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مهندسي بـرق

رش��ته ي برق در مقطع کارشناس��ي به چهار گرای��ش »مخابرات، 
کنترل، قدرت و الکترونیک« تقس��یم مي ش��ود. دانشجویان ابتدا بدون 
تعیی��ن گرایش و همگي با عنوان رش��ته ي برق به تحصیل مي پردازند. 
متقاضی��ان هر گرایش پس از گذراندن درس هاي پایه و اصلي، با توجه 
به معدل درس هایی که گذرانده اند و ظرفیت و توان علمي هر دانشکده، 

به انتخاب گرایش مي پردازند.
تفاوت ای��ن گرایش ها چیزي در حدود 20 واحد درس��ي اس��ت؛ 
زیرا در مس��ائل کاربردي، هر چهار نوع تخصص، مورد نیاز است و این 

تفکیک در مسائل علمي تأثیر چنداني ندارد.
1. گرایش مخابرات

شبکه ي مخابراتي مثل سلس��له ي اعصاب انسان، جامعه ي جهاني 
را فراگرفت��ه اس��ت. تخصص در زمینه ي ش��ناخت، نح��وه ي عملکرد 
و چگونگ��ي نگه��داري و بهره ب��رداري، تجزی��ه و تحلی��ل و طراح��ي 
سیس��تم هاي مخابراتي، از اهمیت زیادي برخوردار اس��ت. هدف اصلي 
رش��ته ي مخابرات، انتقال اطالعات به سه شکل صوتي، تصویري و داده 

)DATA( است. 
در میان تمام گرایش هاي برق، گرایش مخابرات بیش ترین خصلت 
ریاضي را دارد و تمام تئوري ها در قالب ریاضیات پیشرفته در آن مطرح 
مي ش��ود. دو درس »آم��ار و احتم��االت« و »الکترومغناطیس« در این 

گرایش از اهمیت ویژه اي برخوردارند.
2. گرایش كنترل

ه��دف این عل��م، کنترل رفتار سیس��تم هاي مختلف ب��ا توجه به 
ورودي هاي داده ش��ده اس��ت. در تمامي سیستم ها، مس��ئله ي کنترل 
اتوماتی��ک تغییر رفتار سیس��تم براي نزدیک کردن پاس��خ هاي آن به 
مقادیر مطلوب، همواره مورد نظر اس��ت؛ مانند کنترل دماي یک کوره، 
کنت��رل دور الکتروموتور، کنترل موش��ک، کنترل هواپیما و س��فینه، 

کنترل ارتفاع آب و کنترل جریان و ولتاژ یک سیستم و مانند این ها.
در این علم، با روش هاي کنترل یک سیس��تم سروکار داریم، نه با 
خود سیستم. ضروري است که یک دانشجوي کنترل، از پایه ي ریاضي 

و دانش  کامپیوتری قوي برخوردار باشد.
3. گرایش قدرت

موضوع اصلي ای��ن گرایش، تولید، انتقال، توزی��ع و تبدیل انرژي 
الکتریکي اس��ت. مهندسي سیستم هاي قدرت و ماشین هاي الکتریکي، 
دو ش��اخه ي کالسیک این گرایش هس��تند که در آن ها مسائلي مانند 

بررس��ي، طراحي، بهره برداري، کنترل و حفاظت سیستم هاي قدرت و 
اج��زاي آن، مورد مطالعه قرار می گیرن��د و اصول کاري و طراحي انواع 
ماش��ین هاي الکتریکي آموزش داده مي ش��ود. بررس��ي قواعد و قوانین 
حاکم بر موتورها و ژنراتورها، از جمله ی مطالبي است که یک مهندس 
قدرت براي کار در این زمینه ها باید از آن ها اطالع کافي داش��ته باشد. 
از وظایف دیگر یک مهندس قدرت، آشنایي با روش هاي توزیع و پخش 
جریان برق در یک کارخانه، یک ساختمان، یک منطقه یا شهر است. از 
آن چه گفته شد، عملي بودن و کاربردي بودن درس هاي مربوط به این 
گرایش، معلوم مي شود و مي توان حدس زد که بازار کار وسیعي دارد. 

4. گرایش الكترونیك
الکترونیک، عل��م و تکنولوژي عبور ذرات باردار در یک گاز یا یک 
خأل یا یک نیمه هادي اس��ت. به عبارتي، ب��ه مطالعه   ی حرکت بارهاي 
الکترونیکي و کنترل حرکت آن ها براي ایجاد اثرات مطلوب مورد نظر، 
می پ��ردازد. الکترونی��ک نوین، به وجودآورنده ي سیس��تم ها و ابزارهاي 
پیچیده اي است که در بسیاري از موارد، در زندگي روزمره و شاخه هاي 

مختلف صنعتي، پزشکي و مهندسي مورد استفاده قرار مي گیرند.
مباحث دیجیتال، مهندس��ي برق گرایش الکترونیک را به رشته ي 
کامپیوتر نزدیک کرده اس��ت. پرداختن به فیزیک و تکنولوژي، ساخت 
نیمه هادي ها و طراحي مدار هاي مجتم��ع میکروالکترونیک، در مقطع 

فوق لیسانس گرایش الکترونیک انجام مي شود؛ 
گرای��ش الکترونی��ک ب��ه گرایش س��خت افزار نزدیک مي ش��ود و 
دانش��جویان ب��رق مي توانند با انتخاب درس هاي اختیاري، به مس��ائل 

الکترونیکي کامپیوتر  بپردازند.
5. گرایش بیوالكتریك

هدف این رش��ته تربیت متخصصانی اس��ت که از عه��ده ی تجهیز، 
نگهداری و طراحی دس��تگاه های پزش��کی و اندام های مصنوعی برآیند و 
بتوانند میان دو دنیای مهندس��ی و پزشکی، زبانی مشترک ایجاد کنند. 
بیوالکتریک را می توان علم اس��تفاده از اصول الکتریکی، مغناطیس��ی و 
الکترومغناطیس��ی در حوزه ی پزشکی دانس��ت؛ هم چنین الگوبرداری از 
سیس��تم های بیولوژیکی در طراحی های نوین مهندسی نیز در حیطه ی 
ای��ن علم قرار دارد. یک مهن��دس بیوالکتریک عالوه ب��ر این   که به تمام 
گرایش های مهندسی برق )به ویژه گرایش الکترونیک در مقطع کارشناسی 
و گرایش ه��ای کنترل و مخاب��رات در مقاطع باالتر( نظر دارد، از برخی از 

شاخه های مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات نیز یاری می جوید. 
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مهندسي مكانیك

معرفي رشته هاي دانشگاهي

در حال حاضر، رشته ي مهندسي مکانیک داراي سه گرایش 
»حرارت و س��یاالت«، »طراحي جامدات« و »س��اخت و تولید« 

است.
دو گرایش »طراحي جامدات« و »حرارت و س��یاالت« فقط 
در چند درس تخصصي با هم متفاوت اند؛ به همین علت، کارایي 
این دو گرایش نیز بسیار به هم نزدیک است، اما گرایش »ساخت 

و تولید«، درس هاي کاربردي و عملي بیش تري دارد.
1. طراحي جامدات

این گرایش به بررسي انواع نیروها و حرکت ها و تأثیر آن ها 
بر اج��زاي مختلف قطعات و دس��تگاه ها مي پ��ردازد. در واقع، 
مهن��دس طراحي جامدات باید با توج��ه به نیازهاي مورد نظر، 
دس��تگاه ها، قطعات و ماش��ین هایي طراحي کند تا نیازها را به 
بهترین وجه برطرف کند. ابداع و پیش بیني دستگاه هاي تنظیم 

و کنترل ماشین آالت نیز از مسائل مطرح در این گرایش اند.
زمینه هاي اصلي این گرایش عبارت اند از: طراحي، س��اخت، 
نص��ب، راه ان��دازي، بهره ب��رداري و تعمی��ر و نگه��داري صنایع 
ماشین س��ازي، صنایع خودروسازي، واحدهاي طراحي مهندسي، 
مدیری��ت واحدهاي صنعت��ي، صنایع ابزارس��ازي، صنایع لوله و 
پروفیل، صنایع فوالدس��ازي، صنای��ع نظامي و هر آن چه به نیرو، 

کار و حرکت مربوط مي شود.
البته درس هاي دو گرایش »حرارت و س��یاالت« و »طراحي 
جامدات« بسیار به هم نزدیک هستند؛ به این صورت که بسیاري 
از درس هاي تخصصي گرایش طراحي جامدات براي دانشجویان 
گرایش حرارت و س��یاالت اختیاري است و مي توانند در صورت 

تمایل، آن درس ها را بگذرانند.
هم چنین بس��یاري از درس ه��اي تخصصي گرایش حرارت و 
سیاالت براي دانشجویان گرایش طراحي جامدات اختیاري است 
و در ص��ورت تمایل، آن ها نیز مي توانند این درس ها را بگذرانند. 
در نتیج��ه مي توان گفت فارغ التحصیالن این دو گرایش به دلیل 
توانایي ه��اي کاري، در عم��ل تفاوتي با هم ندارن��د و به راحتي 

مي توانند کار یکدیگر را انجام دهند. 

2. ساخت و تولید
این گرایش، روش هاي ساخت قطعات و استفاده ي کاربردي 
از ماش��ین آالت صنعتي را بررس��ي مي کند. این ک��ه قطعه با چه 
روش��ي ساخته شود تا داراي روش تولید سریع، ارزان، با کیفیت 
مناسب و دقت و کارایي مطلوب باشد، از جمله وظایف مهندسان 
س��اخت و تولید است. عالقه مندان به کارهاي عملي و روش هاي 
ساخت قطعات و کار با ابزار و ماشین آالت مي توانند به این رشته 

به عنوان رشته اي مطلوب نگاه کنند.
فارغ التحصی��الن ای��ن گرای��ش مي توانن��د در واحدهاي 
س��اخت، نص��ب، تعمی��ر و نگه��داري صنای��ع قالب س��ازي، 
ابزارس��ازي، ماشین سازي، خودروسازي، نظامي و هر آن چه با 
س��اخت و تولید قطعات و ماشین آالت مرتبط باشد، مشغول 

به کار شوند.
3. حرارت و سیاالت

این گرایش، به مس��ائلي همچون عوامل مؤثر بر حرکت مواد 
س��یال )به ویژه س��یال داغ(، نیروهاي وارد بر جسم متحرک در 
س��یال و هم چنین اثر س��یال بر محیط اطراف خود و موضوعاتي 

مانند گرما، کار و انرژي مي پردازد.
از زمینه ه��اي اصل��ي کار ای��ن گرای��ش مي ت��وان ب��ه 
طراحي، س��اخت، نصب، راه اندازي، بهره ب��رداري و تعمیر و 
نگهداري پاالیش��گاه ها، نیروگاه ها، خطوط انتقال نفت و گاز، 
ایستگاه هاي پمپاژ، ش��بکه هاي توزیع آب سرد، سردخانه ها 
و آب ش��یرین کن ها، تأسیسات مکانیکي س��دها )دریچه ها، 
توربین ها، تونل هاي تخلیه و ...(، سازه هاي دریایي و بندرها، 
تهویه ي مطبوع و تأسیسات مکانیکي ساختمان ها و مکان ها، 
صنایع موش��کي و نظامي، هواپیمای��ي، مدیریت واحدهاي 
صنعتي، صنایع ش��یمیایي و دارویي، صنایع خودروس��ازي 
)طراح��ي احتراق��ي موتور، سیس��تم گرمایش و س��رمایش 
خ��ودرو، کنترل و تنظیم گازهای آالین��ده ي خروجي و ...( 
و خالص��ه هر آن چه به گرما، کار و انرژي مربوط مي ش��ود، 

اشاره کرد. 
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مهندسي کامپیوتر

رش��ته ي مهندس��ي کامپیوتر در مقطع کارشناس��ي داراي 
دو گرایش س��خت افزار و نرم افزار اس��ت. البت��ه این دو گرایش 
در مقطع کارشناس��ي تف��اوت قابل توجهي ب��ا یکدیگر ندارند، 
ب��ه طوري که تنها حدود 20 واحد درس��ي ب��ا یکدیگر تفاوت 
دارند. یک مهندس سخت افزار از توانایي هاي کلي یک مهندس 
نرم افزار برخوردار اس��ت و بالعکس. درس هایي مانند ساختمان 
داده ها، طراحي الگوریتم، مدارهاي منطقي و مدارهاي دیجیتال 
از درس هاي مش��ترک این دو گرایش اند که به دانش��جویان هر 
دو گرایش، دیدي کلي نسبت به اصول کلي مهندسي کامپیوتر 

مي دهند.
1. گرایش سخت افزار

هر کامپیوتر داراي دو جزء متفاوت سخت افزار و نرم افزار است 
که در این میان، س��خت افزار جزء فیزیکي کامپیوتر بوده و شامل 
صفحه کلید، صفحه ي نمایش، چاپگر و دیس��ک ها مي شود. اجزاي 
فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر مانند مدارها و بردهاي الکترونیکي، 
س��خت افزار نامیده مي شوند. براي مثال واحد پردازشگر مرکزي یا 
CPU که قلب هر کامپیوتر اس��ت و هرگون��ه عملیات و پردازش 
در آن انجام مي ش��ود، مهم ترین واحد سخت افزاري یک کامپیوتر 
است. مهندسي سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه  و بررسي 
طراحي سخت افزاري، کنترل سخت افزاري و شبکه هاي کامپیوتري 
مي پردازد. براي مثال یک مهندس سخت افزار به طراحي بخش هاي 
سخت افزاري کامپیوتر، شامل پردازشگر مرکزي، پورت هاي ورودي 
و خروجي و سیستم ها و مدارهاي جانبي مي پردازد. مباحث درسي 
در رشته ي سخت افزار به مطالب درسي در رشته ي مهندسي برق 
و الکترونیک نزدیک است؛ خصوصاً تمام مطالب شاخه ي دیجیتال 
شامل مدارهاي مختلف، معماري کامپیوتر و میکروپروسسورهاي 
1 و 2، الکترونیک دیجیتال و ... را شامل مي شود که به این بخش 
از س��خت افزار بیش تر در مقطع کارشناسي ارشد و دکترا پرداخته 

مي شود.
2. گرایش نرم افزار

نرم اف��زار جزء غی��ر قابل لم��س کامپیوتر اس��ت. برنامه ها و 
داده هایي اس��ت که به کامپیوتر فرمان مي دهند که چه عملي را 
انج��ام دهد. نرم افزار در حقیقت، روح و جان کامپیوتر اس��ت که 

به سخت افزار هویت مي بخشد و اصوالً به برنامه اي گفته مي شود 
که براي به کارگیري س��خت افزار س��اخته شده باش��د. نرم افزارها 
را مي ت��وان به دو رده ي کلي دس��ته بندي کرد ک��ه عبارت اند از: 
نرم افزاره��اي سیس��تمي و نرم افزارهاي کارب��ردي. نرم افزارهاي 
سیس��تمي، برنامه هایي هس��تند که کامپیوتر براي فعال شدن یا 
سرویس دادن، به آن ها نیاز دارد و به این دلیل از سوي سازندگان 
سیس��تم کامپیوتري عرضه مي ش��وند و مهم ترین آن ها، سیستم 
عامل اس��ت. نرم افزاره��اي کاربردي نیز برنامه هایي هس��تند که 
کاربر، یا خود آن ها را مي نویس��د یا ش��رکت هاي نرم افزاري آن ها 
را تهی��ه کرده و ب��راي فروش عرضه مي کنن��د. این گونه برنامه ها 
معموالً عمومیت برنامه هاي سیس��تم را نداشته و براي زمینه هاي 
مختلف مهندس��ي، علمي، تجاري، آموزش��ي، تفریحي یا طراحي 

نوشته مي شوند. 

