكان دبستاني و پیش دبستاني دارد؛ با این تفاوت كه رشت. داشته باشد

رورش كودكان د و پرشحیطه ي كودكان دبستاني و پیش دبستاني فعالیت مي کند و مربیان مورد نیاز آموزش و پرورش را در این دو حیطه تربیت مي كند، اما رشته ي
.  ، زیر نظر سازمان بهزیستي كشور است و تنها مربیان دوره ي پیش دبستاني را تربیت مي كند(گرایش كودكان عادي)پیش دبستاني 

كودكان با نیازهاي ویژه. 2
از . مؤثر استز اختالل،ي ااطالع از ناتواني ها، توانایي ها و قابلیت هاي كودكان در سنین پیش از دبستان، به طور چشم گیري در موفقیت هاي بعدي آن ها و پیش گیر

یرا هني است؛ زو ذهمین رو، در این دوران، یكي از مهم ترین خدماتي كه مربي مي تواند انجام دهد، شناخت كودكان تحت مراقبت خود از نظر رفتارهاي فیزیكي 
واند این ، مي تاشدیك مربي در زماني طوالني و در موقعیت هاي بسیار طبیعي، كودكان را مشاهده مي كند و اگر تفاوتي جدي و زیربنایي در كودك وجود داشته ب
.كندهم اختالالت را در بسیاري از زمینه ها، پیش از این كه جدي تر شوند، تشخیص دهد و زمینه را براي كمك هاي الزم متخصصان به نحو معتبر فرا

.ندنف كهدف گرایش رشد و پرورش كودكان با نیازهاي ویژه، تربیت متخصصاني است كه بتوانند در این زمینه، فعالیت و نیازهاي جامعه ي ما را برطر
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

ر كودك دبي،مربي كودكان پیش دبستاني بودن، از سخت ترین كارهاست؛ زیرا رفتار، طرز صحبت و بیان، نگاه، پوشش، راه رفتن و در كل، همه ي كارهاي مر
را وي با از سوي دیگر، مربي كودكان بودن، از بهترین كارهاست؛ زی. نقش جاودانه مي بندد و كوچك ترین لغزش مربي، بر گروهي از كودكان اثر منفي مي گذارد

.شخصیت و روح انسان هایي پُراحساس و پُر از شور معصومانه سروكار دارد و پایه ي جامعه را مي سازد
ي فردي هم چنین الزم است كه و. به همین دلیل، دانشجوي این رشته باید فردي پاك، صادق، سالم و پرانرژي و عاشق كودكان و آشنا با روان شناسي كودك باشد

مون و اپیرخالق و سازنده باشد تا بتواند شیطنت و كنجكاوي كودكان را به بهترین راه سوق دهد و از شجاعت و جسارت كودك براي یادگیري، كشف دنیاي 
. پرورش هوش و استعداد او بهره گیرد

فرصت هاي شغلي
ار باشد؛ رخوردفرصت هاي شغلي بسیاري براي فارغ التحصیل این رشته وجود دارد؛ زیرا بي شك هر مركز پیش دبستاني مایل است از مربیان مجرب و متخصص ب

.كارشناساني كه مي توانند سطح كیفي مركز را در حد قابل توجهي افزایش دهند
وانان و نوجدر ضمن فارغ التحصیل این رشته مي تواند به عنوان كارشناس آموزش و برنامه ریزي در سازمان بهزیستي كشور، كانون پرورش فكري كودكان و 

.مراكز كودكان استثنایي فعالیت كند



باستان شناسي•
رده نشده علم باستان شناسي، شناخت حقایق فرهنگ هاي گذشته است كه در تاریخ، نامي از آنان و شیوه ي زندگي شان ب

را كه مطالعات باستان شناسي، ما را به دنیاي زندگي گذشتگان مي برد و سخن كساني. یا به ندرت برده شده است
.امروز خاموش اند، باز مي شنویم

كسب و در كاوش هاي باستان شناسي، عالوه بر آشنایي با فرهنگ هاي مادي مانند دست ابزارها، ابزار تولید و معیشت و
ي كار، فرهنگ معنوي آن ها مانند مذهب، آداب و رسوم، زبان، ادبیات، سنت ها و رفتارهاي فرهنگي نیز مورد بررس

مورد باستان شناسان براي شناخت حقایق فرهنگي انسان، او را از طریق آثار و بقایایش. و مطالعه قرار مي گیرد
.مطالعه قرار مي دهند

تعدد و تنوع آثار و محوطه ها، تپه ها و بناهاي تاریخي و باستاني در سطح كشور و ضرورت انجام مطالعات و 
ز پژوهش هاي باستان شناسي روي آن ها توسط كارشناسان و نیروهاي آموزش دیده ي ایراني به جاي نیروهاي خارجي ا

زد سوي دیگر، ضرورت و اهمیت تربیت افراد متعهد و كارشناس را در سطوح گوناگون علمي و دانشگاهي گوش
.مي كند

حضور كارشناس باستان شناسي در هیئت هاي پژوهش  و كاوش، حلقه ي كاري این هیئت ها را از كارگران، 
أثیر َسركارگران فني و كاردان هاي باستان شناس و معماران، كامل كرده و در باال بردن سطح كّمي و كیفي كار، ت

.  مطلوبي خواهد داشت
راي دوره ي كارشناسي باستان شناسي، یكي از دوره هاي آموزش عالي است كه هدف آن، تربیت افراد متعهد و خبره ب
این. مشاركت در انجام مطالعات و پژوهش ها و كاوش هاي باستان شناسي به صورت عضو هیئت ها و كارشناس است

ي گروه رشته، شباهت و نزدیكي زیادي به رشته ي كارداني باستان شناسي گروه هنر دارد؛ اما برخالف باستان شناس
.ناسي مي پردازدهنر، كه بیش تر به جنبه ي هنري باستان شناسي مي پردازد، این رشته بیش تر به بُعد تاریخي باستان ش

مقاطع تحصیلي و گرایش ها
ي شود و در این رشته در حال حاضر در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه م

.هفته اي است17نیم سال 8سال و شامل 4طول دوره ي كارشناسي باستان شناسي . مقطع كارشناسي، گرایش ندارد
فرصت هاي شغلي

فارغ التحصیالن این رشته با آموزش هاي نظري و عملي و مهارت هایي كه در مدت كارآموزي هاي خود كسب مي كنند 
(  ن شناسياز شناسایي و بررسي تا گمانه زني و كاوش باستا)مي توانند در انجام مطالعات و پژوهش هاي باستان شناسي 

حصیالن هم چنین این فارغ الت. مشاركت داشته باشند و به صورت عضو هیئت هاي پژوهشي و كارشناسي همكاري كنند
مي توانند در اداره ي بخش ها و واحدهاي اداري مربوطه در شهرداري ها، سازمان ایرانگردي و جهانگردي، سازمان 

. میراث فرهنگي یا موزه هاي باستان شناسي نیز انجام وظیفه كنند



تاريخ•

حتي كتاب هاي تاریخ آموزش و پرورش فقط به بازخواني گذشته و هیاهوي قدرتمندان و پادشاهان مي پرداخت و بر همین اساس

.بهترین دانش آموزان نیز تاریخ را مجموعه اي از حادثه ها مي دانستند

الت اما آیا چنین دیدگاهي صحیح است؟ آیا علم تاریخ مثل یك داستان یا رمان، مجموعه اي از حادثه هاي تلخ و شیرین را به ح

روایي و نقلي محض منتقل مي كند و هدف آن، افزایش معلومات دایره المعارفي است؟

را با حفظ تاریخ، قواعدي است كه ثبت وقایع مؤثر بر مردم یك ملت»: دایره المعارف بریتانیكا در معرفي علم تاریخ مي گوید

«.تسلسل تاریخي و زماني آن مطالعه مي كند و مبني بر تحقیق منتقدانه ي منابع اطالعاتي و توضیح دالیل آن هاست
ا هدف تاریخ دانان این است كه فعالیت هاي ثبت شده ي انسان ر»: این دایره المعارف، درباره ي هدف تاریخ دانان نیز مي گوید

 هاي علم این درك از اعمال انسان، موضوعي كامالً جدید است و به پیشرفت. مدل سازي كنند تا درك عمیق تري از آن  داشته باشند

نیز شادروان، دكتر عبدالحسین زرین كوب،« .برمي گردد كه توسط تاریخ دانان حرفه اي ایجاد شد19و 18تاریخ در اواخر قرن 

تاریخ، تنها گردآوري روایت ها و مقایسه ي آن ها و شناخت »: در معرفي علم تاریخ مي گوید« تاریخ در ترازو»در كتاب 

رقرار مي كند وراي این كار، نظر به توجیه و تفسیر این واقعیت هاست كه بین جزئیات، رابطه ب. حوادث گذشته نیست« واقعیت»

ا و آن جا این كار در واقع عبارت است از تجدید بناي گذشته به كمك مصالح و موادي كه این ج. و آن ها را به یكدیگر پیوند مي دهد

«.از بقایاي آوار حادثه ها باقي مانده است
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

.دانشجوي تاریخ باید ویژگي ها و مهارت هاي بسیار داشته باشد تا بتواند درنهایت مورخي موفق شود

. اشته باشددانشجوي تاریخ یا به عبارتي یك مورخ باید نظم و دقت فراوان و توان به تصویر و نقد كشیدن وقایع تاریخي را د

دیگر ضمناً چون تاریخ، علمي بسیار وسیع و گسترده است، مورخ یا باید اطالعات وسیعي از رشته هاي دانشگاهي و علمي

.داشته باشد یا از نتایج تحقیق محققان اجتماعي دیگر استفاده كند
اد، سیاست و پایه ي علم تاریخ، فلسفه و زمین آن، جغرافیا و دیوارهاي آن، جامعه شناسي، اقتص: یكي از استادان دانشگاه مي گوید

ي به ویژه تصور غلطي كه در اذهان عموم. فرهنگ است و دانشجوي تاریخ باید با این علوم آشنا باشد و از نتایج آن ها بهره  ببرد

 آموزان، در برخي از دانش آموزان دبیرستاني وجود دارد این است كه علم تاریخ متكي بر محفوظات است یا به گفته ي خود دانش

سان انجام تاریخ، یك درس حفظي است و دانش آموز باید رویدادها را به خاطر بسپارد؛ كاري كه یك كامپیوتر، بسیار بهتر از ان

ین اما حقیقت این است كه آن چه در تاریخ اهمیت دارد، تجزیه و تحلیل رویدادها و برقراري رابطه ي علّي و معلولي ب. مي دهد

را و مسایل عمیق تريفردي مي تواند در رشته ي تاریخ موفق شود كه از پوسته ي رویي رویدادها عبور كرده. رویدادهاست



فرصت هاي شغلي•
وند، در حالي كه تلقي سنتي از رشته ي تاریخ این است كه فارغ التحصیالن این رشته ضرورتاً باید دبیر ش

سناد امروزه سازمان هاي ا. زمینه ي اشتغال فارغ التحصیالن رشته ي تاریخ در كشور ما بسیار زیاد است
د؛ بسیار متنوعي داریم و هر كدام از این سازمان ها، انبوهي از اسناد فهرست نشده و شناسایي نشده دارن

در عالوه بر آن، مراكز پژوهشي ما مي توانند. كاري كه در حیطه ي دانش یك فارغ التحصیل تاریخ است
یل تاریخ از فارغ التحص( از نوشتن مقاله گرفته تا شركت در سطح هاي كالن ملي پژوهشي)سطوح مختلف 