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
ی��ک مهن��دس کامپیوت��ر بای��د س��خت کوش و با 
پشتکار باشد؛ چون رش��ته ي کامپیوتر، رشته ي پویایي 
است و دانش��جو باید همیش��ه اطالعاتش به روز بوده و 
ب��ه دنب��ال فراگرفتن مطال��ب جدید باش��د؛ در نتیجه 
کس��اني که مي خواهند فقط چهار س��ال درس بخوانند 
و بع��د مطالعه را کنار گذاش��ته و وارد بازار کار ش��وند، 
در این رش��ته موفق نخواهند ش��د؛ برعکس افرادي که 
همیش��ه به دنبال مطالعه و فراگیري هس��تند، در این 
رش��ته، موفق مي ش��وند. مهندس کامپیوتر باید پایه ي 
ریاضي قوي داش��ته و توانای��ي اش در زمینه ي فیزیک 
خوب باش��د. هم چنین الزم است که فردي خالق باشد 
تا بتواند مس��ائل را از راه  حل هاي ابتکاري حل کند؛ راه  
حل هایي که کم ترین هزینه و بهترین کارایي را داش��ته 
باش��ند. مهندس��ي کامپیوتر در مقطع کارشناسي ارشد 
و دکت��را، در 4 گرایش معماري کامپیوتر، س��خت افزار، 

هوش مصنوعي و نرم افزار ارائه مي شود.
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رش��ته ی  بیوتکنولوژي،  یک  رش��ته ی  کاربردي  و میان  رشته اي  
مهندس��ي - علوم  پایه اس��ت  که  قلم��رو آن  حداق��ل  33 حوزه ی  
تخصص��ي  علوم  را دربرمي گیرد. این  رش��ته  در کش��ور ما از س��ال  
1378 در دانش��کده ی  عل��وم  دانش��گاه  تهران  در مقط��ع  دکتراي  
پیوس��ته  ارائ��ه  مي ش��ود. رش��ته ی  بیوتکنولوژي  از س��ه  مرحله ی  
کارشناس��ي ، کارشناسي  ارش��د و دکتري  تشکیل  ش��ده  است  که  
دانش��جویان  در مرحله ی  کارشناسي  پس  از گذراندن  موفقیت آمیز 
132 واحد درس های  مشترک  معرفتي - نظري ، علوم  پایه ، پزشکي ، 
مهندس��ي  و مبان��ي  بیوتکنول��وژي  و آموختن  زبان  انگلیس��ي  در 
حد 550 نمره  ی تافل  و آش��نایي  کامل  با یک  زبان  برنامه نویس��ي  
کامپیوتر در صورتي  که  معدل  آن ها در هر نیم سال  تحصیلي  کم تر 
از 15 نباش��د، مي توانند وارد مرحله ی  دوم یعني  مقطع  کارشناسي 
 ارش��د ش��وند که  در این  مقطع  یک��ي  از 6 گرای��ش  بیوتکنولوژي  
میکروبي ، بیوتکنولوژي  پزش��کي ، بیوتکنولوژي  محیطي  و دریایي ، 
بیوتکنولوژي  مولکولي ، فرآورش  زیس��تي  و بیوتکنولوژي  کشاورزي  
)گیاهي ( را انتخاب  می کنند و بعد از گذراندن  48 واحد در یکي  از 
گرایش ه��اي  تخصصي  و انجام  معادل  6 واحد پژوهش هاي  انفرادي  
و ارائه ی  2 واحد س��مینار، از مقطع  کارشناسي  ارشد فارغ التحصیل  
مي ش��وند. در این  مرحله  در صورتي  که  میانگین  نمرات  درس های  
مقطع  کارشناس��ي  ارش��د آن ها حداق��ل  16 باش��د، مي توانند در 
امتحان  جامع  ش��رکت  کنند و در صورت  موفقیت  در این  امتحان ، 
وارد مرحله ی  دکتراي  تخصصي  )Ph.D( ش��وند  و رسماً براي  ثبت  
پایان  نام��ه ی  دکتري  اقدام  کنند. به  عبارت  دیگر دانش��جویان  این  
رش��ته  نی��ز براي  ورود به  مقطع  کارشناس��ي  ارش��د و دکتري  باید 
ش��رایط  الزم  را داش��ته  باش��ند؛ یعني  باید میانگین  معدل  باالیي  
داش��ته  و در آزمون  جامع  موفق  ش��وند؛ اما در ی��ک  آزمون  رقابتي  
ش��رکت  نمي کنند. در این  میان  دانشجویان  گرایش  »بیوتکنولوژي  
میکروب��ي«  در زمین��ه ی  بیوتکنول��وژي  غذایي  و داروی��ي ، تولید 
آنزیم ها، پروتئین ها، پلي  س��اکاري ها، قارچ ه��ا و مخمرها اطالعات  
الزم  را به  دس��ت  مي آورند. »بیوتکنولوژي  پزشکي« نیز در زمینه  ی 
ژنتیک  پزش��کي ، تش��خیص  بیماري هاي  عفوني ، ارثي  و سرطاني ، 
تعیین  نقش��ه  ی ژني  و درمان هاي  مولکولي ، کارب��رد بیوتکنولوژي  
در پزش��کي  قانوني ، تولید فرآورده هاي  نوترکیب  و واکسن ها و مواد 
تشخیصي  اس��ت و »بیوتکنولوژي  محیطي  و دریایي« به  استخراج  

مع��ادن  از طریق  بیولوژی��ک ، تصفیه ی  فاضالب ه��ا و آالینده هاي  
خطرن��اک  و جامد، رف��ع  آلودگي  دریاه��ا و بازس��ازي  بیولوژیکي  
محی��ط  مي پ��ردازد. »بیوتکنولوژي  مولکولي« ش��امل  مهندس��ي  
ژنتیک ، مهندس��ي  پروتئین ، تولید آنتي بادي هاي  منوکلونال ، غشا 
و سنس��ورهاي  بیولوژیک  و انجام  تحقیقات  بنی��ادي  بیوتکنولوژي  
مي ش��ود و »فرآورش  زیستي« )مهندس��ي  فرآیندهاي  زیستي ( به  
طراحي  رآکتورهاي  بیوش��یمیایي ، تکنولوژي  فرآورش  مواد غذایي ، 
آنزیم ها و داروها مي پردازد. »بیوتکنولوژي  گیاهي » )کشاورزي ( به  
کش��ت  سلول  و بافت  گیاهي ، تعیین  نقشه ی  ژني  گیاهي ، مهندسي  
ژنتیک  گیاهي ، تولید بذر و نهال  مقاوم  در شرایط  نامناسب  محیط ، 
بیماري هاي  متداول  و حشرات  و آفات  عمده ، تولید کودهاي  زیستي  

و آنزیم ها و هورمون ها با منشأ گیاهي  مي پردازد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
رش��ته ی  بیوتکنول��وژي  از بی��ن  داوطلبان  گروه  آزمایش��ي  
ریاض��ي  و فني  و علوم  تجربي  دانش��جو مي پذی��رد؛ زیرا بعضي  
از گرایش ه��اي  این  رش��ته  به  علوم  پزش��کي  و بعض��ي  دیگر از 
گرایش ه��ا به  رش��ته هاي  مهندس��ي  مربوط  مي ش��ود. دوره  ی 
دکت��راي  پیوس��ته ی  بیوتکنول��وژي ، دوره ی  آموزش��ي  خاصي  
است  که  مناس��ب  با توانایي هاي  دانش��جویاِن سرآمد به  صورت  
پیوس��ته  و فش��رده  تنظیم  شده  اس��ت  و با پذیرش  دانشجویاني  
که  از نظر بهره ی  هوش��ي ، قدرت  درک  و استدالل ، توان  نوآوري  
و خالقیت ، خودآموزي  و اس��تفاده ی  مناس��ب  از وقت ، عالقه  و 
انگیزه ی  شدید به  یادگیري  و توانایي هاي  ذهني  و رواني ، سرآمد 
همگنان  خود هستند، آنان  را براي  اخذ درجه  ی دکتري  در این  
رش��ته  آماده   مي کند. از همی��ن  رو نیمي  از ظرفیت  پذیرش  این  
رشته  به  داوطلباني  اختصاص  دارد که  در مرحله ی  ماقبل  نهایي  
المپیاده��اي  دانش آموزي  ریاضي ، فیزیک ، ش��یمي ، کامپیوتر و 
زیست شناس��ي  پذیرفته  شده  باشند و نیمي  دیگر نیز مخصوص  
داوطلباني  اس��ت  که  از طریق  آزمون  سراسري  وارد شده باشند  
و نمره ی  کل  آزمون  سراسري  آن ها از 000 ،10 کم تر نباشد. از 
پذیرفته ش��دگان  این  رشته ، مصاحبه  ی علمي  به  عمل  مي آید تا 
دانشجویاني  که  واقعاً عالقه مند هستند و انگیزه  ی علمي  الزم  را 

دارند، وارد این  رشته  شوند. 

دکتراي پیوسته ی بیوتكنولوژي
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مهندسی رباتیك

توسعه ی علم در دنیای مدرن، معلول نیازها و الزامات توسعه ی 
صنعتی اس��ت. علم روباتی��ک نیز به عنوان علمی بین رش��ته ای و 
دانش��ی نوین ایجاد شده اس��ت تا بتواند به نیازهای ویژه ای پاسخ 
دهد. از جمل��ه ی این نیازها می توان به اتوماس��یون در کارخانه ها 
اشاره کرد که باعث صرفه جویی در زمان و امکانات و افزایش تولید 
می ش��ود. از دیگر کاربردهای ویژه ی روبات ها، اس��تفاده از آن ها در 
محیط های ویژه مانند فضا، عمق زمین، دریا، محیط های شیمیایی 
و رادیواکتیویته اس��ت. در چنین مواردی که حضور نیروی انسانی 
نگران کننده و خطرناک اس��ت، روبات ها هم چون یک عامل انسانی 
وارد صحنه می ش��وند. چه بسا برای شما این سؤال پیش آمده باشد 
ک��ه آیا یک روب��ات می تواند نقش یک انس��ان را ایفا کند. واقعیت 
آن اس��ت که حتی اگر روبات ها نتوانند احس��اس داش��ته باشند و 
س��ایر کارکردهای انس��انی را انجام دهند، در همان سطح وظایف 
مادی نیز هنوز امکانات فراوانی وجود دارد که مهندس��ان روباتیک 
می توانند برای روبات ها تعریف کنند. برای طراحی یک روبات نیاز 
به اس��تفاده از دانش های متفاوتی اس��ت. به همین دلیل رش��ته ی 
روباتیک از تلفیق رشته های مهندسی برق گرایش های الکترونیک 
و کنترل، مهندس��ی مکانیک گرایش طراحی جامدات، مهندس��ی 
کامپیوتر گرایش نرم افزار و هوش مصنوعی تأس��یس ش��ده است و 
به طراحی و توس��عه ی روبات ها و به خص��وص روبات های صنعتی 
می پ��ردازد. ب��رای چنین کاری الزم اس��ت که مهن��دس روباتیک 
ضمن احاطه بر برنامه نویس��ی و تنظی��م الگوریتم بهینه، مدارهای 
الکتریکی و الکترونیکی مورد نیاز و مکانیس��م مناسب برای اجرایی 
ش��دن موارد ذکرش��ده را طراحی کند. حال اگ��ر برای مثال هدف 
س��اخت روبات پرنده باشد، الزم اس��ت عالوه بر موارد ذکرشده در 
باال، مهندس روباتیک با طراحی سیستم آیرودینامیکی نیز آشنایی 

داشته باشد. 
ش��اید گم��ان کنید که روبات یک وس��یله ی فانتزی اس��ت که 
نمی تواند به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد. روبات ها عالوه 
بر کارهای ویژه ای که انجام می دهند و به همین دلیل در پروژه های 
JPL ش��رکت فضای��ی NASA نقش های مهمی ایف��ا می کنند، در 
عرصه ه��ای دیگر نظیر پزش��کی نیز روبات هایی طراح ش��ده اند که 
حتی بدون حضور مس��تقیم پزشک و تنها با کمک اینترنت، کنترل 

می شوند و عمل جراحی را انجام می دهند.

فرصت هاي شغلي
رش��ته ی مهندس��ی روباتی��ک در ایران 
رش��ته ای جدی��د اس��ت و به همی��ن دلیل 
در م��ورد ب��ازار کار آن دو مس��ئله اهمی��ت 
خاص��ی دارد: نخس��ت این ک��ه مهندس��ان 
روباتیک آن قدر زیاد نیس��تند که رقابت های 
رایج در سایر رش��ته های مهندسی در میان 
فارغ التحصیالن میان آنان مش��اهده ش��ود. 
دوم آن که هنوز بس��یاری از صاحبان صنایع 
به اهمیت اس��تفاده ی گسترده از روبات ها در 
ام��ور صنعتی آگاهی ندارند و به همین دلیل 
اس��تقبال کمی از این رشته می شود. بخشی 
از کم  رغبت��ی آن ها نیز البت��ه به اندک بودن 
امکانات آش��نایی آنان با کاربردهای وس��یع 

روبات ها در صنایع برمی گردد.
با توجه به توانایی مهندس��ان روباتیک 
در انج��ام دادن وظیف��ه ی چند مهندس به 
صورت یک جا و توانای��ی روبات ها در انجام 
کارهای دش��وار، احتماالً در آینده استفاده 
از روب��ات در صنایع ای��ران رونق بیش تری 
خواهد گرفت و از این لحاظ می توان به بازار 
کار پررونقی در س��ال های پیش  رو امیدوار 

بود.
از جمله امکانات شغلی مهندسان روباتیک 
در حال حاضر می توان به کارخانه هایی اشاره 
کرد ک��ه دارای روبات های صنعتی و خطوط 
اتوماس��یون و بازوهای روباتیک هس��تند. از 
مهم تری��ن کارخانه های برخ��وردار از چنین 
مزایایی صنایع ماشین س��ازی و شرکت های 
و  س��یلیکونی  تراش��ه های  تولیدکنن��ده ی 

الکترونیکی هستند.
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مهندسي صنایع

آیا این بهترین روش است؟

این س��ؤالي اس��ت که فکر یک مهندس صنای��ع را دائماً به 
خود مش��غول مي کند تا به این وس��یله بهترین راه را براي تولید 
محصول و حل مس��ائل و مشکالت یک واحد صنعتي یا خدماتي 
پیدا کند. البته همه ي مهندس��ان سعي مي کنند بهترین روش را 
براي س��اختن چیزي پیدا کنند ولي مسئله این جاست که آن ها 

فقط در زمینه ي رشته ي خود داراي دانش  فني هستند.
مهندس صنایع کس��ي اس��ت که ب��راي مثال مطلب��ي را از 
مهندس شیمي مي گیرد و در مورد مشکل مهندسي مکانیک، از 
آن اس��تفاده مي کند و بهترین روش را به دست مي آورد. از سوي 
دیگر، ی��ک مهندس صنایع مي تواند ش��کاف عمیق بین مدیران 
اجرایي و مهندس��ان طرح و توس��عه را پر کند؛ زیرا یک مهندس 
مي تواند حرف هاي تخصصي اش را به یک مهندس صنایع تفهیم 
کند، در صورتي که ممکن اس��ت نتواند ب��ه رئیس غیر مهندس 

خود نشان دهد که در حال انجام چه کاري است.
در کل مي توان گفت که مهندس��ي صنایع، رشته اي است که 
با طراحي، بهبود و پیاده س��ازي سیس��تم هاي یک پارچه از افراد، 
م��واد، اطالعات، تجهیزات و انرژي مرتبط اس��ت و در این راه از 
علوم ریاضي، طبیعي، اجتماعي و نیز قوانین و روش هاي تجزیه و 

تحلیل مهندسي و دانش تخصصي خود بهره مي گیرد.
یکي از ویژگي هاي رش��ته ي مهندس��ي صنایع این است که 
نمي توان این رش��ته را در یک جمله خالص��ه کرد و آن را مانند 
یک کپسول کوچک ارائه داد. این رشته ي تحصیلي، بسیار وسیع 
اس��ت و از مدیری��ت گرفته تا زمان س��نجي، از کنترل کیفیت تا 
تجزی��ه و تحلیل و طراحي، همه را ش��امل مي ش��ود و به همین 
دلیل وقتي ش��ما مي گویید: »من یک مهندس صنایع هس��تم« 
مردم نمي توانند تخصص ش��ما را در یک مح��دوده ي کوچک و 

تنگ محصور کنند.
این رش��ته در دوره ي کارشناس��ي داراي چهار گرایش تولید 
صنعتي، تحلیل سیس��تم ها، تکنولوژي  صنعتي و ایمني صنعتي 

است.
البته این چهار گرایش، در س��طح کارشناسي تفاوت چنداني 
با یکدیگر ندارند، زیرا دانش��جویان هر یک از گرایش هاي نام برده 
از می��ان واحدهایي که در دوره ي کارشناس��ي مي گذرانند، تنها 
در 10 تا 15 واحد با یکدیگر متفاوت اند که دانش��جویان، همین 
واحده��اي متفاوت را نی��ز مي توانند در 8 واح��د اختیاري خود 
انتخ��اب کرده و بگذرانند. )گرایش ایمني، با 25 واحد اختصاصي 

متفاوت، بیش ترین تفاوت را با گرایش هاي دیگر دارد.(
ه��دف از گرای��ش تولی��د صنعتي، تربی��ت مدی��ران تولید 
واحدهاي صنعتي است. گرایش تحلیل سیستم ها نیز تا حدودی 
جنبه ي نرم افزاري دارد و بیش تر به ارائه ي راهکاري سیستماتیک 

مي پردازد.
گرایش تکنولوژي صنعتي نیز نسبت به دو گرایش دیگر فني تر 
بوده و به مهندسي مکانیک نزدیک تر است. این گرایش به تربیت 
تکنولوژیس��ت هاي کارخانه مي پردازد؛ گرایش ایمني صنعتي نیز 
به مسائل مشکل س��از در صنعت از لحاظ ایمني مي پردازد. براي 

مثال مي توان به کوره ها یا آلودگي هوا اشاره کرد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
رش��ته ي مهندس��ي صنای��ع، حیطه ي 
کاري بسیار گسترده اي دارد. دانشجوي آن 
باید توانایي هاي مدیریتي و قدرت تحلیل و 
درک باالیي داشته باشد و باید در دو درس 
ریاضي و فیزیک قوي باش��د. به خصوص در 
درس ریاضیات جدی��د که آمار و احتماالت 
ای��ن درس تا ح��دي به مهندس��ي صنایع 

مربوط مي شود. 
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مهندسي معماري

معم��اري در لغت ب��ه معناي علم بنایي و آبادس��ازي آمده اس��ت 
و معمار به معناي بس��یار عمارت کننده و کس��ي اس��ت که در آباداني 
جهان مي کوش��د. قدمت معماري به عنوان یک فن براي ایجاد سرپناه، 
به قدمت تاریخ بش��ر مي رس��د؛ اما معماري، امروزه، ترکیبي از صنعت 
ساختمان س��ازي به عالوه ی هنر، فلس��فه، جامعه شناسي، روان شناسي 
اجتماعي، اقتصاد، انسان شناس��ي، فرهنگ، آداب و رس��وم و س��نت ها، 
جغرافیاي طبیعي و انس��اني، برنامه ریزي و توس��عه ي اقتصادي و علوم 
طبیعي مانند زیست شناس��ي و محیط  زیس��ت است. از این رو مي توان 
گفت که این رش��ته به دلیل این خصلت و ب��ه ویژه با توجه به ماهیت 
هن��ري و نقش مهمي که خالقیت هنري در آن ایفا مي کند، اساس��اً با 
سایر رش��ته هاي مهندسي متفاوت است. توجه به این نکته ها و تحقیق 
و بررس��ي در این ب��اره براي دانش آموزاني که مایل به انتخاب رش��ته ي 
معماري هس��تند، بس��یار ضروري اس��ت. رش��ته ي معماري به لحاظ 
عرصه ي وس��یع و گس��ترده اي که دارد، در زمینه ي کارهاي اجرایي و 
مش��اغل، بس��یار متنوع اس��ت و این نکته را مي توان به عنوان یکي از 
وجوه امتیاز این رش��ته قلم��داد کرد؛ به طوري که ام��کان فعالیت در 
بخش هاي دولتي و خصوصي به صورت مستقل و فردي یا در چارچوب 
همکاري هاي جمعي میس��ر است و از این رو مي تواند جواب گوي طیف 

وسیعي از استعدادها و سلیقه هاي گوناگون  باشد. 
فارغ التحصیالن رش��ته ي معماري در نهایت مي توانند در زمینه هاي 

زیر ایفاي نقش کنند:
1. طراحي )تک بنا یا مجموعه ي زیستي کوچک(، از طرح هاي اولیه 

تا مراحل اجرایي کار و طراحي اجزا و عناصر تشکیل دهنده ي بنا.
2. رهب��ري و سرپرس��تي دفترهاي مش��اور و معماري )مهندس��ي 

مشاور(
3. نظ��ارت عمومي و عالي بر صحت انج��ام کار در عملیات اجرایي 

ساختماني )مهندس ناظر(
4. مدیریت و هماهنگي اجرایي پروژه هاي معماري )مدیریت پروژه(

5. تأس��یس و سرپرس��تي مؤسس��ه هاي پیم��ان کاري و اح��داث 
ساختمان

6. همکاري با همه ي متخصصاني که کارش��ان با سامان دهي فضاي 
زیست مرتبط اس��ت، مانند اکولوژیست ها، جغرافي دان ها، اقلیم شناسان، 

برنامه ریزان اقتصادي و اجتماعي و ...
7. طراحي پارک ها و میدان هاي شهري و محوطه سازي

8. مشارکت در پروژه هاي برنامه  ریزي و طراحي شهري و شهرسازي
9. طراحي تک بناها در مقیاس کوچک و انجام دکوراسیون داخلي

10. انجام کارهاي پژوهش��ي و آموزش��ي در زمینه ي طراحي فضاي 
زیست

رشته ي مهندسي معماري در حال حاضر به صورت کارشناسي ارشد 
پیوس��ته ارائه مي شود، اما از آن جا که برخي از دانشجویان بدون شناخت 
کافي اقدام به انتخاب این رشته مي کنند و برخي دیگر در همان سال هاي 
اولیه ي دوره ي تحصیل، جذب بازار کار مي ش��وند، طرح ناپیوسته کردن 
این رش��ته در ش��وراي برنامه ریزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطرح 

شده و به تصویب رسیده است.
گرایش هاي مهندسي معماري

در ش��کل فعلي، ارائه ي رشته ي معماري به صورت کارشناسي ارشد 
پیوسته است و دانش��جویان، واحدهاي یکساني را در طول دوره دریافت 
مي کنند؛ اما در سیستم جدید، پس از طي دوره ي کارشناسي و شرکت در 
آزمون کارشناسي ارشد، دانشجویان یکي از گرایش هاي طراحي فضاهاي 
آموزشي، طراحي فضاهاي درماني و بهداشتي، طراحي فضاهاي مسکوني، 
مرمت، فن س��اختمان، طراحي ش��هري، آموزش معماري و برنامه ریزي 

شهري را انتخاب مي کنند.
در مقطع دکترا نیز دانش��جویان پ��س از انجام آزمون مربوط، جذب 
این گرایش ها مي شوند: حوزه ي تاریخ معماري و مرمت، حوزه ي طراحي 
ش��هري و شهرسازي، حوزه ي مباحث نظري و تئوریک معماري، حوزه ي 

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

امروزه رش��ته ي معم��اري به دلیل دارا ب��ودن جذابیت هاي هنري و 
احساس��ي )که سایر رش��ته هاي فني و مهندس��ي فاقد آن اند( در میان 
دانش آم��وزان دبیرس��تاني مقبولیت زیادي دارد و رقابت ش��دیدي براي 
ورود به این رشته مي بینیم. الزمه ي موفقیت در طراحي معماري، داشتن 

استعداد هنري و به کار گرفتن عنصر خالقیت در روند طراحي است.
توفیق در تحصیل رشته ي معماري و موفقیت در کار معماري را باید 
ب��ه طور جداگانه مورد مالحظه قرار داد؛ یعني عدم توفیق در تحصیالت 
آکادمیک معماري به منزله ي از دست دادن آینده ي شغلي نیست. ممکن 
است فردي با استعداد هنري پایین، در آینده به یک مهندس ناظر خوب، 
مدیر پروژه، برنامه ریز شهري یا یک شهرساز موفق تبدیل شود؛ اما در هر 

حال این فرد هیچ گاه به یک طراح معماري موفق مبدل نخواهد شد.
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مهندسي عمران

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
مهندس��ي یعني »خلق فرایندهاي نو« 
و مهندس به کس��ي می گوین��د که به یاري 
دان��ش حرفه اي و ق��درت تجزیه و تحلیل و 
خالقیت به این توانایي دس��ت پیدا مي کند. 
هم چنی��ن ی��ک مهندس به وی��ژه مهندس 
عمران باید بس��یار اجتماع��ي و داراي توان 
ایجاد ارتباط با س��ایر افراد باش��د. از آن جا 
که رشته ي مهندس��ي عمران، یک رشته ي 
گروهي اس��ت، متخصص عمران در محیط 
کار خود با قش��رهاي مختل��ف جامعه مانند 
کارگران، تکنسین ها و مهندسان رشته هاي 
دیگر سروکار دارد و باید با همه ي این افراد 
ارتب��اط خوبي برق��رار کند تا بتواند ش��اهد 

پیشرفت و موفقیت کارش باشد. 

مهندسي عمران از جمله رشته هایي است که بیانگر کاربرد علم 
در ایجاد س��ازندگي و عمران کش��ور اس��ت؛ یعني هر چیزي که به 
آبادي یک کشور بازمي گردد )مانند سد، فرودگاه، جاده، برج، تونل، 
دکل هاي مخابراتي، س��اختمان هاي مقاوم در مقابل زلزله، س��یل و 
آتش س��وزی، نیروگاه ه��اي برق و مصالح س��بک، ارزان و با کیفیت 
مناس��ب براي ساخت و س��از(، در حیطه ي کار مهندس عمران قرار 

مي گیرد.
مهندس��ي عمران، طیف بسیار وسیعي از کارها را دربرمي گیرد؛ 
یعني اگر بخواهیم ساختمان، پل، برج، تونل، راه، سیلو یا شبکه هاي 
فاضالب بس��ازیم، در آغاز به یک مهندس کارآمد عمران نیاز داریم 
تا عالوه بر رعایت جنبه هاي فني و اجرایي، اقتصادي نیز عمل کند؛ 
زیرا اقتصادي بودن، یک اصل در مهندس��ي عمران است. این رشته 
در س��طح کارشناس��ي داراي س��ه گرایش عمران- عمران، عمران- 

نقشه برداري و عمران- آب است.

1. عمران- عمران
ب��ه محاس��به و طراحي س��ازه هاي متف��اوت، تح��ت نیروهاي 
مختلف مانند باد، زلزله، س��یل، آتش و وزن خود ساختمان یا سازه 

مي پردازد.

2. عمران- نقشه برداري
همان طور که براي داش��تن یک زندگ��ي موفق باید برنامه ریزي 
کرد و طرح و نقش��ه ي ش��خصي داشت، براي انجام یک کار عمراني 
که گاه چندین س��ال به طول مي انجامد، باید نقش��ه برداري کرد و 
اطالعات دقیقي از ابعاد مکان س��اخت س��ازه ي مورد نظر به دست 
آورد. ب��راي مث��ال هنگام نص��ب دکل هاي مخابرات��ي، در آغاز باید 
مس��یر دکل گذاري و فاصله ي بین دکل ها، به کمک نقش��ه برداري 
تعیین ش��ود و س��پس دکل هاي مورد نظر نصب شود. این رشته با 
رشته ي نقشه برداري با جغرافیا و سنجش از راه دور، ارتباط نزدیکي 
دارد. ب��راي مثال وقتي مهندس نقش��ه برداري براي تهیه ي نقش��ه، 
از ماهواره کمک مي گیرد، به رش��ته ي س��نجش از راه دور، نزدیک 
مي ش��ود. هم چنین نقش��ه برداري در دو رش��ته ي عمران و جغرافیا 
بس��یار به یکدیگر نزدیک اند و تفاوت این دو، بیش تر در این اس��ت 
که در جغرافیا از نقش��ه  براي تهیه ي اطلس هاي جغرافیایي استفاده 

مي شود، اما در مهندسي عمران، از نقشه برداري براي برنامه ریزي و 
طرح هاي عمراني استفاده مي شود.

3. عمران- آب )هیدرولیك(
مي گوین��د در آینده اي نه چندان دور، دس��ت یابي به منابع آبي 
جدی��د براي کش��ورهاي خاورمیان��ه، که یکي از مناطق خش��ک یا 

نیمه خشک جهان است، نیازي ضروري مي شود. 
کش��ور ما نیز که در همین منطقه واقع ش��ده اس��ت، کشوري 
خش��ک و نیمه خشک اس��ت، زیرا میانگین بارندگي در ایران حدود 
یک س��وم میانگین بارندگي در جهان است و این یعني ما باید از هر 
قطره ی آب موجود در کشورمان، حداکثر استفاده را کرده و از هدر 

رفتن آن جلوگیري کنیم.
مهندسان عمران- آب، با ساخت سدها، تصفیه خانه ها، تونل هاي 
انتقال آب و ش��بکه هاي توزیع آب، در همین راستا گام برمي دارند. 
در واقع این گرایش، نحوه ي حفظ آب و اس��تفاده ی بهینه از آن را 

آموزش مي دهد.
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مهندسي شهرسازي

شهرس��ازي علمي اس��ت ک��ه به بررس��ي هم��ه ي تحوالت 
اجتماع��ي، اقتصادي، سیاس��ي و فیزیکی یک ش��هر مي پردازد و 
ت��الش مي کند که روابط موجود در یک ش��هر را در قالب نظامي 
هماهنگ، مدیریت و سازمان دهي کند و متخصص شهرسازي نیز 
کسي اس��ت که با مطالعه و بررس��ي روابط اجتماعي، اقتصادي، 
سیاس��ي و فرهنگي حاکم بر ش��هر، برنامه اي به سامان و مطبوع 
براي یک ش��هر ارائه می دهد؛ برنامه اي که تصویرگر سیماي شهر 

در آینده است.
در این رش��ته حداقل ش��ش مح��ور اصلي وج��ود دارد که در 

برنامه ریزي و طراحي شهر، سرنوشت سازند.
برنامه ریزي ش��هري: عمدتاً بر کاربري زمین ها متمرکز اس��ت؛ 
یعن��ي بررس��ي مي کند که م��ا چگونه فض��ا و پهنه ي ش��هر را به 
فعالیت ه��اي مختلف اعم از صنعتي، تجاري و مس��کوني اختصاص 

دهیم.

برنامه ریزي حمل و نقل
برنامه ری��زي اقتصادي و اجتماعي: در ش��هر تنها موضوع مورد 
بررس��ي، فیزیک شهر نیست بلکه مس��ئله ي مهم، جامعه ي شهري 
و انس��ان هایي هستند که در این محیط زندگي مي کنند. به عبارت 
دیگر براي قشرهاي مختلف که داراي امکانات اجتماعي، اقتصادي و 
فرهنگي هستند یا براي اقوام مختلفي که در مکان هاي مختلف یک 

شهر زندگي مي کنند، باید برنامه ریزي شود.

برنامه ری�زي ش�بكه هاي زیرس�اختي: مث�ل آب، برق و 
تلفن.

برنامه ریزي محیط زیس��ت: به بررسي خطرهاي محیط  زیست 
مثل سیل و زلزله مي پردازد و براي مقابله با این سوانح، برنامه ریزي 
مي کن��د. هم چنین به مطالع��ه ی ظرفیت هاي محیط��ي و تأثیرات 

سوئي که انسان بر محیط زیست مي گذارد می پردازد.
طراحي شهري: به طراحي سه بعدي شهر پرداخته و محور توجه 
آن، مناسبات انسان با محیط فیزیکي خود است. در واقع در طراحي 
شهري، انسان با تمام خصوصیات جسمي، روحي و معنوي ا ش مطرح 
اس��ت و هدف آن نیز ارتقاي کیفیت شهر است. با ترکیب این شش 
دانش، متخصصان مي توانند تمامیت پدیده ي شهر را مورد شناسایي 

قرار دهند و براي هدایت و کنترل توسعه ي آن تالش کنند.
شهرس��ازي یک رش��ته ي چندبعدي و میان رش��ته اي اس��ت و 
دانش��جوي این رشته درس هاي متعددي در زمینه ي جامعه شناسي 
ش��هري، اقتصاد ش��هري، برنامه ریزي شهري، توس��عه ي شهري و 
طراحي شهري مي گذراند و اطالعات مورد نیاز را در زمینه ي ادراک 
فضاي ش��هري، تش��خیص نیازهاي جمعیتي، امکان��ات برنامه ریزي 
و تنظیم کاربري ها بر اس��اس نیازها، در حد توس��عه ي روس��تایي و 

شهرهاي کوچک به دست مي آورد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
دانشجوي رش��ته ي شهرسازي باید اطالعات عمومي خوبي 
داش��ته باشد و در دانش��گاه نیز به این اطالعات، عمق و وسعت 
بیش تري ببخش��د. رشته ي شهرس��ازي نیاز به مطالعه ي زیاد، 
کارهاي فیزیکي گس��ترده و برداشت هاي میداني بسیاري دارد؛ 
به همین دلیل دانشجو باید وقت زیادي را به آن اختصاص دهد. 
هم چنین باید قدرت تحلیل باالیي داش��ته باش��د و در طراحي، 
زبردس��ت باش��د؛ به خصوص دانشجویان رش��ته ي کارشناسي 
ارش��د طراحي شهري که باید در طراحي توانا باشند. به همین 
دلیل در آزمون کارشناس��ي ارشد این رش��ته، امتحان طراحي 

گرفته مي شود.
دانش��جوي این رش��ته باید با طراحي و مفاهیم هنري مثل 
روان شناس��ي رنگ ها آش��نا باش��د و در عین حال ب��ه مفاهیم 
تکنیک��ي و اص��ول فن��ي کار مثل نقش��ه برداري، رس��م فني، 
پرس��پکتیو، هندس��ه ي فضایي، مدل س��ازي، ریاضي و مسائل 
انس��اني و اجتماع��ي مث��ل مبان��ي جامعه شناس��ي عالقه مند 
باش��د و بداند ک��ه در مدت تحصیل باید کاره��اي تحقیقاتي و 
عملي بس��یاري انجام دهد. در س��طح کارشناسي، از دانشجوي 
شهرس��ازي انتظار مي رود که دید هندس��ي و درک فضا داشته 
باشد و بتواند در طراحي، فضا را به صورت دوبعدي و سه بعدي 
تصویر کن��د. هم چنین باید در ریاضیات، به ویژه آمار، مس��لط 
باش��د؛ زیرا جمع آوري و تحلیل اطالعات و تحقیقات این رشته، 
نیاز به آمار و تحلیل آماري دارد و درنهایت، به زبان انگلیسي و 
آشنایي با کامپیوتر که در دنیاي امروز عامل مهمي در موفقیت 