ز بر اساس آخرین برنامه ي تدوین شده ي وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري قرار است ا. استفاده كنند
فارغ التحصیالن دوره ي كارشناسي تاریخ در وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور خارجه، وزارت 

علوم، تحقیقات و فن آوري، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان موزه ها، مراكز اسناد ملي و صدا و 
.سیما براي بررسي مسایل تحقیقي تاریخ در حد تحقیقات بین المللي استفاده شود

ي حضور فارغ التحصیل این رشته در وزارت امور خارجه نیز به این دلیل، مهم است كه براي برقرار
هنگي ارتباط با كشورها باید پیشینه ي آن ها در قالب قراردادها و پیمان ها اعم از سیاسي، اقتصادي و فر

.مورد بررسي قرار گیرد؛ كاري كه در حیطه ي اطالعات یك فارغ التحصیل تاریخ است
هم چنین بررسي تاریخ، از موضوعات اصلي مطبوعات و نشریات براي باال بردن فهم و درك جامعه 

است؛ زیرا جامعه اي كه از حیات گذشته در ابعاد مختلف بیگانه باشد، هرگز فهم درستي از حال و 
ان پس از انقالب بسیاري از مؤسسه ها و سازمان ها مثل سازم. برنامه ي منسجمي براي آینده نخواهد داشت

ه اسناد انقالب اسالمي، اداره ي كل آرشیو و اسناد ریاست جمهوري، پژوهشگاه تاریخ معاصر وابسته ب
ألیف و بنیاد مستضعفان و سازمان اسناد ملي با تأسیس پژوهشگاه یا اداره و واحد تاریخ، به تدوین، ت

لبته استادان و ا. نگهداري اسناد تاریخي مشغول هستند و درنتیجه به فارغ التحصیل رشته ي تاریخ نیاز دارند
ایگاه واقعي كارشناسان این رشته معتقدند، فارغ التحصیالن تاریخ در یك جامعه ي توسعه یافته مي توانند ج

است و خویش را بیابند؛ زیرا رشته ي تاریخ از لوازم توسعه ي سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي
.اشدفارغ التحصیل تواناي تاریخ مي تواند در برنامه ریزي هاي كالن، نقش بسیار مهم و مؤثري داشته ب



الهيات و معارف اسالمي•

.از آغاز آفرینش، انسان در پي این بوده است كه فطرت خدایي خود را به حق رساند و دلش را آرام كند

ر زمان خداوند یگانه نیز براي حركت بشر در راه مستقیم، برنامه و روش متناسب با فطرت انساني را در ه

.و مكاني فرو فرستاد و كمال آن را به نام دین اسالم زینت داد

شر پیامبران را كه خود از شراب وحي سیراب شده بودند، براي هدایت ب-آن كانون محبت-پروردگار عالم

ي فرستاد تا جان او را شكوفا كرده، روح الهي را در جایگاه اصلي كه همانا كانون علم و تربیت است جا

.دهند

فرهنگ غني و پویاي اسالم، گروهي عاشق و طالب علم الهي را بر آن داشت تا با هجرت از خود و خانه ي

شنا و خویش، قدم در راه كسب معارف الهي بگذارند تا اول خود و بعد دیگران را با این حقیقت همیشه زنده آ

.به این وسیله، كام خود و دیگران را از حالوت آن شیرین كنند

مقاطع تحصیلي و گرایش ها

ر ارائه این رشته در حال حاضر در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشو

ي، این رشته در مقطع كارشناسي داراي گرایش هاي علوم قرآن و حدیث، فقه و مباني حقوق اسالم. مي شود

هیات و فلسفه و حكمت اسالمي، ادیان و عرفان، تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسالمي، فقه شافعي و دبیري ال

.هفته اي است17نیم سال 8سال و شامل 4طول دوره ي كارشناسي این رشته، . معارف اسالمي است

:فارغ التحصیالن این رشته مي توانند منشأ خدمات زیر باشند

.تبلیغ معارف اسالمي در سطح عمومي-

.تدریس در مراكز آموزشي و فرهنگي-

 هاي گسترش و نشر فرهنگ و معارف اسالمي در كشورهاي مختلف جهان، به عنوان مثال در قالب رایزني-

.فرهنگي و وزارت خانه هاي ارشاد و امور خارجه

.انجام امور تحقیقاتي و پژوهشي در زمینه ي مسایل فرهنگ و معارف اسالمي-

كارشناسي فقه و مباني حقوق اسالمي در دستگاه قضایي-



زبان و ادبيات فارسي•

ا سرفصل ها رشته ي زبان و ادبیات فارسي بهترین بستر براي ورود به شناخت فرهنگ و عرفان و حتي معارف دیني ماست؛ زیر

امروزه . و درس هایي كه در این رشته تدریس مي شوند، هر كدام مسیري است كه ما را به دشت هاي وسیع معرفت مي رساند

د؛ یعني دامنه ي ادبیات فارسي بسیار گسترده است، به گونه اي كه امكان ایجاد ده گرایش براي آموزش ادبیات فارسي وجود دار

دانشجو در مدت دو سال، درس هاي عمومي ادبیات را مي خواند و در دو سال بعد، در یكي از گرایش هاي علوم بالغي، ادبیات 

اما آن چه . داستاني، عرفان و اساطیر، زبان شناسي و گرایش هاي دیگري كه مي توان در این رشته پیش بیني كرد، مطالعه مي كند

ت كه امروز در دانشگاه ها به عنوان ادبیات فارسي تدریس مي شود، آشنایي كلي با مجموعه اي از متن هاي نظم و نثر فارسي اس

 .براي رسیدن به این شناخت، برخي از درس هاي فني مهم آموخته مي شوند

در . یرنددر رشته ي ادبیات فارسي دو شاخه ي اصلي زبان فارسي و ادبیات فارسي مورد بررسي و تجزیه و تحلیل قرار مي گ

یات، خود بخش ادب. بخش زبان فارسي، مسایل مربوط به زبان شناسي، دستور زبان، اصول نگارش و ویرایش بررسي مي شوند

ي برخي از درس ها كه به طور مستقیم به مطالعه ي متن ها مي پردازد و قسمتي دیگر كه در واقع علوم و فنون: دو بخش است

ع ادبي این درس ها شامل سبك شناسي، نقد ادبي، انواع ادبي، تاریخ ادبیات، صنای. هستند كه روي متن هاي ادبي اعمال مي شوند

.هستند( بدیع، معاني و بیان، قافیه و عروض)

ان با آن ها ادبیات فارسي بسیار جامع است زیرا در ادبیات، تمام تخیالت، آمال، آرزوها، جهان بیني و باید و نبایدهایي كه یك انس

ثر دانشجوي این رشته در دوره ي كارشناسي با میراث مكتوب این سرزمین در زمینه ي نظم و ن. روبه رو است، مطرح مي شود

آشنا مي شود و به واسطه ي این آشنایي براي پاسداري از مرزهاي علمي و زبان، توانمند مي شود و مي تواند به ویرایش 

.موضوعي و علمي متن ها بپردازد
تحریر كلمه ها، معجزه ي حیات بشریت اند و كار یك نویسنده یا شاعر، آن است كه معجزه ي حیات  بشر را به زیبایي به رشته ي

تقالل به بیان دیگر، زبان و ادبیات هر كشوري، هویت آن كشور است و اگر ادبیات و زبان را از کشوري بگیریم، اس .درآورد

رورش فكري و روحي آن را گرفته ایم و از همین جا مي توان به اهمیت رشته ي ادبیات فارسي پي برد؛ رشته اي كه وظیفه اش، پ

.جواناني است كه ادبیات كشور ما را حفظ كرده و آن را هرچه بیش تر شكوهمند كنند

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

هم چنین بهترین نیرو براي  .بعد از آموزش و پرورش، مطبوعات بهترین بستر براي فعالیت فارغ التحصیالن ادبیات فارسي است

این تنظیم و ارائه ي برنامه هاي ادبي رادیو و تلویزیون و حوزه هاي فرهنگي وزارت خانه هاي مختلف كشور، فارغ التحصیالن

فرهنگ و یك کارشناس ادبیات اگر پویا و فعال باشد، مي تواند یك نویسنده، شاعر یا منتقد موفق شود و در ارتقاي. رشته اند



فرصت هاي شغلي•

شوند؛ هم چنین ه ي خوبيیندفارغ التحصیالن ادبیات فارسي مي توانند در صدا و سیما، عالوه بر تهیه ي برنامه هاي ادبي، با كسب یك سري توانایي هاي مورد نیاز، گو

.مي توانند در مراكز چاپ و نشر كتاب به عنوان ویراستار و ناظر ادبي در سیر چاپ كتاب، حضور داشته باشند

گ هاي تألیف فرهندر در ضمن تعدادي از فارغ التحصیالن نیز با توجه به ذوق و سلیقه ي خود، كارهاي ویژه اي انجام مي دهند كه از آن جمله مي توان به شرکت 

كترا ضمناً رشته ي زبان و ادبیات فارسي در ایران تا مقطع د. دایره المعارف ها اشاره كرد« انتخابي»و « فیش نویسي علمي»مختلف به عنوان پژوهشگر ادبي یا 

 .تدریس مي شود

ي آیین هاي زندگو زبان و ادبیات هر سرزمیني، آیینه ي تمام نماي فرهنگ و هویت مردم آن سرزمین است و فرهنگ و هویت، مجموعه اي از باورها، آداب، سنت ها

ن، زبان فارسي از زیباترین، شیواتری. دولت و مردم هر كشوري موظف اند از زبان خویش نگاهباني كنند و در باروري و اعتالي آن بكوشند. هر ملت است

".همه ي طوطیان هند، از این قند پارسي كه به بنگاله مي رود، شكرشكن مي شود"پرنغمه ترین و شیرین ترین زبان هاي جهان به شمار مي رود تا جایي كه 

و بسیاري ، عرفاندینگویندگان پارسي زبان، ایراني و غیر ایراني، از ادبیات فارسي، منشوري زیبا و رنگین ساخته اند كه مي توان در آن، حكمت، اخالق، ادب، 

تحصیل در رشته ي زبان و ادبیات فارسي، ورود به جهاني است كه همه ي زوایا و خفایاي زندگي انساني و. مباحث مهم زندگي را در اوج كمال، مشاهده كرد

. ا مي شناسددانشجویي كه این رشته را براي تحصیل انتخاب مي كند، در دوره ي كارشناسي دو مبحث ادبیات فارسي و زبان فارسي ر. معارف الهي را دربرمي گیرد

ض و قافیه آشنا ع و عروبدیدر حیطه ي ادبیات با متن هاي نظم و نثر، سبك شناسي، انواع ادبي، نقد ادبي، تاریخ ادبیات، فنون و صنایع ادبي همچون معاني و بیان و 

.مي شود و در شاخه ي زبان، موضوعات زبان شناسي دستور زبان، آیین نگارش و ویرایش را مطالعه مي كند

مي تواند از ند وي كدانشجوي رشته ي زبان و ادب پارسي، در دوره ي كارشناسي به جایگاه ادبیات فارسي پي مي برد و قدرت بررسي و تحلیل آثار ادبي را پیدا م

 .طریق ورود به حوزه ي ادبیات تطبیقي، نقدهاي عالمانه اي ارائه دهد

لوم بالغي، ني، عستااز آن جا كه این رشته ي تحصیلي، گستردگي و عمق بسیار دارد، دانشجویان مي توانند در شاخه هاي متفاوت همچون ادبیات معاصر، ادبیات دا

 .را برگزینند... مطالعه كنند و در دوره ي كارشناسي ارشد و دكترا، گرایش هایي همچون زبان شناسي و مطالعه در زبان هاي باستاني و ... انواع ادبي و 

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

.آن چه بیش از همه در انتخاب این رشته ضروري است، عالقه و اشتیاق است .1

.دانشجوي رشته ي زبان و ادبیات فارسي، باید پُرمطالعه باشد و خواندن را یكي از وظایف روزانه ي خود بشمارد .2

دادن خوراك فكري به حافظه و كار كشیدن و بهره برداري از آن، به یقین در تقویت  .اگر حافظه اي قوي داشته باشد، قطعاً در طي این طریق، موفق تر خواهد بود .3

.آن مؤثر است

خواندن خوانندگان ارجمند بهتر مي دانند كه سواد خواندن، فقط توانایي. داشتن مهارت و سواد خواندن از ابزارهاي مهم تحصیل در رشته ي ادبیات فارسي است .4

.واژه ها و جمله ها نیست، بلكه درك معنا و مطلب و روان خواني و ویژگي هاي دیگر در تعریف سواد خواندن مي گنجد

ً فارغ التحصیل رشته ي زبان و ادبیات فارسي، در زمینه ي نویسندگي، ویرایش موضوعي و علمي متن ها، شناخت، نقد و تحلیل آثار ادبي و بعض .5 هنري و اظهار ا

.نظر در حوزه هاي فرهنگي توانمند مي شود
فرصت هاي شغلي

رشد و در صورت دریافت مدارك كارشناسي ا. اولین و مؤثرترین حضور یك فارغ التحصیل رشته ي زبان و ادبیات فارسي، آموزش و پرورش و تدریس است

.دكترا، جلوس بر كرسي هاي دانشگاهي نیز ادامه ي این مسیر خواهد بود

صدا . ودن خواهد بآناافراد صاحب ذوق و اهل قلم و مطالعه، در حوزه ي نویسندگي، شعر، نقد و ویرایش متن ها فعالیت مي كنند و مطبوعات، یكي از بسترهاي كار 

ي، ادبي و هاي فرهنگزه و سیما، مراكز تحقیقاتي، فرهنگستان زبان فارسي، مراكز چاپ و نشر كتاب، كتابخانه ها، مراكز تألیف فرهنگ ها و دایره المعارف ها و حو



علوم اقتصادي•

دگي مردم علم اقتصاد، علم ارائه ي بهترین راه ها براي بهره برداري از منابع محدود مادي و درنتیجه باال رفتن سطح زن

وان به طور در واقع ارائه ي بهترین شكل استفاده از منابع و امكانات، بر عهده ي علم اقتصاد است؛ بنابراین مي ت. است

ش مي كند كه خالصه گفت كه انسان تالش مي كند از امكانات طبیعي، بهترین بهره برداري را كند و علم اقتصاد نیز تال
.بهترین روش را براي استفاده از امكانات به انسان نشان دهد

، اقتصاددان مشهور اسكاتلندي، «آدام اسمیت»توسط « ثروت ملل»میالدي با انتشار كتاب 1776علم اقتصاد در سال 

سجم آدام اسمیت، اندیشه هاي ماقبل خود را كه به صورت پراكنده و غیر منسجم بود، به شكل مرتب و من. به وجود آمد

ود را از زماني كه آدام اسمیت، بنیان گذار علم اقتصاد، كتاب خ. در یك كتاب جمع آوري كرد و به این افكار، نظم داد

ي است و بالطبع منتشر كرد، تقریباً دو قرن مي گذرد؛ بنابراین در مقایسه با علوم دیگر، علم اقتصاد، علم جوان و نوپای

شته در كشور ما نیز این علم جزو علوم جوان به حساب مي آید؛ به همین دلیل، زمینه هاي مطالعاتي فراواني در این ر
.به خصوص در كشور ما كه یك كشور در حال توسعه به حساب مي آید، وجود دارد

د را اقتصاد، یك علم اجتماعي است كه به انسان و نظام هاي اجتماعي كه به وسیله ي آن نظام ها، بشر فعالیت هاي خو

آموزش، دانش، خشنودي معنوي و )و نیازهاي غیر مادي ...( خوراك، پوشاك، مسكن و )براي رفع نیازهاي مادي 

ش از این رو اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعي هستند كه با دقت و تالش و كوش. سازمان مي دهد، مي پردازد...( 

ي در در راستاي شناخت مشكالت جامعه و ارائه ي راهكارهاي مناسب براي حل این مسایل، نقش بسیار تعیین كننده ا
.بهبود شرایط اقتصادي و اجتماعي جامعه خواهند داشت

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم

ادر فارغ التحصیالن دوره ي كارشناسي علوم اقتصادي، از سطحي از مهارت ها و توانمندي ها برخوردار مي شوند كه ق

. ي شوندبه تجزیه و تحلیل مسایل اقتصادي در زمینه هاي صنعتي، كشاورزي، بازرگاني و خدمات در سطح كارشناس

هم چنین آمادگي مشارکت و همكاري در ارائه ي خدمات برنامه ریزي، ارزیابي و پیش بیني و مشاوره در زمینه هاي 
واهند مختلف اقتصادي را دارا بوده، صالحیت احراز مشاغل كارشناسي در مؤسسه هاي دولتي و غیر دولتي را نیز خ

.داشت
مقاطع تحصیلي و گرایش ها



زبان و ادبيات عرب•

مه از دانشجوي زبان و ادبیات عرب با تاریخ ادبیات عرب، متن هاي مختلف نظم و نثر دوره هاي مختلف، فن ترج
لیل، عربي به فارسي و بالعكس، علوم بالغي و عروض و قافیه در زبان و ادبیات عرب آشنا مي شود؛ به همین د

رشته ي زبان و ادبیات عرب در دانشگاه ها با كتاب عربي كه در آموزش و پرورش تدریس مي شود تا حدودي 
در مدرسه ها، عربي بیش تر درس قواعد و صرف و نحو است و تا حدودي نیز دانش آموزان علوم. متفاوت است

انساني بالغت زبان عربي را مطالعه مي كنند، اما در دانشگاه، به زبان و ادبیات عرب به عنوان یك رشته ي

عم از تاریخ ادبیات عرب در دوره هاي مختلف ا: تخصصي نگاه مي شود و دانشجویان با درس هاي متفاوتي از جمله
ر تاریخ ادبیات عصر جاهلي، عصر اموي، عصر عباسي، دوره ي انحطاط و دوره ي معاصر، متن هاي نظم و نثر د

 شوند كه دوره هاي مختلف تاریخي، ادبیات تطبیقي، نامه نگاري و خالصه نویسي، مكالمه، انشا و فن ترجمه آشنا مي
.تمام این متن ها به خط عربي است

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم

ان و هم چنین دانشجوي زب. عالقه و انگیزه در رشته ي زبان و ادبیات عرب مثل سایر رشته ها حرف اول را مي زند
گر به زبان ادبیات عرب باید به ادبیات فارسي و زبان عربي تسلط نسبي داشته باشد و در كنار این توانمندي ها ا

.  عربي به عنوان زبان وحي نگاه كند، با عشق و عالقه ي بیش تري رشته ي تحصیلي خود را ادامه مي دهد
.ذیردزبان و ادبیات عرب تنها رشته ي زبان هاي خارجه است كه فقط از داوطلبان گروه علوم انساني دانشجو مي پ

موقعیت شغلي

ي تواند عالوه بر تدریس در آموزش و پرورش و مؤسسه هاي خصوصي، یك فارغ التحصیل توانمند رشته ي عربي م
.به پژوهش و تحقیق در زمینه ي زبان و ادبیات عرب بپردازد

نین هم چ. یكي از مهم ترین و اساسي ترین مراكز جذب فارغ التحصیالن این رشته، وزارت آموزش و پرورش است
ه شركت فارغ التحصیالني كه زبان عربي را خوب فراگرفته اند، مي توانند در آزمون هاي اداره ي فني قوه ي قضائی

.کنند و در صورت موفقیت، به عنوان مترجم رسمي دادگستري، مجوز تأسیس دارالترجمه بگیرند

را افرادي نیز كه مي خواهند جذب مشاغل آزاد شوند، مي توانند به ترجمه ي متن هاي كتاب هاي عربي بپردازند؛ زی
راكزي یكي دیگر از م. بازار كتاب ما نیاز مبرمي به مترجماني دارد كه به زبان عربي و كار ترجمه مسلط باشند



فلسفه•
فضاي منظور از واقعیت ها، اموري هستند كه در. فلسفه را رویكرد به حقیقت با عبور از واقعیت ها تعریف كرده اند

ررسي قرار علم فیزیك، جسمانیت اشیاء را مورد ب. علوم مختلف به واقعیت ها مي پردازند. ادراكي انسان وقوع یافته اند
جش مي دهد و نسبت هاي جسماني آن ها را مطالعه مي كند، علم ریاضي با در نظر گرفتن میزاني به عنوان عدد، به سن

انسان ها و اندازه گیري امور واقعي و نسبت هاي مقداري آن ها و علم ادبیات نیز به بررسي شیوه ها و اسلوب گفت وگوي
جسمانیت، از مي پردازد؛ اما فلسفه در پي یافتن حقیقت هر امري است؛ یعني آن چنان كه في نفسه هست؛ مثالً از حقیقت

ي و وجودشناس: در رشته ي فلسفه با دو بحث عمده روبه رو هستیم. حقیقت عدد و از حقیقت زبان پرسش مي كند
اشیاء همگي موجوداتي هستند معین و محدود به حدود و از این رو داراي ویژگي ها و خصوصیات. شناخت شناسي

ر ما خاص خود هستند؛ اما همان طور كه گفته شد این مسایل در فضاي ادراكي انسان رخ مي دهند و معلوم نیست كه اگ
شاهده موجود دیگري با خصوصیات و ویژگي هاي متفاوت بودیم، باز هم اشیاء را با همین ویژگي ها و خصوصیات م

.  شناسداز این رو ذهن حقیقت جوي انسان به این سمت مي رود كه اشیاء را آن چنان كه في نفسه هستند ب. مي كردیم یا نه
 .امنداین بخش از فلسفه را كه به بحث وجودشناسي مي پردازد، فلسفه ي اولي، حكمت الهي یا مابعد الطبیعه مي ن

ي رسد؟ و هنگامي كه سؤال هایي مانند اصوالً توانایي انسان در شناخت مسایل تا چه حد است؟ انسان چگونه به یقین م
بحث منطق، كه همانا ابزار سنجش شناخت انسان به . ، مطرح مي شوند، ما وارد مبحث شناخت شناسي مي شویم...