یک دانشجوست، تسلط داشته باشد.
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مهندس��ي هوافضا مجموعه اي از علوم و توانایي هاي علمي و 
عملي در زمینه ي تحلیل، طراحي و س��اخت وس��ایل پرنده مانند 
هواپیماها، چرخ بال ها، موش��ک ها و ماهواره هاس��ت. این رشته بر 
چهار پایه ي آئرودینامیک، جلوبرندگي، مکانیک پرواز و سازه هاي 

فضایي استوار است.
1. آئرودینامیك

به مطالعه و بررسي جریان هوا، محاسبه ي نیروها و دستاوردهاي 
ناش��ي از آن ها روي جس��م پرن��ده مي پردازد. مهن��دس هوافضا با 
فراگیري این علم، به تحلیل جریان هاي پیچیده در اطراف اجس��ام 
پرنده می پردازد و با به دست آوردن نیروهاي آئرودینامیکي، امکان 

بررسي پایداري و طراحي سازه ها را فراهم مي کند.
2. پیش رانش یا جلوبرندگي

به مطالعه و بررسي سیس��تم هاي جلوبرنده اعم از موتورهاي 
پیستوني، توربیني، راکت ها و نحوه ي تولید نیروي رانش در آن ها 

مي پردازد.
3. سازه هاي هوافضایي

به مطالعه و بررس��ي س��ازه هاي هواپیما و دیگر وسایل پرنده 
مي پردازد. هدف آن، طراحي سازه هایي است که عالوه بر استحکام 
کافي، در برابر بارهاي آئرودینامیکي و سایر بارهاي استاتیکي وارد 

بر وسایل پرنده، حداقل وزن ممکن را نیز داشته باشند.
4. مكانیك پرواز

به مطالعه و بررسي رفتار و حرکت هاي جسم پرنده با استفاده 
از اطالعات آئرودینامیکي، هندس��ي و وزن��ي مي پردازد. در واقع 
علم مکانیک پرواز از »عملکرد« تش��کیل مي ش��ود و »عملکرد« 
به بررس��ي بُرد، مسافت نشست و برخاس��ت، مداومت پروازي در 

سرعت هاي مختلف و پایداري و کنترل وسایل پرنده مي پردازد.
مهندس��ي هوافضا، علمي اس��تراتژیک اس��ت ک��ه در آن، از 
هم��ه ي علوم از جمله متالورژي، کامپیوتر و الکترونیک اس��تفاده 
مي ش��ود و هدف آن، تربیت کارشناس��اني اس��ت که کادر مورد 
نی��از محاس��بات، طراحي، تحقیق��ات و س��اخت صنایع مختلف 
هواپیمایي، چرخ بال س��ازي و موش��کي را تأمین کنند؛ به همین 
دلیل دانش��جویان این رشته موظف اند در مدت تحصیل، 3 واحد 
پ��روژه بگیرند و در تابس��تان نیز در دفترهاي مهندس��ي صنایع 

مربوطه کارآموزي کنند. 

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
متأسفانه بسیاري از داوطلبان آزمون 
سراسري که رش��ته ي مهندسي هوافضا 
را انتخ��اب مي کنند، اطالعات درس��تی 
نس��بت به این رش��ته ندارن��د و آن را با 
خلباني یا نج��وم اش��تباه مي گیرند؛ در 
حال��ي که هدف این رش��ته آماده کردن 
دانش��جویان براي کار در کارخانه اس��ت 
و در م��ورد چگونگي به پ��رواز درآوردن 
هواپیما آموزش نمي بینند. دانش��جویان 
باید در کارهاي ش��ان نظم و برنامه ریزي 
داش��ته باش��ند، چون برنامه هایي که در 
طول یک ترم ارائه مي ش��ود، زیاد است و 
نیاز به مطالعه و برنامه ریزي دقیق دارد. 
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مهندس��ي ش��یمي بر اس��اس رفت��ار مولکول ها ش��کل گرفته 
اس��ت تا با دانس��تن رفتار و عکس العمل مولکول ها، انواع واکنش ها 
و سیس��تم هاي ش��یمیایي بررس��ي ش��وند و درنهایت، رآکتورهاي 
ش��یمیایي طراحي شوند. در کل مي توان گفت که مهندسي شیمي 
ش��امل درس هایي اس��ت که راه ایجاد تغییر مورد نیاز در ماده را به 
دانش��جویان این رشته آموزش مي دهد؛ درس هایي مانند جداسازي 
مواد تولیدش��ده، تصفی��ه و احیاي مواد قابل اس��تفاده که همراه با 
دانش ه��اي روز صنعت مثل علوم کامپیوتر، طراحي سیس��تم، علم 
مواد، اصول حفاظت از محیط زیس��ت، خطاهاي دستگاه، مدیریت، 

اقتصاد و ... تکمیل مي شود.
رشته ي مهندسي شیمی نس��بت به رشته هاي دیگر مهندسي، 
جدید اس��ت. این رش��ته، زاییده ي ضرورت و نیاز صنعت مکانیک، 
الکترونی��ک و عمران اس��ت. براي مث��ال به مرور زم��ان صنعت به 
مهن��دس مکانیکی احتی��اج پیدا کرد که از تح��والت و فرایندهاي 
ش��یمیایي اطالع داشته باش��د و بتواند دستگاه هایي را طراحي کند 
که در آن ها فرایندهاي ش��یمیایي اتفاق مي افتد؛ در نتیجه شروع به 
تربیت مهندس��ان مکانیکي کرد که بیش از معمول تحصیل کردگان 
این رش��ته، از علم شیمي مطلع باش��ند و این دسته از متخصصان، 

همان مهندسان شیمي هستند.
در ی��ک پ��روژه ي صنایع ش��یمیایي ک��ه با حضور مهندس��ان 
رش��ته هاي مختلف انجام مي شود، مهندس ش��یمي، کار اولیه را بر 
عه��ده دارد. براي مثال اگر قرار باش��د یک برج براي تقطیر ماده اي 
س��اخته شود، کار طراحي این برج، تعیین ارتفاع، قطر و نوع موادي 
که باید در س��اخت آن به کار برده شوند و هم چنین تعیین درجه ي 

دما و فشار آن، بر عهده ي مهندس شیمي است. 
دانش��جویان گرایش هاي مختلف رش��ته ي مهندس��ي شیمي، 
تنها 12 واحد ش��یمي مي گذرانند ک��ه از این 12 واحد نیز 3 واحد 
در بیش تر رش��ته هاي مهندس��ي ارائه مي ش��ود. بیش تر درس هاي 
مهندسي شیمي با رشته هاي مهندسي دیگر، به خصوص مهندسي 
مکانیک گرایش حرارت و س��یاالت، مش��ترک است. در واقع عنوان 
کامل این رش��ته، مهندس��ي صنایع شیمي اس��ت؛ یعني همان طور 
که ما مهندس��اني در صنایع الکترونیک و مکانیک داریم، در صنایع 
ش��یمي نیز داریم. اما به مرور کلمه ي صنعت از عنوان این رش��ته، 
حذف ش��ده اس��ت و به همین دلیل داوطلبان آزمون سراسري فکر 

مي کنند که مهندس��ي ش��یمي شبیه به رشته ي ش��یمي است، در 
حالي که نس��بت مهندسي شیمي و ش��یمي مثل نسبت مهندسي 

برق و فیزیک است.
به دس��ت آوردن مواد شیمیایي در آزمایش��گاه، به علم شیمي 
بازمي گردد. وقتي در آزمایش��گاه، ماده ي A را با B ترکیب مي کنیم 
و ماده ي C به دس��ت مي آید، از علم شیمي اس��تفاده کرده ایم؛ اما 
این که از چه طریقي از A و B به C مي رسیم، در حیطه ي مهندسي 

شیمي قرار دارد.
از س��وي دیگ��ر، یک شیمیس��ت در آزمایش��گاه فعالیت 
مي کن��د در حالي ک��ه یک مهندس در مقی��اس صنعتي کار 
مي کند و براي رس��یدن به هدف خود، از درس هاي مهندسي 
مث��ل انتقال حرارت، انتقال جرم، مکانیک س��یاالت، طراحي 
رآکتورها ی��ا ترمودینامیک یاري مي گیرد. به عبارت دیگر در 
مهندسي شیمي فقط از علم شیمي به عنوان یک پایه استفاده 
مي شود و سپس به س��راغ درس هایي مي رویم که محاسباتي 

و مهندسي هستند.
تفاوت عمده ي مهندس��ي ش��یمي با ش��یمي در این است که 
مهندسي، کارش طراحي است، در حالي که شیمیست ها با کارهاي 
آزمایشگاهي روبه رو هس��تند. البته در این رشته، درس هاي شیمي 
نیز وجود دارند اما ش��باهت این رشته با سایر رشته هاي مهندسي، 
به خصوص مهندس��ي مکانیک گرایش حرارت و سیاالت، بیش تر از 
ش��باهت این رشته به شیمي است. در حقیقت یک مهندس شیمي 
به عنوان حد وس��ط بین آزمایش��گاه و مصرف کنن��ده، از اطالعات 
شیمیس��ت ها استفاده می کند و مواد ش��یمیایي را به تولید صنعتي 

مي رساند. 
براي یک شیمیست تنها تولید ماده مهم است؛ این که وقتي دو 
ماده با هم ترکیب مي ش��وند، چه ماده اي ب��ه وجود مي آید. اما یک 
مهندس شیمي به طراحي دستگاه هایي مي پردازد که این ماده را به 

کیفیت باالیي مي رسانند.
رش��ته ي مهندس��ي ش��یمي با 9 گرایش صنایع غذایي، صنایع 
ش��یمیایي معدني، صنای��ع گاز، صنایع پتروش��یمي، صنایع پلیمر، 
طراح��ي فراینده��اي صنایع نف��ت، بهره ب��رداري از مناب��ع نفت و 
ش��یمیایي س��لولزي و صنایع پاالیش، یکي از رشته هاي گسترده ي 
دانش��گاهي اس��ت. )گرایش بیوتکنولوژي هم در مقطع کارشناسي 
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ارش��د به گرایش هاي مهندسي شیمي در سال هاي اخیر 
افزوده ش��ده اس��ت.( البته در دوره ي کارشناسي، هر یک 
از گرایش هاي ذکرش��ده، تنها 12 ی��ا 13 واحد تخصصي 
دارند و بیش تر واحدهاي ش��ان مشترک است، زیرا اصول 
مهندس��ي در صنایع بسیار متنوع و گسترده ي شیمیایي، 
یکس��ان اس��ت. از ای��ن میان، چن��د گرای��ش را معرفي 

مي کنیم.
1. صنایع شیمیایي معدني

گرایش ش��یمیایي معدني، م��واد معدني و غیر آلي را 
به فرآورده هایي مثل س��یمان، لعاب، آجرهاي نس��وز و ... 

تبدیل مي کند.
2. صنایع پتروشیمي

پ��س از اکتش��اف نفت، ب��ه تدریج مواد ش��یمیایي 
مختلفي از آن به دس��ت آمد و صنع��ت جدیدي به نام 
صنعت پتروشیمي بنیان گذاشته شد. صنعتي که ماده ي 
اولی��ه ي آن، مش��تقات نفت و گاز اس��ت؛ یعني با انجام 
واکنش ه��اي فیزیک��ي و ش��یمیایي در ئیدروکربورهاي 
مایع و گاز مي توان به فرآورده هاي پتروش��یمي دس��ت 
پی��دا ک��رد؛ فرآورده های��ي ک��ه داراي ارزش افزوده ي 

بسیاري هستند. 
3. صنایع گاز

ش��امل تم��ام فرایندهایي اس��ت ک��ه روي گاز انجام 
مي شود تا این ماده قابل مصرف شود.

4. صنایع پلیمر
مهندس پلیمر، وظیفه ي ساخت فرآورده هاي پلیمري 
مصنوعي از جمله رنگ هاي ش��یمیایي، پوش��ش کابل ها، 

الستیک ها و پالستیک ها را از مواد نفتي بر عهده دارد.
5. شیمیایي سلولزي

هن��وز فرهنگ، تم��دن و دانش بش��ري نیازمند یک 
وس��یله ي ابتدایي انتق��ال دانش، یعني کاغذ اس��ت. یک 
مهندس ش��یمي گرایش شیمیایي س��لولزي، در زمینه ي 
تبدیل چوب به کاغذ تخصص دارد و درس هاي تخصصي 
آن، بیش ت��ر در مورد خمیرگیري یا تبدیل چوب به کاغذ 

است.

مهندسان شیمي چه کار مي کنند؟
فارغ التحصیالن رش��ته ي مهندس��ي ش��یمي در سراس��ر دنیا در سطوح باال 
اس��تخدام مي ش��وند. آن ها در بخش هاي مختل��ف )تولید م��واد گوناگون، تولید 
مواد غذایي، داروس��ازي، پزش��کي و ...( مش��غول به کار مي شوند. در یک زندگي 
اس��تاندارد، ابتکار و اختراع، طراحي، س��اخت و کنترل صنعتي در یک کارخانه و 
تولید محصوالت شیمیایي و پلیمري )مثل پالستیک( یا فرآورده هاي شیمیایي در 

مقیاس هاي کوچک، گستره ي وسیعي از فعالیت هاي یک مهندس شیمي است.
محص��والت مختلف در اثر تغییرات ش��یمیایي و فیزیک��ي در مواد طبیعي 
خالص یا مصنوعي به وجود مي آیند. یک مهندس شیمي باید عمل و عکس العمل 
موجود در این مواد، ترکیبات و جداسازي مواد ترکیبي را بداند و شناخت کاملي 

از مولکول ها و ترازهاي مولکولي و خصوصیات عناصر مختلف داشته باشد.
مهندس��ان ش��یمي در پیش��روي به س��مت آینده ي علمي و پیشرفت 
تکنولوژي و از عهده برآمدن بعضي مشکالت ضروري دنیا و صعود و پیشروي 
به س��مت یافتن موضوعات تازه و راه  حل هاي مناسب که از لحاظ اقتصادي 
ماندگارتر و براي محیط زیس��ت س��ودمند و امن باشند، موفق هستند. اگر 
دانش آموزي از لحاظ درس��ي، درخشان و در ارتباط برقرار کردن با دیگران، 
موف��ق و داراي توانای��ي و انگیزه ي کار کردن به تنهای��ي یا در یک گروه و 
عالقه مند به درگیر شدن با موضوعات علمي است، یک دانشجوي موفق در 

رشته ي مهندسي شیمي خواهد شد.
دانش��جویان مهندسي شیمي یا شیمي )محض و کاربردي( در دانشگاه، 
درس هاي دیگر مثل زبان، مدیریت، ریاضي، فیزیک و ... را مطالعه مي کنند. 
ع��الوه بر ای��ن، آزمایش هاي مرتبط باع��ث باال رفت��ن تخصص هاي علمي 
دانشجویان مهندس��ي شیمي مي ش��وند. ما در دنیایي زندگي مي کنیم که 
حرکت س��ریعي به س��مت آینده دارد )Fast-moving world(. همراه 
ب��ا پیدایش تکنولوژي هاي جدید در این دنیا، همواره جذب فارغ التحصیالن 
در رش��ته هاي مرتب��ط با تکنولوژي ه��اي جدید و علوم پای��ه بیش تر مورد 
توجه اس��ت، در نتیجه دانش آموختگان رش��ته ي مهندسي شیمي، همراه با 
استعدادها و توانایي هاي به دست آمده در تجربه هاي آزمایشگاهي، مي توانند 
با مؤسس��ه هاي تحقیقاتي که باعث باال رفتن اطالعات علمي آن ها مي شود، 
همکاري کنند. عالوه بر این در شرکت هاي خصوصي و دولتي، مراکز صنعتي 
و تولیدي، فرصت هاي شغلي مناسبي براي فارغ التحصیالن مهندسي شیمي 
وجود دارد. دوره ي تحصیل در این رش��ته، 4 س��ال است و در مقاطع فوق 

لیسانس و دکترا امکان ادامه ی تحصیل وجود دارد. 
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از سال 78 با همت دانشگاه صنعت نفت، این رشته که رکن 
اصل��ي یکي از بخش هاي عمده ي صنعت نفت، یعني اکتش��اف و 
استخراج نفت و گاز است، از مهندسي شیمي جدا شد و در چهار 
گرایش اکتش��اف، مخ��ازن، حفاري و بهره ب��رداري از منابع نفت 
ارائه ش��د. رشته اي که اس��اس درس هاي آن، مبتني بر مکانیک 
س��یاالت، دینامیک گازها، ترمودینامیک سیاالت، انتقال جرم و 
اقتصاد مهندس��ي اس��ت و هدف آن، تربیت مهندسان کارآمدي 
اس��ت که بتوانند روش هاي بهین��ه ي بهره برداري از منابع نفت و 
گاز را طراحي و اجرا کنند. امروزه به طور متوس��ط از هر هش��ت 
حفاري، یک حفاري به نفت مي رسد که این آمار در مناطقي که 
به هیچ وجه س��ابقه ي حفاري وجود نداشته است، بدتر است. به 
همین دلیل دانشمندان در جست وجوي روش هاي جدیدي براي 
پیدا کردن نفت در اعماق زمین هستند تا بتوانند با حفاري کم تر، 
هرچ��ه زودتر به نفت دس��ت یابند؛ کاري ک��ه در حیطه ي عمل 

مهندسان اکتشاف نفت است.
اولی��ن مرحله ب��راي بهره برداري یا برداش��ت نفت، کش��ف 
حوزه هاي نفتي است که این کار توسط لرزه نگاري انجام مي شود. 
مهندس��ان اکتش��اف، امواج صوتي را به اعماق زمین فرستاده و 
س��پس امواج برگش��تي را اندازه گیري و پ��ردازش مي کنند تا به 
وج��ود یا عدم وجود نف��ت در درون زمین پ��ي ببرند. به عبارت 

دیگر، این گرایش، ارتباط نزدیکي با زمین شناسي دارد.