.حساب مي آید، در این قسمت از فلسفه جاي مي گیرد
بعد از این دو محور اساسي و مهم، به شاخه هاي فرعي متعددي مي رسیم كه فلسفه هاي مضاف خوانده مي شوند و 

، فلسفه ي علم فلسفه ي اخالق، فلسفه ي هنر، فلسفه ي دین، فلسفه ي تاریخ، فلسفه ي سیاست :مهم ترین آن ها عبارت اند از
...و

عالم در این شاخه ها كه شاید بتوان گفت شامل همه ي معارف بشري مي شود، حقیقت موضوع و ماهیت حقیقي عملكرد
وه ي به عنوان مثال در علم اخالق از چگونگي و شی. در رشته اي خاص از معارف بشري مورد بررسي قرار مي گیرد

نه، متخلق شدن به اخالق حسنه صحبت مي شود، در حالي كه در فلسفه ي اخالق از مطلق یا نسبي بودن اخالق حس
 .بحث مي شود... اختیار و توانایي انسان در تغییر خلق و خو، منشأ و مالك ارزش هاي اخالقي و 

اید گفت كه در تفاوت این رشته با یكي از گرایش هاي رشته ي الهیات و معارف اسالمي به نام فلسفه و حكمت اسالمي ب
ناخت در رشته ي فلسفه بیش تر روي فلسفه ي غرب تأكید مي شود، اما در گرایش فلسفه و حكمت اسالمي، هدف، ش

.فلسفه ي اسالمي است و كم تر به فلسفه ي غرب پرداخته مي شود
مقاطع تحصیلي و گرایش ها

هفته اي است كه ممكن است تا حداكثر مجاز در 17نیم سال 8سال و شامل 4طول متوسط دوره ي كارشناسي فلسفه، 
ر كشور این رشته، در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا د. طول بكشد( سال6)آیین نامه 

 .در دوره ي كارشناسي، گرایشي ندارد و به صورت عمومي ارائه مي شود. ارائه مي شود



علوم قرآن و حديث•

در قالب هم چنین سنت. قرآن، كتاب آسماني و سرچشمه ي علوم گوناگون اسالمي مانند علوم ادبي و نیز علوم قرآني، تاریخ قرآن و تفسیر است

مت هم چنان كه قرآن و سنت، دو ركن وحدت ا. حدیث، مانند قرآن، منبع بسیاري از علوم ادبي و نیز علوم خاص حدیث و علم رجال و تراجم است

.  اسالمي و مایه ي علم فقه و كالم و عرفان اند، مایه ي اولین علم تاریخ اسالم نیز هستند

مقاطع تحصیلي و گرایش ها

ي علوم طول دوره ي كارشناس. این رشته در حال حاضر در مقاطع كارشناسي پیوسته، كارشناسي ارشد ناپیوسته و دكترا در كشور ارائه مي شود

این رشته در مقطع كارشناسي داراي . هفته است17طول هر نیم سال، . نیم سال ارائه مي شوند8سال است و همه ي درس ها در 4قرآن و حدیث، 

.گرایش علوم قرآن، علوم حدیث، رجال و تراجم و تاریخ اسالم است4

ویژگي ها و توانمندي هاي الزم

:دانشجویان این رشته پس از پایان تحصیالت خود مي توانند در این موارد منشأ خدمات و مشاغل باشند

.توانایي تدریس و تحقیق در مدرسه ها و مؤسسه هاي آموزشي، دانشگاه ها، مراكز دیني، فرهنگي و تحقیقاتي-

.كارشناسي در امور مذهبي، تبلیغي و فرهنگي داخل و خارج از كشور-

كر تقریب كارشناسي امور تبلیغي و فرهنگي براي سفارت خانه ها، خانه هاي فرهنگي و رایزني هاي فرهنگي جمهوري اسالمي ایران براي نشر تف-

.مذاهب اسالمي و گسترش فرهنگ معارف اسالمي

ه وحدت پرورش نسلي كه در عین آگاهي از مذهب خود، از مباني مذاهب اسالمي دیگر مطلع شود و با تالش هاي علمي و تحقیقي و تبلیغي خود ب-

.اسالمي كمك کرده و از اسالم دفاع كند

.تحقیق و پژوهش در رشته هاي علوم قرآن، حدیث، رجال و تراجم و تاریخ اسالم-

تبلیغ دیني در داخل و خارج از كشور در سطح مذاهب مختلف اسالمي -

رشته هاي دانشكده ي علوم قرآن

و تفسیر این توجه به قرآن و علوم قرآني بر هر مسلماني واجب است و باید عده اي نیز به صورت تخصصي به تبیین، تدوین و تعلیم علوم قرآن

.كتاب ارزشمند بپردازند

این دانشكده ها در حال حاضر . به همین منظور تأسیس شدند1368دانشكده هاي علوم قرآني وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 

. رشته ي علوم قرآني، تفسیر قرآن مجید، فنون قرائت، تالوت و كتابت قرآن مجید و تربیت معلم قرآن مجید هستند4داراي 

علوم قرآني

.  د گیرنرشته ي علوم قرآني از رشته هاي تولیدكننده ي اندیشه است؛ زیرا به مطالعه و بررسي دانش هایي مي پردازد كه ذیل مباحث قرآن قرار مي

ن كه هر یك مباحثي مانند تاریخ قرآن، اسباب نزول قرآن، زبان قرآن، تفسیر موضوعي و تفسیر آیات، معربات در قرآن و جدل و استدالل در قرآ

.عامل آشنایي بیش تر دانشجویان با مفاهیم علوم قرآني مي شود

تفسیر قرآن مجید

ه چه معناست و یعني هر كلمه در قرآن ب)در رشته ي تفسیر قرآن مجید، تفسیر مقدماتي، تفسیر موضوعي، مباني و روش هاي تفسیر، مفردات قرآن 



فنون قرائت، تالوت و كتابت قرآن مجید•
ابت قرآن در رشته ي فنون قرائت، تالوت و كتابت قرآن مجید، اصول، مباني و فنون تالوت و كت

الم و مجید مطالعه و بررسي مي شود؛ یعني دانشجویان با تاریخ نسخه نویسي قرآن در جهان اس
ق انواع رسم الخط قرآن اعم از كوفي و سبك هاي متنوع آن نسخه ها و انواع متعدد آن و نستعلی

آشنا مي شوند و در قرائت نیز علم تجوید، علم  الحان، تاریخ قرائت ها، قاریان مشهور و 
چرا قاري، آیه اي را به یك نحو و آیه ي دیگر را به )قرائت هاي آن ها و احتجاج در قرائت ها 

.را مطالعه مي كنند( صورت دیگر مي خواند
تربیت معلم قرآن مجید

تعلیم و آموزش قرآن در جهان امروز از اهمیت بیش تري برخوردار است؛ زیرا بزرگ ترین 
خطري كه هر اعتقاد و مكتبي را تهدید مي كند، دور شدن و فراموش كردن پایه ها و اصول 

پیامبر زیربنایي آن اعتقاد یا ایدئولوژیك است و تنها راه مبارزه با این خطر نیز به گفته ي
گوهر ، بازگشت به قرآن و اتصال به این بزرگ ترین و گران بهاترین(ص)عظیم الشأن اسالم 

.هستي است
د را به بي شك براي رسیدن به این مرحله باید عده اي مسئولیت خطیر آموزش و تعلیم قرآن مجی

یرفته اند و بخشي از این مسئولیت را دانشكده هاي علوم قرآني پذ. صورت اصولي بر عهده بگیرند
مختلف به تربیت و آموزش دانشجویاني مي پردازند كه بتوانند پس از فارغ التحصیلي، اقشار

.  نندجامعه را با تجوید، روخواني، روان خواني و مفاهیم قرآن در دو مقطع مقدماتي و عالي آشنا ك
این دانشجویان عالوه بر مطالعه ي روش تدریس، قرائت و مفاهیم قرآن، درس هاي رشته هاي 

ه گیري و دبیري از قبیل اصول فلسفه ي آموزش و پرورش، روان شناسي تربیتي، سنجش و انداز
.  روش ها و فنون تدریس را نیز مطالعه مي كنند

موقعیت شغلي
، تمامي فارغ التحصیالن این دانشكده جذب آموزش و پرورش مي شدند اما در حال 76تا سال 

ز حاضر فارغ التحصیل این رشته در صورت داشتن توانایي و مهارت الزم مي تواند در مراك
به . كندتحقیقاتي كشور مثل دایره المعارف اسالمي، دایره المعارف شیعه و مراكز دیگر فعالیت



فنون قرائت، تالوت و كتابت قرآن مجید•
ابت قرآن در رشته ي فنون قرائت، تالوت و كتابت قرآن مجید، اصول، مباني و فنون تالوت و كت

الم و مجید مطالعه و بررسي مي شود؛ یعني دانشجویان با تاریخ نسخه نویسي قرآن در جهان اس
ق انواع رسم الخط قرآن اعم از كوفي و سبك هاي متنوع آن نسخه ها و انواع متعدد آن و نستعلی

آشنا مي شوند و در قرائت نیز علم تجوید، علم  الحان، تاریخ قرائت ها، قاریان مشهور و 
چرا قاري، آیه اي را به یك نحو و آیه ي دیگر را به )قرائت هاي آن ها و احتجاج در قرائت ها 

.را مطالعه مي كنند( صورت دیگر مي خواند
تربیت معلم قرآن مجید

تعلیم و آموزش قرآن در جهان امروز از اهمیت بیش تري برخوردار است؛ زیرا بزرگ ترین 
خطري كه هر اعتقاد و مكتبي را تهدید مي كند، دور شدن و فراموش كردن پایه ها و اصول 

پیامبر زیربنایي آن اعتقاد یا ایدئولوژیك است و تنها راه مبارزه با این خطر نیز به گفته ي
گوهر ، بازگشت به قرآن و اتصال به این بزرگ ترین و گران بهاترین(ص)عظیم الشأن اسالم 

.هستي است
د را به بي شك براي رسیدن به این مرحله باید عده اي مسئولیت خطیر آموزش و تعلیم قرآن مجی

یرفته اند و بخشي از این مسئولیت را دانشكده هاي علوم قرآني پذ. صورت اصولي بر عهده بگیرند
مختلف به تربیت و آموزش دانشجویاني مي پردازند كه بتوانند پس از فارغ التحصیلي، اقشار

.  نندجامعه را با تجوید، روخواني، روان خواني و مفاهیم قرآن در دو مقطع مقدماتي و عالي آشنا ك
این دانشجویان عالوه بر مطالعه ي روش تدریس، قرائت و مفاهیم قرآن، درس هاي رشته هاي 

ه گیري و دبیري از قبیل اصول فلسفه ي آموزش و پرورش، روان شناسي تربیتي، سنجش و انداز
.  روش ها و فنون تدریس را نیز مطالعه مي كنند

موقعیت شغلي
، تمامي فارغ التحصیالن این دانشكده جذب آموزش و پرورش مي شدند اما در حال 76تا سال 

ز حاضر فارغ التحصیل این رشته در صورت داشتن توانایي و مهارت الزم مي تواند در مراك
به . كندتحقیقاتي كشور مثل دایره المعارف اسالمي، دایره المعارف شیعه و مراكز دیگر فعالیت



(گرافيك)ارتباط تصويري •

ایل فني رشته ي ارتباط تصویري از جمله رشته هایي است كه با استفاده از امكانات و وس

ریق جدید و از طریق ارائه ي تصویر، ارتباطي را برقرار مي كند كه از راه كالم یا از ط

.  سایر هنرها امكان پذیر نیست

ان كاالهاي ارتباط تصویري به علت نقش مؤثري كه در تبلیغات دارد، توجه تولیدكنندگ

.مختلف را به خود جلب كرده است

:فارغ التحصیالن این رشته مي توانند در بخش هاي زیر فعال باشند

همكاري با روابط عمومي وزارت خانه ها در امور تبلیغاتي، در زمینه هاي آموزشي، از 

تهیه ي پشت جلد كتاب گرفته تا طراحي صفحه هاي داخل كتاب، انتخاب حروف و

، هم چنین طراحي موضوعات(صفحه آرایي)طریقه ي تنظیم و جایگاه متن و تصویر 

ا تلویزیون، درسي براي بیان بهتر و جذب بیش تر خواننده و نیز تهیه ي پوستر، همكاري ب