مهندسي حفاري
براي رسیدن به یک حوزه ي نفتي باید حفاري کرد؛ کاري که 

به تخصص، وقت و هزینه ي بسیاري نیاز دارد.
ی��ک مهندس حفاري، روش هایي ارائ��ه مي دهد که هزینه ي 
حف��اري را پایین می آورد و راندم��ان کار را باال مي برد. هم چنین 
با توجه به ش��رایط و خصوصیات زمین شناسي و اقلیمي منطقه، 
نح��وه ي حفاري را که مي تواند افقي، عمودي یا جهت دار باش��د، 

تعیین مي کند.
یک��ي از وظایف مهن��دس حفاري، بررس��ي خاک زمین 

حفاري اس��ت تا با توجه به ن��وع خاک، مته ي مورد نیاز براي 
اس��تخراج و حفاري به کار برده شود. هم چنین متخصص این 
گرای��ش، تعیین مي کند ک��ه از چه نوع م��وادي باید در گل 
حفاري اس��تفاده ش��ود تا آن مواد موجب ریزش دیواره هاي 

چاه نشوند.

مهندسي مخازن نفت و گاز
ب��ه صخره ي رس��وبي حاوي م��واد نفتي که زی��ر الیه ي غیر 
نفوذي تش��کیل شده و داراي ش��کل ویژه اي از ساختمان زمین 
اس��ت، مخزن نفت گفته مي شود. دانش مهندسي مخازن به این 
موض��وع مي پردازد که ما در یک ح��وزه ي نفتي در اعماق زمین، 
مث��اًل در عم��ق 2 یا 3 هزار متري چه مق��دار نفت و گاز داریم و 
چه مقدار از آن، قابل دسترس��ي است و با چه سرعتي مي توان از 

مخزن مورد نظر برداشت کرد.
مهندس��ي نفت، گرایش مخ��ازن، نوع مخزن نف��ت یا گاز و 
هم چنین فش��ار، دما و عمق از س��طح زمین را مشخص مي کند، 
زیرا موارد ذکرشده، 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 که راه ها و 
روش هاي بهره برداري بهینه از مخازن نفت را ارائه مي دهد؛ یعني 
با توجه به نوع مخزن نفت، تعیین مي کند که به کمک کدام یک 
از روش ه��اي موجود )تزریق گاز، تزریق آب، تزریق مواد پلیمري 
یا ازدیاد حرارت(، مي ت��وان نفت را راحت تر و مقرون  به  صرفه تر 
بهره ب��رداري ک��رد. امروزه اکثر مخازن نفت کش��ور ما دچار افت 
فش��ار ش��ده اند، به همین دلیل نفت به صورت طبیعي به سطح 
زمین نمي رس��د؛ در نتیجه حضور مهندسان بهره برداري از منابع 
نفت )افرادي که با اس��تفاده از روش هاي علمي بهتر و اصولي تر، 
از مخازن نفتي بهره برداري مي کنند(، یک ضرورت اجتناب ناپذیر 

است. 
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رشته ي مهندسي پلیمر نسبت به رشته هاي مهندسي 
دیگ��ر، تقریباً جوان اس��ت و ش��کوفایي آن از زمان جنگ 
جهاني دوم آغاز شده اس��ت؛ اما به دلیل کاربرد روزافزون 
پلیمر در صنایع مختلف، این رش��ته به سرعت رشد کرده 
و امروزه از رش��ته هاي مهم کش��ورهاي صنعتي پیشرفته 

است.
پلیمرها به دو دسته ي طبیعي و مصنوعي تقسیم مي شوند. 
پلیمرهاي طبیعي، موادي مانند ترکیب هاي س��لولزي، چوب، 
کاغذ و پش��م هس��تند که انس��ان از س��ال ها پی��ش آن ها را 
مي ش��ناخته و هنوز هم این دس��ته از پلیمرها در دنیا بسیار 
مهم و باارزش هس��تند؛ ام��ا پلیمرهاي مصنوع��ي در دوران 
جن��گ جهاني دوم مورد توجه قرار گرفتند، زیرا در این زمان، 
دانش��مندان به این نتیجه رس��یدند که از مواد نفتي مي توان 
مواد پلیمري مصنوعي ساخت و این مواد کاربردهاي مختلفي 

خواهند داشت.
بنابراین مهندس��ي پلیمر با س��اخت پلیمرهاي مصنوعي 
توسط محققان ش��کوفا شد و اکنون تنها با گذشت چند دهه 
از آن دوران، این رشته به حدي رشد کرده است که پیشرفت 
تکنولوژي، ارتباط تنگاتنگي با طراحي و ساخت مواد پلیمري 

دارد. 
ب��ا توجه به این که کش��ور ما نیز از جمله کش��ورهایي 
اس��ت که در زمینه ي کش��اورزي و مناب��ع نفتي )صنایع 
ش��یمیایي( از اس��تعداد بالقوه ي خوبي برخوردار اس��ت و 
م��واد پلیمري نیز در دو زمینه ي ذکرش��ده، نقش کلیدي 
دارند، از 20 س��ال پیش مهندس��ي پلیمر در ایران مورد 
توجه قرار گرفت. البته در آغاز، این رش��ته به عنوان یکي 
از گرایش هاي رش��ته ي مهندسي شیمي مطرح بود اما در 
سال 1362، رشته ي مهندسي پلیمر با دو گرایش صنایع 
پلیم��ر و تکنولوژي و علوم رنگ به طور مس��تقل اقدام به 

پذیرش دانشجو کرد.

گرایش صنایع پلیمر
پلیمره��ا کارب��رد وس��یعي در صنایع 
دارند و ب��ه همین دلیل، رش��ته ي صنایع 
پلیم��ر که به تولید م��واد پلیمري از قبیل 
پالستیک، الستیک، الیاف مصنوعي، رزین 
و م��واد صنعتي دیگر مي پ��ردازد، اهمیت 
فوق العاده اي دارد. هدف رشته ي مهندسي 
صنای��ع پلیم��ر، تولید هم��ه ي محصوالت 
پلیم��ري از قبیل الس��تیک، پالس��تیک، 
االس��تومر، رزین و س��ایر مواد م��ورد نیاز 

صنعت است.
البته پلیمرها کاربرد پزشکي نیز دارند، 
مث��اًل اگر کش��کک زانوي یک نفر آس��یب 
ببیند و ترمیم آن امکان پذیر نباشد، شبیه 
به همان کش��کک زانو را با م��واد پلیمري 
درس��ت مي کنند و روي زانو قرار مي دهند 
یا دندان مصنوعي و لنزهاي چشمي، همه 
از م��واد پلیمري س��اخته مي ش��وند که به 
این م��واد پلیمري، »پلیمرهاي زیس��تي« 

مي گویند.
رش��ته ي مهندس��ي صنای��ع پلیم��ر، 
ش��ناخت، طراح��ي، فرموالس��یون، آنالیز 
و بررس��ي خ��واص فیزیک��ي و مکانیک��ي 
س��ه ماده ي عمده اس��ت که عبارت اند از: 
الستیک، پالستیک و کامپوزیت؛ یعني در 
این رش��ته هرچه به این مواد مربوط است، 

بررسي مي شود. 
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کارشناسي مهندسي پزش��کي، هم خانواده ي رشته ي برق و 
الکترونیک است. مهندسان پزشکي در دوره ي کارشناسي، تمامي 
درس هاي اصلي مهندس��ي برق را مطالع��ه مي کنند و مي توانند 
در گرایش هاي کارشناس��ي ارش��د، از مجموعه ي مهندسي برق، 
هم پاي مهندس��ان کنترل، مخابرات، قدرت و الکترونیک انتخاب 
کنند. چون دانش��جویان این رش��ته به طور کام��ل با ریاضیات 
مهندسي پیشرفته در ارتباط اند، از سنگین ترین نوع ریاضیات به 
عنوان بازار کار، دائماً بهره مي برند. این رشته شامل گرایش هاي 

زیر است:
1. گرای��ش بیوالکتری��ک: مطالع��ه در مورد کارب��رد برق و 
کامپیوتر در پزش��کي که مي توان آن ها را در مقاطع کارشناسي 

ارشد و دکترا انتخاب کرد.
2. گرایش بیومکانیک: مطالعه در مورد مکانیک در پزش��کي 

مانند ساخت برخي اعضا و اندام هاي مصنوعي 
3. گرایش بیومواد: مطالعه در مورد موادي که در کاربردهاي 

پزشکي و درمان بیماري ها به کار مي روند.
4. گرایش بالینی: کاربرد تکنولوژی در راقبت های بهداشتی 

است.
فرصت هاي شغلي

1. طراحي و ساخت دستگاه هاي آزمایشگاهي و الکترونیکي 
و تجهیزات مربوط به آن ها مثل دس��تگاهي ک��ه به طور دقیق، 

نمک خون را اندازه گیري مي کند.
2. طراحي و س��اخت بخش هاي مکانیکي و برق سیستم هاي 
تصویرگر پزش��کي مانند سیستم هاي سونوگرافي، سي تي اسکن 

و ...
3. طراحي و س��اخت سیس��تم هاي اندازه گیري پزش��کي و 

بیمارستاني مثل دریافت کننده ي سیگنال هاي مغزي
4. طراحي و ساخت قطعات و اندام هاي مصنوعي بدن

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
دانشجوي مهندس��ي پزش��کي باید به درس زیست شناسي 
عالقه مند باش��د. تعداد واحدهاي غیر مهندسي این رشته، بسیار 

محدود اس��ت. براي مثال دانش��جویان فقط 5 واحد در زمینه ي 
فیزیولوژي آناتومي و آزمایشگاه مي گذرانند. هم چنین الزم است 
در درس هاي ریاضي و فیزیک قوي باش��ند؛ یعني با کوش��ش و 
مطالعه ي بس��یار، هم در درس هاي اصلي رش��ته ي الکترونیک و 
هم در درس هاي تخصصي خود توانمند باش��ند و باالخره محیط 
کاري بیمارستاني را دوست داشته باشند، یعني عالقه مند باشند 

که در بیمارستان یا محیط هاي مرتبط فعالیت کنند. 

مهندسی پزشكی بالینی

مهندس��ی بالین��ی، کاربرد تکنول��وژی در مراقبت های 
بهداشتی در بیمارستان است. متخصصان این رشته همراه با 
گروهی متشکل از پزشکان، پرستارها و تکنسین ها یک تیم 
درمانی را تشکیل می  دهند. مهندس پزشک بالینی مسئول 
خرید، نگه��داری، تعمیر، بررس��ی اطالع��ات کامپیوتری، 
تجهیزات پزش��کی، ابزار کس��ب اطالعات حیاتی و ... است 
و هم چنین تجهیزات مورد نیاز پزش��کان و بیمارس��تان را 
در زمینه ه��ای خ��اص، طراحی یا تطبی��ق می دهد. تمامی 
این موارد مستلزم بهره گیری از سیستم های کامپیوتری به 
همراه تجهیزات و نرم افزارهای طراحی شده برای کنترل این 
تجهیزات و جمع آوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن هاست. 
مهندس پزشک بالینی باید همواره از آخرین تکنولوژی های 

مربوط به درمان و مراقبت های پزشکی بهره گیری کند. 
مسئولیت های مهندسان بالینی عبارت اند از: 

- ایج��اد و حفظ پایگاه داده های کامپیوتری از س��وابق 
لوازم و تجهیزات پزشکی

- خری��داری و اس��تفاده از دس��تگاه های پیچی��ده ی 
پزشکی

- کار ک��ردن روی پروژه ها به همراه پزش��کان و تطابق 
تجهیزات با نیازهای پزشکان و بیمارستان 
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مهندسی خط و سازه های ریلی زیرمجموعه ی مهندسی 
راه آهن اس��ت و در ایران تنها در دانشکده ی راه آهن دانشگاه 
علم و صنعت تهران ارائه می ش��ود. رش��ته ی مهندسی حمل 
و نق��ل ریلی که یکی دیگر از رش��ته های مهندس��ی راه آهن 
اس��ت، بیش تر به کاربرد مباحث مهندسی صنایع در راه آهن 
می پردازد، اما تمرکز اصلی مهندسی خط و سازه های ریلی بر 
کاربرد مباحث مهندس��ی عمران در طرح های راه آهنی است. 
از درس های اصلی و تخصصی ارائه ش��ده در این رش��ته، 40 
درصِد درس ها به مباحث س��ازه، 27 درصد به مباحث خط، 
15 درص��د به مباحث ژئوتکنیک، 9 درصد به نقش��ه برداری، 
7 درص��د به اطالعات عمومی درباره ی راه آهن و 2 درصد به 
هیدرولوژی می پردازند. مهندس خط و س��ازه های ریلی، در 
واقع کارش��ناس سازه و ژئوتکنیک نیز هست و از توانایی های 
نقش��ه برداری نیز برخوردار اس��ت و با تلفیق این مهارت ها با 
دان��ش راه آهنی خ��ود، از این توانایی برخوردار اس��ت که در 
مراحل طراحی، اجرا و نظارت بر خط و سازه های ریلی، ایفای 
نق��ش کند. وظایف اصل��ی مهندس خط و س��ازه های ریلی 
عبارت اند از: طراحی هندس��ی مسیر، زیرس��ازی و روسازی 
راه آهن و سازه های گوناگون مانند پل، تونل، دیوار و ترانشه. 
با وجود نقاط مش��ترک میان این رش��ته با مهندسی عمران، 
تفاوت هایی نیز میان این دو رش��ته وجود دارد.  در رش��ته ی  
مهندسی  عمران  اطالعات گسترده ای  در زمینه ی  هیدرولوژی ، 
هیدرولیک  و س��ازه های  آبی  به دانشجویان ارائه می شود، در 
حال��ی  که  یک  مهندس  خط  و س��ازه های ریلی نیاز چندانی 
به  این  اطالعات  ن��دارد و در عوض  باید در زمینه ی  ناوگان  و 
مسیر حرکت ، درس هایی  را بگذراند. هم چنین مهندس خط 
و س��ازه،  در زمینه ی  زیرسازی  و روس��ازی  راه آهن  و ابنیه ی  
فنی  مس��یر الزم  اس��ت  اطالعات  تخصصی  داشته  باشد؛ زیرا  
ابنیه ی  فنی  که  در خطوط  راه آهن  به  کار می روند، تحت  تأثیر 
نیروه��ای  دینامیکی  قرار می گیرند، در حالی  که  س��ازه های  
مت��داول ، که توس��ط مهندس��ان عمران طراحی می ش��وند، 

وضعیت متفاوتی دارند؛ بنابراین دانش��جوی مهندسی خط و 
سازه، باید با توجه به عالیق خود در زمینه های طراحی، اجرا 
و نگهداری و آینده ی ش��غلی خود، ب��ر درس های مورد نظر 
تمرکز کن��د و در انتخاب درس های اختی��اری به این موارد 

توجه داشته باشد.