...شهرداري ها و 



نقاشي•

شي، هدف از این رشته، تربیت نیروي انساني مورد نیاز براي فعالیت در مراكز آموز

هنرستان ها، دانشكده ها و مراكز هنري و فرهنگي است؛ افرادي كه بتوانند پیام هاي 

متناسب با نیازهاي مشروع جامعه را با به كارگیري همه ي امكانات هنري، منتشر و 

.ابالغ كنند

فرصت هاي شغلي

راه اندازي كارگاه هاي نقاشي خصوصي، همكاري با مؤسسه هاي فرهنگي، هنري و 

آموزشي، شهرداري ها، نهادهاي انقالبي و مطبوعات و انتشارات در امر خلق اثرهاي 

هم چنین آموزش نقاشي، . مورد نیاز براي زیبا سازي محیط و جاودانه كردن رویدادها

ن از جمله كارهایي است كه فارغ التحصیال... تصویرسازي براي كتاب ها و مجله ها و 

.این رشته قادر به انجام آن ها خواهند بود



كاسي•

و هنر عكاسي همواره زاییده ي تكنولوژي بوده و همراه با آن نیز پیشرفت كرده است

ر این تكامل عالوه ب. روز به  روز بر امكانات دوربین و شیوه هاي چاپ افزوده شده است

ان تكنولوژي ساخت، به كشف سوژه ها و زمینه هاي تازه و شعور اجتماعي و هنري عكاس

.نیز كمك فراواني كرد

-علمي: زمینه هاي مختلف عكاسي امروزي را مي توان به سه مقوله ي كلي تقسیم كرد

.تفسیري-مستند و هنري-حرفه اي، نمایشي

به عالوه هنر عكاسي داراي ویژگي هاي خاصي است كه در سایر هنرها كم تر با آن 

و صداقت و امانت، سرعت ضبط: مهم ترین این ویژگي ها عبارت اند از. مواجه مي شویم

.دقت ترسیم

د فارغ التحصیالن این رشته مي توانند به طور آزاد و منفرد در اداره هاي دولتي مانن

آموزش و پرورش، دانشگاه ها، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و نظایر 

-آن، هم چنین در مؤسسه هاي علمي مربوط به فضا، دریا، محیط زیست یا كار حرفه اي

اي هنري براي تشكیل نمایشگاه هاي داخل و خارج از كشور و انتشار عكس در نشریه ه

.  گوناگون فعالیت كنند



طراحي صنعتي•

و امكانات نیاز به آموزش و تربیت طراحان صنعتي از زماني احساس شد كه پیشرفت روزافزون تكنولوژي

فراواني كه از این نظر فراهم شده است، اجازه ي تولید انبوه لوازم و وسایل مورد نیاز انسان را براي

وسایلي كه امروزه در همه ي خانه ها و در تمامي نقاط جهان مشاهده . زندگي، آسان و امكان پذیر كرد

.  مي شوند، تقریباً همه با همین روش جدید تهیه شده اند

 پایي و احتیاج شدید و روزافزون صنایع نوپاي كشور به طراحان خوش ذوق و مبتكري كه بتوانند براي هم

رقابت با محصوالت مشابه خارجي حركت كرده و از این راه به تأمین استقالل اقتصادي كمك كنند،

.نشان دهنده ي ضرورت و اهمیت رشته ي كارشناسي طراحي صنعتي است

:فارغ التحصیالن این دوره، توانایي هاي زیر را خواهند داشت

عتي سرپرستي گروه طراحي كارخانه ها به عنوان مسئول طراحي یكي از شاخه هاي مختلف تولیدات صن-

...مورد استفاده ي زندگي مانند وسایل خانگي، صوتي، نوري، بازي، حمل و نقل و 

همكاري با گروه طراحي كارخانه هاي صنعتي یا دفترهاي خصوصي، در یكي از شاخه هاي مختلف -

.مربوطهتولیدات صنعتي و همكاري با متخصصان محیط  زیست در مورد طراحي تولیدات مختلف صنعتي

چه قدر درباره ي طراحي صنعتي مي دانید؟

، به گمان برخي، طراحي صنعتي كه هم چنان میان فن و هنر، بازتاب هاي متفاوتي در جهان معاصر دارد

سنگ و شاید به زماني برمي گردد كه بشر با تركیب. ابتدا با یك ایده ي ساده اما بسیار بااهمیت آغاز شد

 اش چوب، ابزاري اولیه براي دفاع از خود یا چیزي شبیه یك چرخ براي سهولت در امور روزمره ي زندگي

برگرفته ساخت و امروز و البته به شكلي متفاوت و با كاربردهاي فراگیر خود، سراسر زندگي انسان را در

ننده ي است؛ به گونه اي كه اگر با کمي دقت به محیط پیرامونتان بنگرید، جلوه هاي انكارناپذیر و مسخ ك

طراحي صنعتي در عصر جدید، از اواخر قرن هجدهم . تولیدات طراحي صنعتي را مشاهده خواهید كرد

میالدي و به تعبیري هم زمان با انقالب صنعتي در اروپا و اختراع موتور بخار آغاز شد و در مسیر



وس، با در سال هاي آغازین قرن بیستم، گروهي از هنرمندان و صنعتگران به رهبري والترگروپی•
این آكادمي، كه بعدها . عنوان جنبش باهاوس، در آلمان، اقدام به راه اندازي آكادمي باهاوس كردند

پس مدرسه ي باهاوس نام گرفت، در ابتدا هدف اتحاد و پیوند میان هنر و صنعت را دنبال مي كرد و
از چندي مكتب باهاوس علي رغم تمامي موانع، مباحثي مانند هماهنگ سازي طراحي و تكنولوژي

ر را روز و هم چنین استفاده از قابلیت  هاي بیاني هنرها در راستاي اعتال و اتحاد هنرها با یكدیگ

این مكتب، پیروان و عالقه مندان بسیاري را گرد آورد كه در زمینه ي مباحث بین. مطرح كرد
تي به فني، به هنرهاي معاصر و تبدیل هنر سن-در این مدرسه ي هنري. رشته اي فعالیت مي كردند

كه شاید بتوان گفت. هنر صنعتي حول محور عناصر معماري و فضاسازي، توجه ویژه اي مي شد
. كردطراحي صنعتي اولین بار در این مدرسه مطرح شد و به عنوان رشته اي مستقل شروع به كار

اگر بخواهیم اطالعات بیش تري در مورد این رشته، كه در حال حاضر اصول و مباني آن در 

اه هنر دانشگاه هاي معتبر دنیا و برخي از دانشگاه هاي ایران، هم چون دانشگاه  هنرهاي زیبا و دانشگ
گاه آزاد تهران، دانشگاه علم و صنعت تهران، دانشگاه صنعتي شریف، دانشگاه تبریز و چند دانش

ستقیم اسالمي تدریس مي شود، به دست آوریم، ابتدا بهتر است با زیرمجموعه ها و آن چه در ارتباط م
یت ها و در این جا به برخي از فعال. با فرایند طراحي صنعتي است آشنایي مختصري پیدا كنیم

. اهداف این رشته كه امروزه جایگاه خود را كم وبیش یافته است، مي پردازیم

طراحي صنعتي، همان گونه كه از نامش پیداست، تركیبي از طرح ها و ایده هاست كه در مرحله ي
عتي با این حال از طراحي صن. اجرا و نهایتاً تبدیل به یك شيء، استفاده و كاربردي مي شوند

ر، به این رشته نیز مانند علوم دیگ. همواره به عنوان یك رشته ي هنري و زیباشناسانه یاد مي شود
امپیوتر، برخي رشته هاي دیگر مانند پزشكي، مكانیك، برق، صنایع، روان شناسي، جامعه شناسي، ك

.وابسته است و تأثیرات متقابل و بعضاً تنگاتنگي میانشان برقرار است... معماري و 



جسمه سازي•

تمدن امروز بشر بیش تر به هنرمندان مجسمه ساز مدیون است به دلیل این كه آثار 

وامل به جاي مانده از گل، چوب، سنگ و فلز به علت دیرپایي و استقامتي كه در مقابل ع

از خود نشان مي دهند، از روزگاران... مخرب طبیعي از قبیل رطوبت، گرما، سرما و 

.بسیار دور به دست ما رسیده اند

فارغ التحصیالن دوره ي كارشناسي رشته ي مجسمه سازي مي توانند در روابط عمومي

مؤسسه ها، همكاري با شهرداري ها، تعلیم مجسمه سازي در هنرستان ها و امور تربیتي 

آموزش و پرورش، همكاري با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و بخش خصوصي 

.  فعالیت كنند



موسيقي•

در جوامع ابتدایي نقش موسیقي به مراتب مهم تر از نقش آن در جوامع پیشرفته ي

مورد امروزي بوده است؛ زیرا نزد اقوام ابتدایي، موسیقي بیش تر در مناسبت هاي خاص

م و اتفاق هاي مهم ترین نقش موسیقي، تعیین كنندگي نوع مراس. استفاده قرار مي گرفته است

.آن هاست

دوره ي كارشناسي موسیقي، یكي از دوره هاي آموزش عالي است كه هدف آن، تربیت 

یقي موسیقي دانان متعهد با كارایي نظري و عملي است تا براي دست یابي و اجراي موس

.متناسب و منطبق با موازین انقالب اسالمي تالش كنند

اي حضور رشته ي موسیقي در آموزش عالي كشور، نه  تنها باید به معناي آموزش آن بر

تولید و اجرا باشد، بلكه باید به عنوان مركز مطالعات و جمع آوري آن با توجه به 

ر علوم جنبه هاي انسان شناسي، مردم شناسي، تاریخ نگاري و آزمایشگاهي و مرتبط با سای

اد دور از ذهن نیست كه در بلندمدت و با ایج. و فن ها و هنرها و ادبیات نیز تلقي شود

مانند دوره ها یا تحقیقات عالي تر، زمینه هاي بحث میان رشته هاي دیگر علوم با موسیقي

.روان درماني با موسیقي، پایه گذاري و آغاز شود



معماري سنتي•

یخي درس هاي پایه ي رشته ي معماري سنتي شامل ترسیم فني، هندسه ي مناظر و مرایا، ساخت و ارائه و برداشت از بناهاي تار

درس هاي اصلي این رشته شامل شناخت مواد و مصالح سنتي، شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان هاي. است

رایط محیطي، سنتي، عناصر و جزئیات ساختماني، ایستایي در سازه هاي سنتي، تنظیم شرایط محیطي، روش هاي سنتي تنظیم ش

ري سنتي نقشه برداري، آشنایي با هنرهاي سنتي وابسته به معماري، آشنایي با معماري اسالمي، روستا و هندسه ي نقش ها در معما

.است

ت و در رشته ي معماري سنتي، افرادي تربیت مي شوند كه از مهارت در ساخت و ساز و قابلیت در طراحي و تحقیق و مدیری

ه ارزش هاي اجراي ساختمان هایي كه با شیوه هاي سنتي ساخته شده یا مي شوند، برخوردار باشند تا از این طریق توجه بیش تري ب

بان فارغ التحصیالن معماري سنتي چون از یك سو با اصول و ز. نهفته در معماري و شهرسازي صنعتي ایران به وجود آید

اخت و معماري كالسیك دانشگاه ها آشنا هستند و از سوي دیگر از نحوه ي كار معماران سنتي اطالع دارند، مي توانند نسبت به س

ساز عملي در مقیاس واحد ساختماني یا تعمیر و مرمت بناهاي متعارف كه اهمیت خاص تاریخي و هنري ندارند و در شهرهاي

به فارغ التحصیالن این رشته هم چنین مي توانند در زمینه ي تغییر عملكرد ساختمان هاي قدیمي .تاریخي واقع شده اند، اقدام كنند

 .كنندجدید یا ایجاد ساختمان هاي جدیدي كه با شیوه ي سنتي ساخته مي شوند و نیز در ساخت خانه هاي روستایي ایران فعالیت

حرفه اي براي آینده

در ما در دنیایي زندگي مي كنیم كه به سرعت. مهندسي معماري، در جامعه ي امروز یكي از قوي ترین و كارآمدترین شغل هاست

باال در ساخت حال تغییر و پیشروي به سمت آینده اي همراه با تكنولوژي مدرن است، پس به قشر تحصیل كرده  با اندیشه و ابتكار

ان انگیز یك مهندس معمار به تغییر هیج. شهرها و ساختمان ها و به طور كلي اجتماعي منطبق با این پیشرفت سریع نیازمندیم

آینده اي با انتخاب این رشته، به فارغ التحصیالن مهندسي معماري امكان و فرصت ساختن. محیط زندگي و كار، عالقه مند است

.مدرن و با برنامه داده مي شود
صورات فراهم كردن زمینه ي مناسب براي تحصیل در این رشته براي كساني مفید است كه عالقه مند به منعكس كردن افكار و ت

با این به این معني است كه ما نیازمند مهندسان معماري. و آموخته هاي خود در ساخت و پایه گذاري جامعه اي پیشرفته هستند

كار در گذشته بیش تر مهندسان معماري در یك رشته ي خاص و كامالً محدودشده،. مسئولیت در برابر نیازهاي جامعه هستیم

رین مهندس معماري باید شخصي باشد با هدفي عالي براي مراقبت از محیطي سالم كه در آن، اساسي ترین و كامل ت. مي كردند

یست كه انتخاب شغلي درست پس از فارغ التحصیلي از دانشگاه در این رشته به این معني ن. روش هاي علمي پیاده شده باشد

مهندس معماري انتخاب خود را فقط به ساخت ساختمان ها محدود كند، بلكه گروه كاري آن ها ایجاب مي كند كه حتي در حفظ و



زبان فرانسه •

ه شرایط زمانی و اما امروزه بدون توجه ب" توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد"شاید زمانی برای کامل کردن این جمله فقط الزم بود بنویسم ..."با سواد کسی است که : "دیباچه•

ل برای مثال امروزه در کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حا. مکانی نمی توان این جمله را کامل کرد چرا که در مکان ها و زمان های متعدد، مفهوم باسواد متفاوت است

ات به آن خانواده صان علوم ارتباطتخصتوسعه، فرد باسواد عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن باید حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشد تا بتواند در دنیای امروز؛ دنیایی که م

مقطع  یکی از زبان های مهم در حیطه علم و ادبیات و هنر زبان فرانسه است که در آموزش عالی به عنوان یک رشته دانشگاهی در.جهانی می گویند، نقش مؤثری بر عهده بگیرد

سی  متفاوت  رانسه  با برنامه  درسی  زبان  انگلی  فکارشناسی  دو گرایش  ادبی  و مترجمی  دارد الزم  است  بگوئیم  که  برنامه  درسی  دوره  لیسانس  تمامی زبان های خارجه از جمله زبان

تدا آموزش  داده  به  همین  دلیل  در دانشگاه ، زبان  فرانسه  از اب. است  زیرا بیشتر دانشجویان  زبان  فرانسه  در هر دو گرایش  ادبی  و مترجمی ، در بدو ورود با این  زبان  آشنایی  ندارند
اده  و پیشرفته  و ساده  و پیشرفته ، نگارش  سلمهمی شود و دانشجویان  در ابتدا درس هایی  را تحت  عنوان  پیش نیاز می گذرانند و سپس  در ترم های  باالتر دروس  تخصصی  خود مثل  مکا

.دروس  ادبیات  را مطالعه  می کنند
:گرایش  مترجمی 

ت  کوتاه  و م های  متعدد، به  مرور ترجمه  جمالتردانشجوی  مترجمی  زبان  فرانسه  با تئوری های  ترجمه  آشنا شده  و یک  نگرش  نظری  کلی  نسبت  به  ترجمه  پیدا می کند همچنین  طی 

طلوب ، به  ترجمه  اند با سرعتی  مناسب  و کیفیت  م توبلند، جمالت  پیچیده  و مرکب  و باالخره  ترجمه  متون  ادبی  یا متونی  را که  محتوای  سنگینی  دارند، فرا می گیرد و در نهایت  می

.کتبی  یا شفاهی  زبان  بپردازد
:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل

:دروس  مشترک  در گرایش های  زبان  فرانسه 
ر و دیکته  مگرا، زبان  اختصاصی  فرانسه، خواندن  متون  ساده  ، مکالمه  ، خواندن  و درک  مفهوم  متون  ساده ،زبان شناسی  عمومی ، ترجمه  ساده ، (پیش نیاز)دوره  مقدماتی  زبان  فرانسه  

بان  فارسی  و المی  ، امثال  و تعبیرات  فرانسه  به  زاس، انشاء ساده  ، خواندن  متون  اسالمی ، آواشناسی  و فرانسه ، واژه شناسی  و ترکیبات  زبان  فرانسه ، وقایع نگاری  ، ترجمه  متون 

.برعکس  ، زبان شناسی  فرانسه  ، نقد ادبی  ، ترجمه  متون  گوناگون  فرانسه  به  فارسی  و فارسی  به  فرانسه  ، ترجمه  متون  نظم 
:دروس  تخصصی  گرایش  مترجمی 

ن  ادبی ، و بررسی  آثار ترجمه  شده ، تفسیر متوله درآمدی  بر ادبیات  فرانسه  ، مکتب های  ادبی ، تاریخچه  ترجمه  ، خواندن  و درک  مفهوم  متون  گوناگون  ، اصول  فن  ترجمه  ، مقا

، ترجمه  شفاهی  ، ترجمه  متون  علمی  و فنی  ، ترجمه  متون  (کارگاه  ترجمه )ترجمه  متون  مطبوعاتی  فرانسه  به  فارسی ، ترجمه  متون  مطبوعاتی  فارسی  به  فرانسه ، ترجمه  گروهی  

.ترجمه  انفرادی  یا پایان  نامه ، اقتصادی ، سیاسی  و اداری ، خواندن  و درک  متون  علوم  انسانی  و اجتماعی ، خواندن  و درک  متون  علوم  پایه  انسانی  و اجتماعی 
:گرایش  ادبی 

مان  و نمایشنامه  ین  زبان  شامل  تاریخ  ادبیات ، شعر، ر  ادانشجویان  زبان  فرانسه  گرایش  ادبی،  پس  از گذراندن  دروس  ابتدایی  مانند نگارش ، مکالمه  و خواندن  زبان  فرانسه  با ادبیات
ات  یستانسیالیسم  و نکبرای  مثال  در بخش  تاریخ  ادبیات  و نقد ادبی  با مکتب های  ادبی  رئالیسم ، رمانتیسم ، سورئالیسم ، پوچی  و اگز. فرانسوی  به  طور جامع  و گسترده ای  آشنا می شوند

واعد شعر نو و کالسیک  را مطالعه  می کنند و قعر افتراق  و اشتراک  آنها و نویسندگان  و هنرمندان  مطرح  در هر یک  از دوره های  یاد شده  آشنا می شوند و در بخش  شعر نیز انواع  ش

.کالسیک ، طرز شمارش  هجاها و نحوه  شناخت  قافیه های  غنی  و ضعیف  را فرا می گیرند
:دروس  تخصصی  گرایش  ادبی 

، 19، انواع  شعر فرانسه  ، تاریخ  ادبیات  قرن  17و 18، تفسیر متون  قرون  17و 18خواندن  متون  مطبوعاتی  ، نگارش  پیشرفته  ، نظری  اجمالی  بر ادبیات  قرون  

.20، تفسیر متون  قرن  20یادداشت برداری  و روش  تحقیق  ، مطالعه  نمایشنامه  و ساختمان  آن  ، تاریخ  ادبیات  قرن  
:توانایی های  الزم

نشگاه  و هم  در اما اگر زبان  رابه  منظور آشنایی  بایک  فرهنگ  و تمدن  مطالعه  کنیم ، هم  در دا. اگر به  زبان  به  عنوان  یک  فرصت  تجاری  و شغلی  نگاه  کنیم ، در آن  موفق  نخواهیم  شد
  که  استعداد همچنین  الزم  است. در ضمن  دانشجوی  رشته  زبان  باید در مرحله  اول  به  زبان  فارسی  مسلط  باشد؛ یعنی  خوب  صحبت  کند و خوب  بنویسد. بازار کار موفق  خواهیم  شد

.غات  زیاد داردا لفراگیری  زبان  را داشته  باشد چون  یادگیری  زبان  نیاز به  حافظه  قوی ، دستور زبان  خوب ، توانایی  فراگیری  لهجه  و آشنایی  ب
:موقعیت  شغلی  در ایران 



زبان ژاپنی •

ا رشد روز افزون ارتباطات سیاسی و فرهنگی میان کشورها و ضرورت ارتباط ب: دیباچه•

این . تکشورهای همسایه و آسیایی، بیانگر ضرورت رشته زبان ژاپنی در دوره کارشناسی اس

رشته به تربیت افرادی همت می گمارد که با فرا گرفتن مهارت های چهارگانه درک مطلب،

یان این دانشجو.خواندن، نوشتن و مکالمه زبان ژاپنی بتوانند تخصص های الزم را به دست آورند

به رشته می توانند عالوه بر معرفی ادب و فرهنگ ایران به جوامع دیگر در رسانه های همگانی

.نقد و بررسی و ارائه آثار نویسندگان ژاپنی بپردازند
:درس های این رشته در طول تحصیل
:دروس پایه و اختصاصی زبان ژاپنی

ژاپنی، زبانشناسی عمومی، زبان ژاپنی مقدماتی، گفت و شنودهای مقدماتی، آشنایی با فرهنگ

دن متون زبان ژاپنی پیشرفته، گفت و شنود پیشرفته، خواندن متون ساده،  انشای ساده، خوان

پیشرفته، ساختمان دستوری زبان ژاپنی، ترجمه متون ساده، نامه نگاری، خواندن متون 

قادی، مطبوعاتی، ادبیات معاصر، آشنایی و تحقیق در متون ادبی قدیم، آشنایی با مقاالت انت

خنرانی و نمایشنامه، انواع شعر ژاپنی، سیری در ادبیات ژاپن، ادبیات تطبیقی ایران و ژاپن، س

ن، زبان یادداشت برداری، ترجمه متون پیشرفته، زبانشناسی ژاپنی، مقاله نویسی، اساطیر ژاپ

انگلیسی



زبان ایتالیایی •

، در زمینه تأسیس رشته زبان ایتالیایی، 1338پس از عقد قرارداد فرهنگی بین ایران و ایتالیا در سال : دیباچه•

دوره کارشناسی زبان 1354در ابتدا امکان تدریس این زبان به عنوان زبان دوم فراهم شد و در پی آن در سال 

.این رشته دارای دو گرایش زبان ایتالیایی و مترجمی زبان ایتالیایی است.ایتالیایی دایر گردید
:گرایش زبان ایتالیایی