فرصت هاي شغلي
برای موفقیت در رشته ی خط و  سازه های ریلی  
باید سخت کوش ، جدی  و مقاوم  بود  و آمادگی  بدنی 
و روان��ی برای کار در هر ش��رایطی  را داش��ت؛ زیرا 
اصلی تری��ن کار مهن��دس خط و س��ازه،  در بیابان ، 
دش��ت ، کویر و کوهستان  است  و فردی  که  وارد این  
رش��ته  می ش��ود، باید به  کارهای  اجرایی  عالقه مند 
باش��د. کار مهندس خط و سازه های ریلی، کمابیش 
مشابه مهندس ماشین های ریلی است با این تفاوت 
ک��ه مهندس خط و س��ازه های ریل��ی از این مزیت 
برخوردار است که می تواند در صنعت عمرانی کشور 

نیز در جستجوی کار باشد.
مهندس خ��ط و س��ازه های ریل��ی می تواند به 
عن��وان کارفرم��ا، طراح ی��ا مج��ری در پروژه های 
گوناگونی نظیر س��اخت پل، طرح ه��ای ژئوتکنیکی 
مانند تونل سازی و زیرسازی و ساختن مسیر راه آهن 
شامل نقش��ه برداری و روسازی در شرکت ساخت و 
توس��عه ی راه آهن، وزارت راه و ترابری، شرکت های 
مش��اوره و پیم��ان کاری و اداره ی کل خط راه آهن 

مشغول به کار شود.
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مهندسي دریا

رش��ته ي مهندس��ي دریا در کش��ور ما با این که نوپاست، داراي 
اهمیت و جایگاه ویژه اي اس��ت، زیرا کشور ما حدود 2600 کیلومتر 
مرز آبي دارد که 2000 کیلومتر آن، در جنوب کش��ور و به آب هاي 
آزاد دنیا متصل است. این رشته داراي سه گرایش مهندسي کشتي، 

کشتي سازي و دریانوردي است.
1. مهندسي كشتي

در گرایش مهندس��ي کش��تي، علوم و فنون مرب��وط به اداره ي 
امور فني کش��تي ها آموزش داده مي شود تا فارغ التحصیالن بتوانند 

هدایت فني کشتي ها را بر عهده بگیرند.
مهندسان کش��تي به عنوان مدیر فني کش��تي مسئول تعمیر، 
نگه��داري و راه ان��دازي موتور کش��تي هس��تند و ب��ه همین دلیل 
دانش��جویان این رشته پس از آن که آموزش هاي تئوري را در مدت 
سه سال و نیم طي کردند، یک دوره ي کارآموزي شش ماهه را روي 
کش��تي هاي اقیانوس پیما در خارج از کش��ور، در آب هاي استرالیا، 
بندره��اي اروپایي، آس��یاي جنوب ش��رقي، س��نگاپور، چین و کره 

مي گذرانند.
ه��دف از ایجاد این گرایش، بي نیاز کردن کش��ور از به کارگیري 
پرس��نل خارجي در کش��تي ها بوده اس��ت. از همین رو دانشجویان 
مهندسي کش��تي بنابر سفارش ارگان هاي خاصي هم چون »شرکت 
کش��تي راني جمهوري اس��المي ایران« پذیرفته مي شوند و از همان 
ابتدا بورسیه ي نهادهاي دریایي هستند و در نتیجه، آینده ي شغلي 

آن ها تضمین شده است. 
2. كشتي سازي

کش��ور ما یکي از بزرگ ترین خریداران کشتي در دنیاست و هر 
س��ال، صدها میلیون دالر کش��تي خریداری می شود. این کشتي ها 
ش��امل کشتي هاي عظیم 500 هزار تني است که حمل و نقل نفت 
را انجام مي دهند و کشتي هاي کوچک تري که کار حمل و نقل کاال 
را به کش��ورهاي دیگر بر عهده دارند. عالوه بر خرید کش��تي بحث 
تعمیرات کش��تي نیز وجود دارد؛ رش��ته  ای که ب��ه تربیت نیروهاي 
متخص��ص مورد نیاز س��ازمان هاي دریایي مخص��وص کارخانه هاي 
کشتي سازي مي پردازد. در واقع مهندس کشتي ساز، کشتي مي سازد 
اما دریانوردي نمي کند و دانش��جوي این رش��ته پ��س از گذراندن 
آموزش هاي تئوري، کارآموزي خود را در کارخانه هاي کشتي سازي 

داخلي مي گذراند.

مهندس��ي کشتي س��ازي در واق��ع یکي از زیرش��اخه هاي 
مکانیک اس��ت. البته باید توجه داشت که در دانشگاه صنعتي 
امیرکبیر، که رش��ته ي مهندس��ي کشتي س��ازي به عنوان یک 
رش��ته ي مجزا مطرح است، درس ها تخصصي تر ارائه مي شوند. 
کارخانه هاي »نکا« در شمال و »اروندان« در خلیج فارس نیز از 
کارخانه هاي مهم کشتي سازي ایران هستند و فارغ التحصیالن 
این رش��ته مي توانند به عن��وان مهندس تولی��د که وظیفه ي 
اجراي طرح هاي ساختماني کش��تي ها را بر عهده دارد، جذب 

این کارخانه ها شوند.
عالوه بر کارخانه هاي ذکرشده، مهندس کشتي ساز مي تواند در 
س��ازمان بندرها و کشتي راني وظیفه ي ساخت سکوهاي شناور را بر 
عه��ده گرفته یا به عنوان مهندس ناظر بر حس��ن اجراي طرح هاي 
اجرایي نظارت کند و باالخره در صنایع دریایي به کارهاي تحقیقاتي 
بپردازد، زیرا در این رش��ته عرصه ي فعالیت هاي تحقیقاتي بس��یار 

گسترده است.
3. ناوبری و فرماندهی كشتی

هدایت و رهبري کش��تي و مدیریت نیروي انس��اني ش��اغل بر 
روي کش��تي، وظیفه ي یک مهندس دریانوردي است. به بیان دیگر، 
مهندس دریانوردي مس��ئولیت راه اندازي کش��تي و هدایت آن را بر 
عهده دارد، به همین دلیل استادان رشته ي مهندسي دریا معتقدند 
که این رش��ته را نباید یکي از گرایش هاي مهندس��ي دریا به شمار 
آورد؛ زیرا یک مهندس دریا به عنوان کاپیتان کش��تي، مس��ئولیت 
راهبري و مدیریت کش��تي را بر عهده دارد و حرفه اش یک کار فني 

یا مهندسي نیست.
گفتني اس��ت که عالوه بر آزمون سراسري، مؤسسه ي آموزش 
کش��تي راني نیز از طریق کنکور اختصاصي تعدادي دانش��جو در 
این رش��ته می پذیرد و بورسیه مي کند که به این دانشجویان پس 
از اتم��ام تحصیل، گواهي نام��ه ي پای��ان دوره ي دریانوردي اعطا 

مي شود.
بیش تر دانش��جویان این گرایش، بورس��یه ي ارگان هاي دریایي 
کش��ور هستند و پس از آن که 18 ماه روي آب هاي خارج از کشور، 
کارآم��وزي خود را گذراندن��د، در ن��اوگان ارگان بورس دهنده مثل 
»کش��تي راني جمهوري اس��المي ایران« و »شرکت ملي نفت کش« 

مشغول به کار مي شوند.
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مهندسي نساجي

صنعت نس��اجي مسئولیت تولید انواع منس��وجات اعم از انواع 
پوشاک، کف پوش ها مثل فرش و موکت و منسوجات مورد استفاده 
در صنای��ع دیگ��ر را بر عه��ده دارد. این صنعت ش��امل بخش هاي 
مختلفي مي شود که از آن جمله مي توان به کارخانه هاي ریسندگي 
)تولید نخ ه��اي مختلف(، بافندگي )تولید انواع پارچه و تولید فرش 
ماشیني و موکت( و نیز کارخانه هاي تکمیل کننده ي این کاالها مثل 
رنگ��رزي و چاپ و کارخانه هاي تولید الی��اف مصنوعي مثل نایلون 
و پلي پروپیلن اش��اره کرد. در نتیجه، مهندس��ي نس��اجي، رشته اي 
اس��ت که دانش و توانایي الزم را ب��راي اداره ي بخش هاي مختلف 
ای��ن صنعت به دانش��جویان مي دهد. این رش��ته داراي دو گرایش 

»تکنولوژي نساجي« و »شیمي نساجي و علوم الیاف« است.
1. تكنولوژي نساجي

در گرایش تکنولوژي نساجي، دانشجو با شیوه هاي تبدیل الیاف 
به نخ، نخ به منسوجات و روش هاي تهیه ي سایر منسوجات نساجي 

که مصرف هاي فني، صنعتي و مخابراتي دارند، آشنا مي شود.
تکنول��وژي نس��اجي بیش تر به عملی��ات فیزیک��ي و مکانیکي 
مي پردازد؛ یعني در این بخش، به کمک ماش��ین آالت، الیاف در کنار 
یکدیگر قرار می گیرند و در یک سري فرایندها، به نخ تبدیل مي شوند 
و سپس نخ ها به انواع پارچه ها تبدیل مي شوند. دانشجوي این رشته، 
نح��وه ي تولید ن��خ، پارچه، قالي و موکت را مطالع��ه کرده و آموزش 
مي بیند و تا حدودي با طراحي ماشین آالت نساجي و قطعات مختلف 
آن ها آشنا مي ش��ود. هم چنین دانشجو با شیوه هاي ریسندگي نخ ها، 
مقدمات بافندگي و بافندگي آشنا مي شود و براي شناخت دستگاه هاي 

نساجي، درس هایي را در ارتباط با علم مکانیک مي گذراند.
2. شیمي نساجي و علوم الیاف

در این گرایش، دانشجو بیش تر در رابطه با تولید نخ و الیاف 
مصنوعي و روش هاي تولید آن ها مطالعه می کند و کم تر با مکانیزم 
ماشین ها آشنا مي شود و بیش تر واحدهایي که مي گذراند در رابطه 
با ش��اخه ي پلیمر علم شیمي اس��ت. در ایران افرادي که از رشته ي 
مهندس��ي شیمي نس��اجي، فارغ التحصیل مي ش��وند، براي کار در 
آینده، وضعیت بهتري دارند و مي توانند در رابطه با رشته ي شیمي، 
که س��رمایه ي کم تري نیاز دارد نیز فعالیت کنند؛ اما در تکنولوژي 
نساجي به دلیل باال بودن قسمت ماشین ها، کم تر کسی مي تواند به 

صورت فردي براي کار اقدام کند.

رش��ته ي نس��اجي، بي ارتباط با هنر نیست و ش��خص باید خالقیت داشته و 
طرح هاي جدیدي ارائه دهد تا بتواند در بازار، رقابت کند. افرادي که فارغ التحصیل 
این رش��ته هستند باید توانایي اجرایي و مدیریتي باال براي سرپرستي خط تولید، 
سرپرستي کارگران و قدرت مواجهه با مشکالت و توانایي مدیریتي و حل و فصل 
آن ها را داشته باشند. مهندس نساج یک کارخانه، باید از توانایي فیزیکي برخوردار 
باشد. مهندسي که در آزمایشگاه هاي نساجي و کنترل کیفیت و کارگاه هاي چاپ 
فعالیت دارد، باید ضریب خطاي پاییني داش��ته باش��د؛ زیرا با مواد ش��یمیایي و 

دستگاه هاي حساس در ارتباط است.
یک کارخانه مي تواند یکي از بخش ها یا هر سه بخش اصلي را شامل شود 
که عبارت اند از: ریسندگي، بافندگي، رنگرزي، چاپ و تکمیل که هر یک شامل 
ماشین آالت مختلفي هستند. به عنوان مثال ماشین آالت خط ریسندگي شامل 
حالجي، کاردینگ، فالیر، رینگ و در سیستم جدید، اپن  اند است. از آن جا که 
این صنعت در تمام نقاط جهان در حال پیشرفت است، دانشجو و فارغ التحصیل 
این رش��ته باید در کنار مطالعات دانشگاهي مطالعه ي جانبي و اطالعات به روز 
داشته باشد؛ زیرا با ورود تکنولوژي نانو، انقالبي در همه ي صنایع به وجود آمده 

است و صنعت نساجي را هم دربرمي گیرد.
این رش��ته براي اف��رادي که مي خواهند در زمین��ه ي فروش محصوالت 
فعالیت کنند، بستري فراهم مي کند تا با تلفیق علم و تجربه، اطالعات جامع و 
صحیحي از کاالي مورد نظر را در اختیار مشتري قرار دهند. نساجي در ایران 
بعد از نفت و منابع زیرزمیني، از جمله صنایعي است که از لحاظ اشتغال زایي، 
درآمدزای��ي و ارزش افزوده از اهمیت باالیي برخوردار اس��ت. این رش��ته در 
دانش��گاه، در مقطع کارشناس��ي، کارشناسي ارش��د و دکترا و در سه گرایش 
تکنولوژي نس��اجي و شیمي نس��اجي و علوم الیاف و رشته ي جدید پوشاک، 

پذیرش دانشجو دارد.
تكنولوژي نساجي

در این رشته، درس هایي تدریس مي شوند که بر پایه ي علم فیزیک هستند و 
فارغ التحصیل این رشته، بیش تر با ماشین آالت کارخانه سروکار دارد.

شیمي نساجي و علوم الیاف
بیش تر درس هایي که در این رش��ته تدریس مي شوند، بر پایه ي علم شیمي 

هستند و فارغ التحصیل این رشته، بیش تر در آزمایشگاه ها فعالیت مي کند.
پوشاک

فارغ التحصیالن این گرایش مي توانند به دلیل واحدهاي گذرانده ش��ده 
در زمینه ي تولید پوش��اک و رنگرزي و مراحل برش و دوخت مناس��ب و 
ارائه ي طرح هاي جدید که هم گام با صنعت پوش��اک جهان باش��د، در 

واحدهاي مختلف فعالیت کنند.
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متالورژي به عنوان یک علم، دانش نس��بتاً جواني اس��ت که 
تنها صد س��ال از عمر آن مي گذرد و با کش��ف روش هاي جدید 
اس��تخراج و تصفیه ي فلزات، شناسایي مش��خصات ساختاري و 
فیزیکي مواد، فنون جدید ش��کل دادن و تولید فلزات متولد شده 

است.
متال��ورژي علمي اس��ت ک��ه ب��ه دو بخش کل��ي متالورژي 
استخراجي و صنعتي تقسیم مي شود که البته هر دو بخش مذکور 
در دانش��گاه هاي کش��ور ما نیز به عنوان دو گرایش از رش��ته ي 
مهندسي مواد تدریس مي شود. در رشته ي مواد، محصوالت را به 
س��ه گروه عمده ي فلزات، پالستیک ها و سرامیک ها تقسیم بندي 
کرده و فلزات را ب��ه عنوان بزرگ ترین گروه مواد صنعتي معرفي 

مي کنند.
اس��تخراج، دربرگیرنده ي هر کاري اس��ت ک��ه روي فلزات و 
سنگ هاي معدن آن ها انجام مي شود؛ یعني متالورژي استخراجي 
با تهیه ي فلزات از س��نگ مع��دن، اولین قدم ه��ا را برمي دارد و 
س��پس متالورژي صنعتي، محصول فلزي قاب��ل مصرف را تولید 

مي کند.
متال��ورژي اس��تخراجي، حدفاص��ل بین مهندس��ي معدن و 
ش��اخه ي صنعتي متالورژي اس��ت، زیرا تمامي م��وادي که ما از 
آن ها اس��تفاده مي کنیم ب��ه صورت توده هاي س��نگي که داراي 
ناخالصي هاي زیادي هستند )عیارش��ان پایین  است(، در معادن 
قرار دارند و باید بعد از کش��ف و اس��تخراج، به کمک تکنولوژي 
متال��ورژي اس��تخراجي، مراحل��ي را طي کنند ت��ا قابل مصرف 

شوند.
الزم اس��ت ک��ه یک مهن��دس متالورژي با انجام یک س��ري 
فرایندها مانند خرد کردن س��نگ معدن با دس��تگاه هایي موسوم 
به سنگ ش��کن، تغلیظ س��نگ مع��دن با اس��تفاده از روش هاي 
مغناطیس��ي و شناورسازي و عملیات ذوب و پاالیش، عیار سنگ 
را باال برده و س��نگ را به صورت شمش، که تقریباً خالص است، 
تحوی��ل صنعت دهد و س��پس ب��ه کمک دانش نظ��ري و علمي 
متالورژي صنعتي، محصول فلزي قابل مصرفي به طور مس��تقیم 

یا غیر مستقیم تولید شود.
به عن��وان مثال، آن چه در کارخان��ه ي ذوب آهن اصفهان تا 
مرحله ي تهیه ي ش��مش آهن خام )چدن( انجام مي شود، عمدتاً 
مربوط به متالورژي اس��تخراجي است و آن چه پس از این، انجام 
شده و محصول فلزي قابل مصرف مستقیم یا غیر مستقیم تولید 
مي ش��ود، در حیط��ه ي دانش نظري و علم��ي متالورژي صنعتي 
قرار دارد؛ مانند تهیه ي نورد که براي ساخت میله، ورق، تیرآهن 
و پروفیل ه��اي مختل��ف آهن��ي و غیر آهني مورد اس��تفاده قرار 

مي گیرد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
بسیاري از مردم تصور مي کنند که یک مهندس 
متال��ورژي فقط در کنار کوره کار مي کند و به همین 
دلیل براي موفقیت در این رش��ته، اصل را بر قدرت 
بدني و توان جس��ماني باال مي گذارن��د؛ اما این یک 
تصور اش��تباه اس��ت؛ زیرا ب��ا این که ی��ک مهندس 
متالورژي نباید به فکر پش��ت میزنشیني بوده و باید 
آمادگي کار در ش��رایط سخت را داشته باشد، بدون 
شک مهندس این رشته بیش از توان جسماني خوب، 
نی��از به ذهني خالق و کنجکاو دارد و هم چنین باید 
به این رشته عالقه مند باشد تا بتواند به پیشبرد علم 
متالورژي کمک کند یا حداقل در بازار کار، مهندسي 

موفق شود.
هم چنین دانش��جویان این رشته باید در فیزیک، 
ش��یمي و ریاضي قوي باش��ند؛ زیرا براي مثال فوالد 
خود به تنهای��ي بیش  از 2000 ن��وع مختلف دارد و 
انتخاب نوع فوالد نیز براي س��اخت یک قطعه، بسیار 
مهم اس��ت. پس مهندس متال��ورژي باید با خواص 
فیزیکي و ش��یمیایي هر یک از انواع فوالد آش��نایي 
داش��ته باش��د تا بتواند فوالد مناسب را براي ساخت 

قطعه ي مورد نظر خویش انتخاب کند.