تالیایی و هدف رشته زبان ایتالیایی پرورش ذوق و استعداد ادبی دانشجویان برای پژوهش در متون ادبی زبان ای

مدن دو آماده ساختن آنها برای ترجمه آثار ایتالیایی به فارسی و بالعکس به منظور مبادله فرهنگ، دانش و ت

.کشور ایران و ایتالیا است

:درس های این رشته در طول تحصیل
:دروس مشترک در هر دو گرایش

، اصول و روش ترجمه، بیان شفاهی داستان، ترجمه متون ساده، زبان شناسی همگانی، ساخت زبان فارسی

.گزیده های ادب فارسی
:دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات ایتالیایی

یشرفته، شناخت شعر و نثر، مکتب های ادبی، تاریخ ادبیات، تحقیق جمله نویسی، خواندن و پرسش، دستور پ

.دستور تطبیقی، دستور تجزیه و ترکیب

:گرایش مترجمی زبان ایتالیایی
دن، هدف مترجمی زبان ایتالیایی تربیت فارغ التحصیالنی است که مهارت های چهارگانه درک مطلب، حرف ز

رین کافی در خواندن ونوشتن را برای تسلط کافی به زبان ایتالیایی کسب نمایند و به یاری فنون ترجمه و تم

ی برگردانند زمینه ترجمه ، بتوانند متون مطبوعات، فنی، علمی وادبی زبان ایتالیایی را به نحو مطلوب به فارس

.  و معارف اسالمی،  ادب و فرهنگ ایرانی را با ترجمه به زبان ایتالیایی به جوامع خارجی معرفی کنند

ات فارغ التحصیل این گرایش می تواند در زمینه های اقتصادی و صنعتی در برخی از وزارتخانه ها و مؤسس

ب خصوصی برای ترجمه مدارک فنی، تجاری واداری فعالیت کند و در رسانه های همگانی برای ترجمه مطال



زبان انگلیسی •

زبان کهآیا می توان درها را به روی خود بست و به همه ملت ها پشت کرد و از پیشرفت و سازندگی سخن گفت؟آیا می توان بدون شناخت زبان انگلیسی : دیباچه•

ار ادیبان زش مطالعه آثاربین المللی است، از تمدن و فرهنگ اقوام و همچنین پیشرفت های علمی و فرهنگی و تحوالت ادبی و هنری جهانیان آگاهی یافت؟و آیا می توان

خصوص ه و بارجبزرگی چون شکسپیر، مولیر، دیکنز، پروست و صدها فیلسوف و اندیشمند جهان را انکار کرد؟اینجاست که باید بر اهمیت رشته های زبان های خ

.رشته  زبان  انگلیسی  در مقطع  کارشناسی  دارای  دو گرایش  زبان  وادبیات  انگلیسی  و مترجمی  زبان  انگلیسی  است.رشته زبان انگلیسی مهر تأیید زد
:گرایش  زبان  و ادبیات  انگلیسی 

نا گشته  و نشجو با مسائل  اساسی  زبان  آشدادر گرایش  زبان  و ادبیات  انگلیسی  طی  سه  ترم ، دروس  پایه  که  شامل  خواندن ، نگارش  و مکالمه  است ، آموزش  داده  می شود تا

.آماده  مطالعه  دروس  تخصصی  خود شامل  ادبیات  انگلیسی ، ترجمه ، زبان شناسی  و روش  تدریس  ، آزمون سازی  و نقد ادبی  گردد

:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل
:دروس  مشترک  در  گرایش های  زبان  انگلیسی 

ردهای  و روش  ترجمه ، کاربصولخواندن  و درک  مفاهیم ، دستور و نگارش  ، گفت  و شنود آزمایشگاه ، متون  یادگیری  زبان ، نگارش  پیشرفته ، ترجمه  متون  ساده ، ا

امه نگاری  بیان  شفاهی  داستان ، ن ، اصطالحات  و تعبیرات  در ترجمه ، آواشناسی  انگلیسی ، درآمدی  بر ادبیات  انگلیسی ، خواندن  متون  مطبوعاتی ، نمونه های  نثر ساده

.انگلیسی ، مقاله نویسی ، بررسی  آثار ترجمه شده  اسالمی ، اصول  و روش  تحقیق ، آزمون سازی  زبان ، روش  تدریس 
:دروس  تخصصی  گرایش  زبان  و ادبیات  انگلیسی 

امه ، شعر انگلیسی  ، ، داستان  کوتاه ، سیری  در تاریخ  ادبیات  انگلیسی ، فنون  و صناعات  ادبی ، ترجمه  متون  ادبی ، نمایشن(فرانسه  یا آلمانی )کلیات  زبان شناسی ، زبان  دوم  

.آشنایی  با رمان ، اصول  و روش  نقد ادبی ، مکتب های  ادبی ، متون  برگزیده  نثر ادبی 
:گرایش  مترجمی  زبان  انگلیسی 

دروس  گرایش   .تبحر داردو مهر کشوری  برای  ارتباط  سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، علمی ، فرهنگی  و حتی  مذهبی  با کشورهای  دیگر نیاز به  مترجمانی  قدرتمند 

بان  و ادبیات  دو گرایش  زین مترجمی  زبان  انگلیسی  به  سه  بخش  دروس  عمومی ، تخصصی  پایه  و تخصصی  اصلی  تقسیم  می شود که  دروس  عمومی  و تخصصی  پایه  ب

رجمه  مثل  نواع  دروس  ت، اانگلیسی  و مترجمی  زبان  انگلیسی  مشترک  است  و دروس  تخصصی  اصلی  مجزا می باشد؛ یعنی  دانشجویان  گرایش  مترجمی  در این  بخش 

مان  و تاریخ  عر، ادبیات  نمایشی ، ر  شترجمه  انفرادی ، ترجمه  پیشرفته ، ترجمه  متون  ادبی  و اصول  و روش  ترجمه  را می گذرانند و دانشجویان  زبان  و ادبیات  انگلیسی

.ادبیات  انگلیسی  را مطالعه  می کنند
:دروس  تخصصی  گرایش  مترجمی  زبان  انگلیسی 

امعه شناسی ، ج)متون  علوم انسانی  ه  ساخت  زبان  فارسی ، آشنایی  با ادبیات  معاصر ایران ، نگارش  فارسی ، واژه شناسی ، ترجمه  پیشرفته ، ترجمه  متون  اقتصادی ، ترجم

، وار و فیلم ، ترجمه  متون  سیاسی ، ترجمه  مکاتبات  و اسناد زبان  دوم ، ترجمه  متون  مطبوعاتی  زبان  دوم ، ترجمه  شفاهی ، ترجمه  ن(تعلیم  و تربیت ، روانشناسی  و حقوق 

.بررسی  مقابله ای  ساخت  جمله  ، اصول  و مبانی  نظری ، ترجمه  متون  ادبی 
:توانایی های  الزم 

و در .   داشته  باشدانگلیسی  آشنایی  کاملن  دانشجوی  زبان  انگلیسی  نباید دانشگاه  را محلی  برای  آموزش  ابتدایی  زبان  بداند بلکه  باید پیش  از ورود به  دانشگاه  با زبا

اشد چون  ترجمه  از همچنین  یک  دانشجوی  مترجمی  باید به  زبان  فارسی  تسلط  کامل  داشته  ب. دانشگاه  با اصول  و روش  ترجمه  و زبان شناسی  یا ادبیات  انگلیسی  آشنا گردد

ان  را مترجم  البته  ِصرف  دانستن  دو زبان ، انس. هر زبانی  به  زبان  فارسی  عالوه  بر مهارت  در زبان  انگلیسی  به  مهارت  بیشتری  در زبان  و نگارش  فارسی  نیاز دارد

ع  از زندگی ، افکار و کرد یا بدون  اطاله  نمی کند بلکه  باید دانشجو اطالعات  عمومی  خوبی  داشته  باشد، مثالً نمی شود چیزی  از فلسفه  ندانست  و یک  کتاب  فلسفی  را ترجم

.دوران  تاریخی  یک  نویسنده ، یکی  از کتاب هایش  را ترجمه  نمود
:موقعیت  شغلی  در ایران



زبان اسپانیایی •

با توجه . کشور، زبان اسپانیایی است45زبان رسمی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در : دیباچه•

قراری مذهبی که بین جهان اسالم و کشور اسپانیا در گذشته وجود داشته است و بر-به پیوند تاریخی 

دار رابطه فرهنگی بین کشورهای اسالمی و اسپانیا، آموزش زبان اسپانیایی از اهمیت خاصی برخور

رجمه و هدف دوره کارشناسی زبان اسپانیایی تربیت مترجمان و پژوهشگرانی است که در زمینه ت. است

ن این رشته فارغ التحصیال.پژوهش های علمی و ادبی از زبان اسپانیایی به فارسی و برعکس فعالیت کنند

رای می توانند در وزارتخانه ها و نهادهای مختلف مملکت به ترجمه و تحقیق از منابع اسپانیایی زبان ب

همچنین  .بهره برداری هرچه بیشتر از دانش ها ودست آورد های علمی کشورهای اسپانیایی زبان بپردازند

.نندمی توانند در مؤسسه های آموزش زبان تدریس کرده یا در رسانه های گروهی در زمینه ترجمه فعالیت ک
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس اصلی و تخصصی زبان اسپانیایی
ن خواندن و درک مفاهیم، دستور وانشا ، نگارش ساده، نگارش پیشرفته، گفت و شنود، خواندن متو

مطبوعاتی، ترجمه متون مطبوعاتی، نامه های اداری و بازرگانی، درآمدی بر ادبیات، اصول و روش 

ثر و ترجمه، اصطالحات زبان، مکالمه موضوعی، سخنرانی، ترجمه شفاهی، ترجمه پیشرفته، نمونه های ن

سپانیایی، شعر، مقاله نویسی، تجزیه و تحلیل متون ادبی، ترجمه نوار و فیلم، فنون ترجمه، تاریخ زبان ا

خالصه نویسی، انگلیسی تخصصی، ترجمه کتاب



زبان آلمانی •

ا با کارشناسان زبان های خارجی به عنوان پل ارتباطی بین زبان ها، فرهنگ ها و تمدن های مختلف، نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند و ما ر: دیباچه•
ویژه ای دارد به همین دلیل رشته های زبان خارجی در کشور ما اهمیت. اندیشه ها و آثار نویسندگان،  دانشمندان ، متفکران و فیلسوفان جهان آشنا می سازند

 .یکی از این رشته ها، زبان آلمانی است که دارای  دو گرایش  ادبیات  و مترجمی  است 
:گرایش  مترجمی 

اند نتیجه  می تودردانشجوی  مترجمی  زبان  آلمانی  طی  چهار سال  مکالمه ، نگارش  و گرامر زبان  آلمانی  را از پایه  و به  طور اصولی  فرا می گیرد و

ی  یا مانی  به  فارسآلنامه های  اداری  و بازرگانی  و متون  مطبوعاتی  را ترجمه  کرده  و در مراحل  پیشرفته تر، یک  اثر ادبی  یا یک  کتاب  را از زبان 
اه  از صفر شروع  البته  دانشجویان  برای  رسیدن  به  این  مرحله  باید تالش  پیگیر و مستمر داشته  باشند زیرا بیشتر آنها در دانشگ. برعکس  ترجمه  کند

ارغ التحصیلی  بعد از فتا می کنند و حتی  حروف  الفبای  آلمانی  را در دانشگاه فرا می گیرند، پس  باید وقت  زیادی  صرف  کرده  و مطالعه  آزاد داشته  باشند 

.مترجم  خوبی  شوند
:درس های  این  رشته  در طول  تحصیل

:دروس  مشترک  در  گرایش های  زبان  آلمانی 
حات  ، دستور و اصطالن  دستور زبان  آلمانی  ، درک  مفهوم  متن  و تمرین  بیان  ،گفت  و شنود و آزمایشگاه  ، تجزیه  و تحلیل  دستوری  متن  ، تمرین  واژگا

.پیشرفته  ، اصول  تحقیق 
:دروس  تخصصی  گرایش  مترجمی 

ی ، انشا ، اصول  ترجمه ، مبانی  نگارش  فارس(یک  زبان  اروپایی )زبان شناسی  همگانی  ، جمله نویسی  و مقدمات  انشاء ، ترجمه  ساده  از آلمانی  ، زبان  دوم  

رفته  ن  ، ترجمه  پیشمتو، درآمدی  بر ادبیات، ترجمه  ساده  از فارسی  ، ترجمه  نامه های  اداری  و بازرگانی  ، بررسی  ترجمه های  متون  اسالمی  ، تلخیص  
.از فارسی  ، ترجمه  متون  علوم  انسانی  ، ترجمه  متون  مطبوعاتی  ، بررسی  تطبیقی  ساختمان  دستور زبان  فارسی  و زبان  آلمانی 

:گرایش  زبان آلمانی
شتن  آن  ن  گفتن  و نوسخ دانشجوی  گرایش  زبان  و ادبیات  آلمانی  پس  از آنکه  مکالمه ، نگارش  و گرامر زبان  آلمانی  را در حد فهمیدن  زبان  و توانایی 

ا شده  و به  همچنین  با ساختار لغوی  و صرف  و نحو زبان  آلمانی  آشن. فراگرفت  تا حدودی  با تاریخ  آلمانی ، نمایشنامه ، شعر و رمان  آلمانی  آشنا می شود

ا ترجمه  نیز در واقع  دانشجوی  زبان  و ادبیات  آلمانی  طی  دروس  متعدد ب. مطابقت  آن  با زبان  فارسی  می پردازد که  این  قیاس ، خود فِن پایه ای  ترجمه  است 
.آشنا می گردد اما تأکید  اصلی  این  گرایش  بر روی  ادبیات  است 

:دروس  تخصصی  گرایش  زبان  آلمانی 
ه  پیشرفته ،  ، انشا، ترجمفتهزبان شناسی  همگانی ، جمله نویسی  و مقدمات  انشا، ترجمه  ساده  از آلمانی  به  فارسی ، خواندن  متون  ساده  ، خواندن  متون  پیشر

  نامه نگاری  ، ، اصولثورخواندن  با تفسیر، درآمدی  بر ادبیات ، تلخیص  متون ، بررسی  چند نمایشنامه  ، گزیده ای  از ادبیات  مردمی  جهان ، بررسی  آثار من
.ترجمه  متون  اسالمی ، بررسی  و نقد شعر، سخنرانی  و بحث  ، بررسی  آثار ترجمه  شده  از آلمانی  به  فارسی 

:توانایی های  الزم 
انشجویی  که  شود؛ یعنی  دفق زبان  آلمانی  یکی  از زبان های  مشکل  دنیا است  و اگر دانشجو با عشق  و عالقه  آن  را مطالعه  نکند، نمی تواند در این  رشته  مو

  و درس ها را فکر نیستو ترشته  زبان  آلمانی  را یک  منبع  درآمد بداند، در نهایت  نمی تواند مترجم  خوبی  شود چون  چنین  دانشجویی  اهل  مطالعه ، تحقیق  



زبان روسی •
ی زبان روسی در مقطع کارشناسی در دو گرایش زبان و روسی و مترجمی زبان روس: دیباچه•

.دانشجو می پذیرد
:زبان روسی

ر و توان همسایگی با کشور روسیه و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادی و سیاسی با این کشو
بان باالی علمی دانشگاه های روسی زبان، بخصوص در رشته های علوم انسانی و فنی، جایگاه ز

روسی در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و در نهایت ادبیات غنی زبان روسی موجب
.تأسیس رشته زبان روسی شده است

:مترجمی زبان روسی
.هدف این رشته تربیت مترجمان ورزیده در زمینه های فرهنگی، ادبی و علوم انسانی است

یقاتی و فارغ التحصیالن این رشته می توانند پس از اتمام تحصیالت در مؤسسات مختلف تحق
های اطالعاتی مشغول به کار شوند تا با توجه به زمینه یا گرایش تخصصی خود، نیاز واحد

 .مربوط به زبان روسی را تأمین نمایند
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس مشترک در هر دو گرایش
وش آشنایی با آثار ادبی روسی، اصالحات و تعبیرات زبان، اصول و روش تحقیق، اصول و ر
ه ترجمه، نامه نگاری، بررسی ترجمه متون اسالمی، بیان شفاهی داستان، ترجمه از فارسی ب

ون روسی، ترجمه از روسی به فارسی، ترجمه متون ساده، ترجمه متون علوم انسانی، ترجمه مت
، زبان مطبوعاتی، تلخیص متون، خواندن متون مطبوعاتی، خواندن و درک مفاهیم، دستور زبان

.روسی عمومی ، زبان دوم، زبان شناسی همگانی، گفت و شنود، آیین نگارش
:دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات روسی

ه جمله نویسی و مقدمات انشاء، خواندن و تفسیر متون، درآمدی بر ادبیات، ساختمان و نمون
.نمایشنامه، سخنرانی و مناظره، مکتب های ادبی

:دروس تخصصی مترجمی زبان روسی



زبان چینی •

ان، زبان چینی مادر زبان های اکثر کشورهای خاور دور از جمله ژاپن، کره، چین، تایو: دیباچه•

اندن، است، در رشته زبان چینی دانشجویان ضمن فرا گرفتن درک مطالب، خو... هنگ کنگ و 

آشنا نوشتن و مکالمه زبان چینی با فرهنگ منزوی و سال ها پشت دیوار نگه داشته شده چین،

بان فعالیت فارغ التحصیالن این رشته می توانند در زمینه نگارش،  ترجمه یا تدریس این ز.می شوند

 های همچنین می توانند با تحقیق در کتب و متون آنان،  جامعه ما را از آخرین پیشرفت. کنند

وزارتخانه ها،  ادارات و سازمان های دولتی و .علمی، فنی و صنعتی آن محیط مطلع نمایند

نهادهای مختلف در زمینه هایی چون تجارت، تبادل افکار و اعتقادات و ارتباط با کشورهای

 .خاور دور، به فارغ التحصیالن این رشته نیازمند هستند
:درس های این رشته در طول تحصیل

:دروس پایه

دستور زبان چینی. زمینه فرهنگی زبان چینی، عالئم نوشتاری

:دروس اصلی و اختصاصی
ئم زبان چینی کالسیک، زبان چینی میانه، زبان جدید چینی، درآمدی بر ادبیات چینی، عال

السیک چینی،  نوشتاری چینی، زبان چینی پیشرفته، بحث و مکالمه به زبان چینی، دستور زبان ک

ون ساده، ساختار زبان و ادبیات چینی، گفت و شنود در آزمایشگاه، ترجمه ساده، قرائت و فهم مت

د چینی، فنون یادگیری زبان، زبان دوم، جمالتی از متفکرین قدیم چین، سیری در ادبیات جدی

ون عناوینی در ادبیات چینی، عالئم نوشتاری چینی عالی، رمان کالسیک چینی، خواندن مت

مطبوعاتی، بررسی آثار ترجمه شده اسالمی



زبان وادبیات ارمنی •

هدف تربیت افرادی است که برای انجام وظیفه معلمی زبان وادبیات ارمنی به : دیباچه•

دانش آموزان مدارس خاص ارامنه شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اراک، شاهین شهر واهواز 

سات مراکز جذب فارغ التحصیالن در مدارس خاص ارامنه و مؤس. کارآیی کافی را داشته باشند

ن رشته گفتنی است که امکان پذیرفتن داوطلب غیرارمنی درای.فرهنگی مذهبی ارامنه می  باشد

. شودبه همین دلیل انتخاب این رشته، به داوطلبان غیرارمنی توصیه نمی. بسیار محدود است

:درس های این رشته در طول تحصیل
:دروس اصلی و تخصصی

، صرف زبان ارمنی، نحو زبان ارمنی، امال (خواندن و درک مفاهیم)زبان ارمنی مقدماتی 

ات و ، مقدمه ای بر ادبیات ارمنی، فنون، صناع(گرابار)نویسی زبان ارمنی، مقدمات ارمنی قدیم 

رجمه انواع ادبی، تاریخ ارمنستان، خواندن و درک مفاهیم پیشرفته، اصول و مقدمات ترجمه، ت

تور ،  دس(نظم و نثر)مقدماتی، آیین  نگارش زبان ارمنی، مکتب های ادبی، ادبیات قدیم ارمنی 

، )هبیمتون کتاب مقدس و سایر متون تاریخی و مذ)زبان ارمنی قدیم، قرائت زبان ارمنی قدیم 

، (واج شناسی(، آواشناسی ارمنی (ترجمه متون اسالم و سایر متون مذهبی)ترجمه پیشرفته 

اریخ فرهنگ دستور پیشرفته زبان ارمنی، جمله سازی پیشرفته زبان ارمنی، تاریخ زبان ارمنی،  ت

، ادبیات عامیانه ارمنی (نظم و نثر)، ادبیات جدید ارمنی (نظم و نثر)ارمنی،  ادبیات میانه ارمنی 

ون ادبی ، انشای ادبی، تاریخ ارامنه در ایران، تفسیر متون ادبی نثر، تفسیر مت)ادبیات شفاهی)

ت نظم، منابع تاریخی ارمنی درباره ایران، لغت شناسی ارمنی، تاریخ فرهنگ ارمنی،  ادبیا

، اصول و روش تحقیق همراه با تحقیق عملی(نظم و نثر)معاصر ارمنی 



زبان وادبیات اردو •

گویند و میلیون نفر در جهان به زبان اردو سخن می600دانید که حدود آیا می: دیباچه•

کشورهای نویسند؟البته زبان اردو، تنها زبان رسمی کشور پاکستان است اما کمابیش درتماممی

گویند و در حال حاضر هزاران جلد کتاب شود و به آن سخن میشبه قاره هند فهمیده می

توانند به فارسی ترجمه کرده و از انسانی و هنر به زبان اردو وجود دارد که ایرانیان میعلوم

یک با کشور از سوی دیگر کشور ما برای این که بتواند ارتباطی تنگاتنگ و نزد.آنها بهره ببرند

ات اردو همکیش و همسایه خود، پاکستان داشته باشد، نیاز به مترجمانی متبّحر درزبان و ادبی

راکز از همین رو رشته زبان و ادبیات اردو به عنوان یک رشته تحصیلی در دانشگاه ها و م. دارد

.آموزش عالی ایران ارائه شده است
:های این رشته در طول تحصیلدرس

:دروس پایه

.شناسی و روش تحقیق، بدیع، آیین نگارشدستور 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

نویسی و مقدمات انشاء، انشای ساده، انشای پیشرفته، ادب منظوم، ادب داستانی، دستور، جمله

ی وشنود و درک مطالب شفاهی، بیان شفاهی داستان، ترجمه، تاریخ زبان وادب اردو، معانگفت

و بیان و صناعات ادبی