مهندسي مواد )متالورژی(
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مهندسي مواد )سرامیك(

واژه ي س��رامیک، که از کلمه ي یونان��ي کراموس گرفته 
ش��ده اس��ت، به معناي س��فالینه یا ش��يء پخته شده است. 
امروزه سرامیک را هنر ساخت ظروف سرامیکي و سفالینه ها 
نمي دانی��م بلکه آن را به صورت علمي وس��یع تر از س��اخت 
این گون��ه وس��ایل تعری��ف مي کنیم. بر این اس��اس مي توان 
گف��ت که س��رامیک به طور کل��ي هنر و علِم س��اختن و به 
کار بردن اش��یاي جامدي اس��ت که اجزاي تشکیل دهنده ي 
اصلي و عمده ي آن ها، مواد غیر آلي و غیر فلزي است؛ یعني 
علم س��رامیک عالوه بر س��فالینه ها، ش��امل انواع چیني ها، 
دیرگدازها، فرآورده هاي رس��ي س��اختماني، مواد س��اینده، 
لعاب ه��اي چیني، س��یمان، شیش��ه، مواد مغناطیس��ي غیر 
فل��زي، فروالکتریک ها، تک بلوري هاي مصنوعي و محصوالت 

پیچیده تر دیگر مي شود.
فرآورده ه��اي س��رامیکي به دو دس��ته ي عمده تقس��یم 

مي شوند که عبارت اند از:
الف. سرامیک هاي س��نتي که اساساً مواد اولیه ي آن ها را 
س��یلیکات ها تشکیل مي دهند و شامل انواع محصوالت رسي، 

سیمان، شیشه هاي سیلیکاتي و چیني ها مي شوند.
ب. س��رامیک هاي نوین که ب��راي جواب  گویي به نیازهاي 
مخصوص مانن��د مقاومت حرارتي بیش ت��ر، خواص مکانیکي 
بهتر، خواص الکتریکي ویژه و مقاومت ش��یمیایي افزون تر به 

وجود آمده اند. 
دانش��جویان مهندسي س��رامیک )که یکي از گرایش هاي 
مهندس��ي مواد اس��ت(، در طول دوره ي تحصیلي خود، پس 
از کس��ب پایه هاي علمي و مهندسي الزم، همه ي فرآیندهاي 
ساخت سرامیک ها، از مواد اولیه و آماده کردن آن ها گرفته تا 
کنترل کیفي محصوالت ساخته  شده و ارتباط بین ساختمان و 

خواص این مواد را فرا مي گیرند.
یکي دیگر از ویژگي هاي مواد س��رامیکي، ارزاني و فراواني 
نسبي این مواد است. از جمله مي توان به خاک رس، فلدسپات 
)به طور عمده ش��امل سیلیکات آلومینیوم(، ماسه ي کوارتزي 

)به طور عمده اکس��ید سیلسیوم(، اکسیدهاي مختلف آهن و 
آلومین )اکس��ید آلومینیوم( اشاره کرد. مهندسان سرامیک با 
کنترل نوع و نسبت ترکیب مواد اولیه، فرآورده هاي گوناگوني 
مانند آجر و کاشي، آجر نسوز، ظروف چیني و سفالي، لعاب ها 
)ب��ه عنوان روکش فلزات و س��رامیک هاي دیگ��ر(، آلومین و 
تیتانات باریوم )در الکترونیک(، دي اکسید اورانیوم )به عنوان 
س��وخت هس��ته اي(، لعل یا نارس��نگ )در لیزر( و شیش��ه و 
س��یمان، طراحي و تولید مي کنند. دانشجوي این رشته عالوه 
بر فیزیک و ش��یمي باید از دانش ریاض��ي نیز اطالعات کافي 
داش��ته و قدرت تجزیه و تحلیل خوبي داشته باشد. آشنایي با 
زبان انگلیس��ي در تمام رشته هاي مهندسي ضروري است، اما 
در مهندسي س��رامیک این ضرورت بیش تر احساس مي شود؛ 
زیرا رشته ي نسبتاً جدیدي است و کتاب هاي علمي آن، کم تر 

به زبان فارسي ترجمه شده اند.

فرصت هاي شغلي
فرصت ه��اي ش��غلي ای��ن رش��ته ي تحصیلي 
و  اس��ت  کارگاه��ي  محیط ه��اي  در  بیش ت��ر 
دانش آموخت��گان دخت��ر باید به ای��ن نکته توجه 
کنند که معموالً فرصت هاي ش��غلي کمي نصیب 
آن ها خواهد ش��د. فرصت هاي ش��غلي این رشته 
در زمینه ه��اي اس��تخراج، ش��کل دادن فل��زات، 
ریخته گ��ري، جوش کاري، س��رامیک، خوردگي و 
حفاظت از مواد و علم بیومتریال هاست که بیش تر 
به صورت کنترل کیفي و بازرسي است. تعداد کم 
دانش آموختگان در دانشگاه هاي دولتي و دانشگاه 
آزاد مي توانند ش��انس یافتن ش��غل مناسب را در 

این رشته افزایش دهند.
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مهندسي معدن

رش��ته ي مهندس��ي مع��دن داراي دو 
گرایش اکتش��اف و اس��تخراج معدن است. 
درب��اره ي  مع��دن  اکتش��اف  دانش��جویان 
مکانیک س��نگ، زمین شناسي ساختماني، 
ژئوفیزی��ک )اکتش��افات زمی��ن از طری��ق 
فیزیک( و زمین شناس��ي معدن��ي مطالعه 
مي کنند و دانش��جویان گرایش اس��تخراج 
در زمین��ه ي فعالیت هاي مختلف معدني از 
قبیل حفاري، آتش باري، نگهداري، ترابري 
و اص��ول طراحي معدن و فرآورده هاي مواد 
معدني آموزش مي بینن��د. در واقع گرایش 
اکتشاف، با رشته ي زمین شناسي و گرایش 
اس��تخراج، با رشته هاي عمران، متالورژي و 

شیمي معدني در ارتباط نزدیک است.
مهندسي معدن تنها محدود به اکتشاف 
و استخراج معدن نیست، بلکه قلمرو فعالیت 
این رش��ته، بسیار وس��یع تر از کار در معدن 
است. براي مثال یک مهندس معدن مي تواند 
به اکتش��اف س��اختاري بپردازد؛ یعني براي 
اطالع از وضعیت زمین یک س��ري تحقیقات 
و عملیات زمین شناسي انجام دهد و این کار 
براي ساختن یک ساختمان بزرگ، شهرک، 
کارخانه یا ایج��اد راه ها و بزرگراه ها ضروري 
اس��ت؛ زی��را بای��د در آغ��از از ویژگي هاي 
فیزیکي و مکانیک��ي زمین مورد نظر اطالع 
داش��ت و سپس بر اس��اس آن، ساختمان را 
طوري ساخت که نشس��ت نامتقارن نکند و 
پي طبیعي آن بتواند سنگیني باري را که بر 

آن وارد مي شود تحمل کند.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
دانش��جوي این رش��ته باید به زمین، مباحث زمین شناس��ي و 
بررس��ي هاي داخل زمین عالقه مند باش��د. با وجود اهمیت درس 
زمین شناس��ي در این رشته، مهندسي معدن جزو رشته هاي گروه 
آزمایش��ي علوم ریاضي اس��ت؛ زیرا در کار معدن، با حجم وسیعي 
از اطالعات روبه رو هستیم. مثاًل نقشه ي زمیني به مساحت 1300 
کیلومت��ر مربع را در اختی��ار ما قرار مي دهند ت��ا در آن به دنبال 
مع��دن بگردیم. حال اگر ب��راي یافتن معدن وج��ب به وجب این 
زمین را بگردیم، کار بیهوده اي انجام داده ایم بلکه باید قسمت هاي 
پُرپتانس��یل زمین را انتخاب ک��رده و براي مثال از 1300 کیلومتر 
موج��ود، ح��دود 100 کیلومتر، یعني 5 یا 10 درصد از مس��احت 
کل را انتخاب کنیم و در این مس��احت به دنبال معدن بگردیم که 

چنین کاري تنها با استفاده از ریاضیات امکان پذیر است.
از عوام��ل مهم در موفقیت یک عملیات انفجاري، خردش��دگي 
مناسب است؛ زیرا اگر ابعاد قطعات خردشده ي حاصل از انفجار، به 
دقت پیش بیني ش��ود، عملیات متعاقب استخراج به خوبي طراحي 
ش��ده و هزینه هاي کلي معدن در یک س��طح مینیمم نگه داش��ته 
مي ش��ود که این کار به کمک مدل هاي ریاضي امکان پذیر اس��ت؛ 
یعني به کمک مدل هاي ریاضي مي توان ابعاد قطعات خردش��ده را 

پیش بیني کرد و در کل به یک طرح انفجاري بهینه دست یافت.
بخش��ي از کار مهندس��ي معدن مانند نقش��ه برداري، در زیِر 
زمین انجام مي ش��ود. دانشجوي این رش��ته باید از نظر جسمي 
توانایي خوبي داش��ته باش��د و قدرت کار در معدن را که بیش تر 
در خارج از شهر و گاه در نقاط دورافتاده قرار دارد، داشته باشد. 
به همین دلیل بیش تر دانش��جویان دختر این رشته، با مشکالت 
کاري روبه رو مي ش��وند، به غیر از تعداد معدودي از آن ها که در 

آزمایشگاه ها و مراکز طراحي معدن فعالیت مي کنند. 
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 رش�ته ی علوم مهندسی، رش�ته  ای بین رشته ای است 
كه در اكثر دانش�گاه  های جهان به عنوان هسته ی مركزی 
رشته های مهندس�ی مطرح شده اس�ت. دانشجویان این 
رش�ته پس از مدت حدوداً دو س�ال یك�ی از گرایش های 
م�ورد عالقه ی خ�ود را انتخ�اب می كنند. این رش�ته در 
ایران برای اولین بار در سال 1387 دانشجو پذیرفت. این 
رشته دارای 4 گرایش و 12 خوشه ی تخصصی است كه هر 
خوشه به رشته ای تحصیلی شباهت فراوان دارد. رشته ی 
علوم مهندسی چنان گس�تردگی دارد كه در هر رشته ای 
ك�ه تحصیل كرده باش�ید می توانی�د برای مقاط�ع باالتر 
این رش�ته را انتخاب كنید؛ اما ارتباط این رش�ته با علوم 
انسانی، هنر، پزشكی هنوز در ایران برقرار نشده است. در 

علوم مهندسی

رشته ی علوم مهندسی این امكان فراهم شده تا پس از 2 
سال آشنایی با رشته های مختلف از نزدیك، رشته ی مورد 
عالقه ی خود را انتخاب كنید. معرفی س�ایر رش�ته ها جزء 
درس های این رشته است. هم اكنون كارشناسی ارشد این 
رشته در گرایش الگوریتم و محاسبات در دانشگاه تهران 
ارائ�ه می  ش�ود و امكان ادام�ه تا مقطع دكت�ری در ایران 

وجود دارد. 
گرایش های این رشته عبارت اند از:

1. علوم مهندسی محاسباتی
2.  ریاضی مهندسی
3. فیزیك مهندسی

4.  علوم مهندسی زیست  محیطی

بعد از گذراندن گرایش انتخابی باید یكی از خوشه های زیر طی شود:

الف- از گرایش های علوم مهندس�ی محاس�باتی، 
ریاضی مهندسی و فیزیك مهندسی، می توان یكی از 

هفت خوشه ی زیر را انتخاب كرد:
1. بهینه سازی

2. علم مواد
3. مهندسی هسته ای

4. طراحی كاربردی )مكانیك(
5. حرارت و سیاالت )مكانیك(

6. مخابرات )برق(
7. الكترونیك )برق(

ب- از گرای�ش علوم مهندس�ی زیس�ت محیطی 
می توان یكی از پنج خوشه  ی زیر را انتخاب كرد:

1. مهندسی فرایند
2. مهندسی ذخایر 

3. سیاست گذاری محیط زیست 
4. مهندسی زمین )نقشه برداری(
5. مهندسی زمین )ژئومكانیك(
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رشته ی مهندسی مدیریت اجرایی، رشته ای میان رشته ای است؛ 
یعنی این رش��ته از چندین رشته تشکیل شده است و مباحث آن از 
تلفیق مباحث چند رش��ته ی دیگر ایجاد می شود. مهندسی مدیریت 
اجرای��ی ش��امل رش��ته های مهندس��ی مکانیک، مهندس��ی صنایع، 
مهندس��ی برق، مهندس��ی عمران و مهندسی کامپیوتر است و هدف 
آن گس��ترش و توس��عه ی دانش دانش��جویان در زمینه ی مهندسی 
اس��ت. دانشجویان این رشته، آموزش هایی را در زمینه های مرتبط با 
مباحث پایه ای مهندسی و موضوعات پیشرفته ی آن در تخصص های 
مختل��ف فرامی گیرند. نگاهی ب��ه درس های متف��اوت و متنوعی که 
مهندس��ان مدیری��ت اجرایی می خوانند، نش��ان می ده��د که چنین 
اف��رادی این قابلیت را دارند ک��ه در زمینه های کاربردی چهار تا پنج 
رش��ته ی مهندسی، فعالیت کنند. برای مثال آن ها می توانند هم زمان 
در دو نقش مهندس��ی ظاهر ش��وند و عالوه بر مدیریت و برنامه ریزی 
سیس��تم های کامپیوتری )مهندس��ی کامپیوتر( به کنترل کیفیت و 
بهره وری واحد تولیدی )مهندس��ی صنایع( نیز مبادرت ورزند. با این 
همه، برخی از افراد به اش��تباه گمان می کنند که مهندسی مدیریت 
اجرایی همان رشته ی MBA است. در توضیح باید گفت اوالً رشته ی 
MBA تنها در مقطع کارشناس��ی ارش��د تدریس می شود و ثانیاً در 
رش��ته ی MBA آن چه مورد نظر اس��ت، مباحث مدیریتی است، در 
حالی که در رشته ی مدیریت اجرایی، کاربرد هم زمان و دانش تلفیقی 
و عملیاتی از رش��ته های مهندس��ی اس��ت که هدف اولیه را تشکیل 
می دهد. نقطه ی ق��وت فارغ التحصیالن مدیری��ت اجرایی در آگاهی 
هم زمان آن ها از چند رش��ته ی مهندس��ی است. آن ها از هر مهندس 
صنایعی در مورد مدیریت و کنترل پروژه کم تر آگاهی کسب می کنند، 
اما برخالف آن ها، مقدماتی عملی از س��ایر رشته های مهندسی مانند 
برق، مکانیک، عمران و ... می آموزند که آن ها را در حل مش��کالت و 

بهبود عملکرد یاری می دهد. 

فرصت هاي شغلي
دانش��جویان رشته ی مهندس��ی مدیریت اجرایی می توانند از میان 
درس های پودمانی رشته های مهندسی مکانیک، عمران، برق، کامپیوتر 
و صنایع، دس��ت به انتخاب درس های اختیاری بزنند. بدین س��ان آن ها 
ع��الوه ب��ر تبحر در رش��ته ی مهندس��ی مدیریت اجرای��ی، در یکی از 
رش��ته های مهندسی گفته ش��ده، از مهارت ویژه ای برخوردار می شوند. 

مهندسی مدیریت اجرایی

تخصص مهندسان مدیریت اجرایی را می توان در دو زمینه ارزیابی کرد: 
پیش از گذراندن درس های پودمانی و پس از گذراندن این درس ها.

در مرحله ی نخس��ت آن ها می توانن��د در زمینه ی نظارت و اجرای 
پروژه های ساختمانی کوچک، طراحی معماری، بهره برداری از پروژه های 
نیروگاه��ی کوچک، طراحی، نظارت و اجرای تأسیس��ات س��اختمان و 
سیستم های گرمایش- س��رمایش و تهویه ی مطبوع، نظارت و اجرا در 
کارگاه و کارخانه ه��ای ماشین س��ازی و صنعت خ��ودرو، نظارت و اجرا 
 ،CNC -در صنایع س��اخت و تولید، برنامه نویس��ی- مهندسی صنایع
کارش��ناس کنت��رل پروژه، مدیری��ت و کنترل بهره وری سیس��تم های 
اطالع��ات مدیریت، طراح��ی، نظارت و اجرای تأسیس��ات الکتریکی و 
سیس��تم های برق رس��انی، نگهداری مراک��ز داده ای، تولی��د، نظارت و 
اجرای سیس��تم های رایانه ای کوچک، تأس��یس و مدیریت شرکت های 
رایانه ای با موضوع س��خت افزار، شبکه و اینترنت، ایجاد ابزارهای تولید 
محتوای الکترونیکی و درس های مجازی و طراحی ش��بکه های کوچک 

کامپیوتری مشغول به کار شوند. 
پس از گذراندن پودمان تخصصی، هر یک از مهندسان مدیریت 
اجرای��ی در زمینه ی خاص��ی دارای توانایی های ویژه ای می ش��وند. 
در زمینه ی مهندس��ی عمران آن ها می توانن��د وظایف پیمان کار و 
مهندس ناظر را ایفا کنند. در مهندسی مکانیک طراحی و مهندسی 
در صنایع ماشین س��ازی و نظارت و اجرای سیستم های اتوماسیون 
صنعتی از کار ویژه های مهندس مدیریت اجرایی اس��ت. دانشجویان 
ب��ا گذران��دن درس های اختیاری مهندس��ی صنای��ع، می توانند به 
طرح ری��زی واحدهای صنعتی، حس��ابداری، کنترل کیفیت، تجزیه 
و تحلی��ل سیس��تم های اطالعات مدیریت، تعمی��رات و نگهداری و 
کنترل تولید و موجودی بپردازند و در این زمینه ش��اغل شوند. در 
زمینه ی مهندسی برق، نظارت بر سیستم های الکتریکی کارخانه ها، 
نظارت و اجرای تابلو های برق و مدارهای کنترلی، طراحی و ساخت 
ترانسفورماتورهای کوچک و کار در کارخانه های ترانسفورماتورهای 
توانایی ه��ای  از  واحده��ای مخابرات��ی  از  بهره ب��رداری  و  ب��زرگ 
فارغ التحصیالن این رشته اس��ت. با آموزش مهندسی کامپیوتر نیز 
طراحی و ساخت بانک های اطالعاتی، مدیریت پروژه های نرم افزاری 
در س��طح کوچک و متوس��ط، تولید س��خت افزارهای اتوماس��یون 
صنعتی و تولید بردهای آزمایشگاهی از جمله موارد کاری مهندسان 

مدیریت اجرایی است.
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اگ��ر این واقعی��ت را بپذیریم که در دنی��ای امروز، یکی از 
مهم ترین مس��ائل پیش روی توس��عه ی جوام��ع، کمبود منابع 
اس��ت، آن گاه می توان گفت در عرصه ی رقاب��ت میان جوامع، 
آن جامعه ای به موفقیت می رس��د که از منابع محدود خویش 
استفاده ی متناس��بی داشته باشد. این س��خن بدین معناست 
ک��ه در برنامه ری��زی و اجرای هر پروژه ای، نخس��ت باید منابع 
و امکانات را س��نجید و س��پس در طول فرایند، آن را عملیاتی 
ک��رد. برای نیل به چنی��ن هدفی، نیازمند علمی هس��تیم که 
بتواند ضمن برنامه ریزی و کنترل پروژه، به بهینه س��ازی زمان 
اج��رای طرح، تخمین هزینه های اج��را و تحلیل کیفیت نتایج 
پیش بینی شده یا مورد انتظار مبادرت ورزد. این علم، مهندسی 

مدیریت پروژه نام دارد.
هنگام��ی که از منابع س��خن گفته می ش��ود منظور تنها 
س��رمایه و مواد اولیه نیس��ت، بلکه اصط��الح منابع به نیروی 
انس��انی، تجهیزات، ماش��ین آالت و طبیعت نیز اش��اره دارد؛ 
بنابراین مهندس��ی مدیریت پروژه، رشته ای است که فرد باید 
به همه ی ابعاد ذکرش��ده در بحث منابع، تس��لط داشته باشد. 
به همین دلیل مهندس��ی مدیریت پروژه، رش��ته ای مستقل 
و خودکف��ا نیس��ت و ماهیتی بین  رش��ته ای دارد. در مباحث 
مدیریت پروژه ش��اهد تلفیقی از رش��ته های عمران، صنایع و 
مدیریت هس��تیم. تف��اوت مهندس مدیریت پ��روژه هنگامی 
روشن می ش��ود که بدانیم مهندس��ان گرایش تولید صنعتی 
رش��ته ی مهندسی صنایع نیز با مدیریت پروژه آشنایی دارند، 
ولی آن ها در آماده س��ازی، نظارت و اجرای پروژه های عمرانی 
مهارت ویژه ای ندارند. مهندس��ان مدیریت پروژه هس��تند که 
با تس��لط بر دانش حقوقی پروژه ها، تس��لط ب��ر مقررات ملی 
س��اختمانی و آیین نامه های اجرایی، آش��نایی ب��ا امور مالی و 
حسابداری پروژه، ایجاد هماهنگی بین عوامل پروژه، شناخت 
مصالح و ماشین آالت، توانایی نقشه خوانی مهندسی و آشنایی 
ب��ا مق��ررات اداری مرتبط با پروژه، می توانن��د دو رکن اصلی 

مهندسی مدیریت پروژه

مدیری��ت پروژه، برنامه ریزی و کنترل پروژه را عملیاتی کنند. 
به صورت خالصه، مهندس��ی مدیریت پروژه، علم به کارگیري 
دانش، مهارت ها، اب��زار و تکنیک هاي الزم در اداره ی جریان 
اج��راي فعالیت ها، به منظور رفع نیازها و انتظارات متولیان از 

اجراي پروژه است.

فرصت هاي شغلي
فارغ التحصیالن رش��ته ی مهندسی مدیریت پروژه، در سه 
بُع��ِد اجرا، نظارت و مدیریت، آم��وزش  می بینند. اجرای انواع 
س��ازه های بتنی و فلزی، مقاوم سازی ساختمان، اجرای سالن 
صنعتی، نقش��ه برداری، اجرای تخصصی پل ها، متره و برآورد، 
اج��رای س��ازه های آبی، راه س��ازی، معماری س��اختمان های 
مس��کونی و تجاری س��اده، مدیریت مصرف انرژی و مدیریت 
ایمن��ی از جمله آموزش های قابل ذک��ر در زمینه ی اجراییات 
اس��ت. در زمینه ی نظ��ارت، آن ها در نظارت بر س��اخت انواع 
س��ازه های بتنی، بنای��ی و فلزی تخصص دارن��د و در مبحث 
مدیری��ت، مهندس��ان مدیریت پروژه، ب��ه مدیریت پروژه های 
بزرگ، کنترل پروژه، مدیریت کارگاه، اجرای مهندسی ارزش، 
مدیری��ت امور پیمان و قرارداد، مدیریت مالی و حس��ابداری، 
مدیری��ت بح��ران و داوری و حل اخت��الف پروژه های عمرانی 
مش��غول می ش��وند. با نیاز روزافزون به چنین مهارت هایی و 
ب��ا توجه به پیش بینی جای��گاه مهندس مجری در قانون نظام 
مهندس��ی که شرکت های پیمان کار و مش��اور را به استخدام 
مدیر پروژه، موظف کرده و اخذ پروانه ی اش��تغال را تس��هیل 
می کند، پیش بینی ه��ای امیدوارکننده ای در م��ورد بازار کار 
مهندسی مدیریت پروژه وجود دارد. مهندسان مدیریت پروژه 
می توانند در زمینه های راهبری و سرپرس��تی دفاتر مشاوره ی 
معماری، نظارت عمومی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی 
س��اختمانی، مدیریت اجرایی پروژه های معماری متوس��ط و 

برنامه ریزی مجتمع های متفاوت مشغول به کار شوند.
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کارشناسی چندرسانه  ای

تاکنون هنگامی ک��ه در حال پخش برنامه های تلویزیونی، 
ش��اهد تلفیق صدا و تصویر و متن های زیرنویس و ... بوده اید، 
به این فکر کرده اید که این امر چگونه صورت گرفته اس��ت که 
در یک لحظه با ترکیب چندین رسانه مواجه شده اید؟ طراحی 
ه��ر یک از اجزای متن، گرافیک، ص��دا، پویانمایی و تصویر در 
چندرس��انه ای نیازمند مهارتی است که هنرمند چندرسانه ای 
از آن برخوردار اس��ت. رش��ته ی کارشناسی چندرسانه ای، یک 
فناوری بین رشته ای است که در زمینه های مختلف آموزشی، 
هن��ری و ... مورد اس��تفاده قرار می گیرد. این رش��ته که برای 
نخستین بار در س��ال 1386 در مقطع کارشناسی در دانشگاه 
هنر اس��المی تبریز تأسیس ش��د، دانش کافی برای طراحی و 
تولید محصوالت هنری چندرس��انه ای را در اختیار دانشجویان 
قرار می دهد تا مهارت کافی برای انجام امور عملی را به دست 

بیاورند.
درس های این رشته چهار مبحث اصلی را پوشش می دهند:

1� کسب مهارت های طراحی هنری
2� کسب مهارت های مربوط به طراحی رایانه ای

3� ترکیب دانش نظری با اجرای پروژه های عملی
4� اجرای پروژه ی انتخابی با توجه به عالیق دانشجویان 

از مهم تری��ن درس های این رش��ته می ت��وان به گرافیک 
رایانه ای و طراحی واقعیت مجازی اشاره کرد. در درس گرافیک 
رایانه ای، دانشجویان با جنبه های تکنیکی و مفهومی ترسیم و 
گرافیک رایانه ای آشنا می شوند و با کسب مهارت در استفاده 
از نرم افزاره��ای مختل��ف گرافیکی رایان��ه ای و در چارچوب 
نظریه ها و الگوهای موجود، ب��ه خلق آثار هنری می پردازند. 
آش��نایی اجمالی با ش��یوه های س��نتی هنر خوش نویسی با 
کارکرده��ای مختلف طراح��ی ح��روف و کاربردهای متنوع 
خ��ط در گرافیک، خلق تصاویر به ش��یوه ی دس��تی و تلفیق 
آن ه��ا در رایانه، تلفی��ق و کوالژ عک��س و ویرایش و اصالح 
تصاوی��ر در رایان��ه و ... از جمله فعالیت های تعریف ش��ده در 
این درس هستند. در درس طراحی واقعیت مجازی، دانشجو 

در چه��ار ترم به تمرین موارد زیر می پردازد: 1� ترکیب زبان 
تصویر، مدل سازی رایانه ای و متحرک سازی رایانه ای در قالب 
ی��ک تمری��ن؛ 2� طراحی ارتباط دوطرفه ب��ا در نظر گرفتن 
اص��ول طراحی، مبانی نظری طرح و به کارگیری تکنیک های 
مرتبط؛ 3� به کارگیری سیس��تم های هوشمند برای سنجش 
و ارزیابی پیش��رفت آموزش کاربر، طراحی آزمون کاربر و ... 
و 4� بررس��ی کیفی��ت هنری، اجتماع��ی و زمینه ی تاریخی 

بازی های رایانه ای.

فرصت هاي شغلي
با پیش��رفت فناوری اطالعات و ارتباط��ات، امروزه آثار 
ارزن��ده ی این پدیده نو، در جای جای زندگی بش��ر متمدن 
دیده می ش��ود. این فناوری در عرصه ه��ای مختلف زندگی 
بش��ر مانند ارتباطات، آموزش، ساختمان، هنر، پزشکی و ... 
آثار ارزش��مندی بر جای گذاشته است. با توجه به پیشرفت 
هنر چندرس��انه ای در دنیا، در کش��ور ما نیز برای استفاده 
از فرصت ه��ا و مقابله با تهدیدهای جهانی س��ازی، تربیت و 
فعالیت افراد متخصص و هنرمند در ساخت این سیستم های 
ارتباطی، حائز اهمیت اس��ت. دانش آموختگان این دوره در 
زمینه ی طراحی چندرس��انه ای، مؤلف چندرس��انه ای، هنر 
دو و س��ه بعدی کار، طراح��ی گرافی��ک رایان��ه ای، طراحی 
پویانمایی، کارشناس��ی تبلیغات، دستیاری تولید، مهندسی 
صدا و تصویر، مدیریت سیس��تم های اطالع رسانی و طراحی 
سیس��تم های عملکردی رایانه ای، توانمندی های کافی را به 
دست می آورند و می توانند در سازمان های دولتی مانند صدا 
و سیما مش��غول به کار شوند. هم چنین در صورت تأسیس 
ش��رکت های خصوصی، آن ها بازار کار وسیعی را در همه ی 
زمینه ه��ای مربوط به محصوالت چندرس��انه ای پیش روی 

خود خواهند داشت.
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کاردانی مراقبت پرواز

1. اهداف و وظایف مراقبت پرواز
الف. جلوگیري از برخورد هواپیماها در فضاي کنترل شده

ب. جلوگی��ري از برخورد هواپیماها با موانع در اطراف فرودگاه ها، باندهاي 
پرواز و مسیرهاي خزش

ج. تسریع و ایجاد نظم در جریان پروازها
د. ارائ��ه ي اطالعات مفید و مورد نیاز خلبانان براي س��المت و بي خطري 

پرواز
ه. آماده کردن واحدهاي مربوط به هواپیماهایي که در حالت هاي مختلف 
اضط��راري ق��رار دارند و آگاه ک��ردن و کمک به ارگان ه��اي مربوطه در مورد 

اطالع رساني به مراکز تجسس و نجات در صورت بروز سانحه
براي اجراي این هدف ها، واحدهاي مختلف مراقبت پرواز به کمک وسایل 
ارتباطي رادیویي و ناوبري، با خلبانان در فرودگاه و راه هاي هوایي تعیین شده ي 
کش��ور، در تماس دائم بوده و با اس��تفاده از اس��تانداردها و مقررات بین المللي 
خاص براي راهنمایي و هدایت هواپیماها، مسیر و ارتفاع پرواز را تعیین مي کنند 
تا با یکدیگر برخورد نکنند. ضمناً اطالعات مفید و الزم هوانوردي را براي انجام 
پروازي مطمئن در اختیار خلبانان قرار مي دهند. این حرفه و تخصص نیازمند 
آموزش الزم، دانش تخصصي مطلوب، ش��ناخت کافي و س��رعت عمل و دقت 
اس��ت؛ به این ص��ورت که در هر لحظه ي کار کنترل پ��رواز، رویداد و وضعیت 
تازه اي به وقوع مي پیوندد و کنترل گر کارآمد و باصالحیت مراقبت پرواز باید راه 

 حل دقیقي، دور از هر گونه اشتباه و مقرون به صرفه، براي این رویداد بیابد.
2. حساسیت و ویژگي این حرفه

پرواز در تمام مراحل، یعني از زمان روشن کردن موتور هواپیما در فرودگاه 
مبدأ تا لحظه ي خاموش کردن آن در فرودگاه مقصد، به خصوص در پروازهاي 
ک��ور )IFR( تح��ت کنترل لحظه  به لحظه ي یک��ي از واحدهاي مراقبت پرواز 
اس��ت. این کنترل بر اس��اس مقررات و ضوابط بین المللي با هوش��یاري، دقت 
و س��رعت عمل اجرا مي شود. س��رعت عمل و عدم اشتباه، یکي از ویژگي هاي 
 )ILO( حرفه ي مراقبت پرواز است. بر اساس تحقیقاتي که سازمان جهاني کار
از حرفه ها و تخصص هاي فني دش��وار و دقیق در س��طح بین المللي، در مدت 
چندین س��ال مطالعه و بررس��ي به عمل آورده، حساسیت و ویژگي  این حرفه 
را مورد تأیید قرار داده اس��ت. عالوه بر تحقیقات مذکور، سازمان هاي مختلفي 
در کش��ورهاي پیش��رفته در مورد حرفه ي کنترل پرواز به بررس��ي هاي شغلي 
پرداخته اند و این تخصص را در دیدگاه هاي مختلف مانند پذیرش مسئولیت در 
قبال جان تعدادي مسافر، س��رعت عمل، دقت، اعتماد، خستگي ناشي از کار، 
فش��ار روحي، هماهنگي با واحدهاي مختلف و ... مورد بررسي قرار داده و این 

حرفه را یکي از پرمسئولیت ترین مشاغل، طبقه بندي کرده اند.

3. واحد مراقبت پرواز
اداره ي مراقبت پرواز که یکي از اداره هاي وابسته به اداره ي کل امور عملیاتي 

سازمان هواپیمایي کشوري است، داراي دو بخش ستادي و عملیاتي است.
الف. واحدهاي ستادي شامل مدیریت اداره ي مراقبت پرواز، آموزش، طرح 
و دستورالعمل ها، یکنواختي، امور شهرستان ها، اطالعات هوانوردي )نشریه هاي 
بین المللي، بریفینگ و نقشه هاي هوانوردي(، کنترل اجازه ي پروازها، هماهنگي 

تجسس و نجات است.
ب. واحدهاي عملیاتي ش��امل مراقبت پرواز که داراي سه واحد عملیاتي 

اصلي و مهم کنترل پرواز به شرح زیر است:
Aerodrome control tower 1. برج مراقبت پرواز 

Approach control office 2. واحد تقرب پرواز
Area control center 3. مرکز کنترل پرواز  

واحدهاي عملیاتي ذکرش��ده، ضمن تماس دائم با هواپیما، با یکدیگر نیز 
تماس و همکاري نزدیک دارند و موظف اند موقعیت و ارتفاع هواپیماهاي مورد 
نظر را در اختیار واحدهاي دیگر قرار دهند. در این جا در مورد اولین واحدي که 

خلبانان باید قبل از پرواز با آن ارتباط برقرار کنند مطالبي ذکر مي کنیم.
Briefing office 4. واحد توجیه خلبانان  

خلب��ان قبل از پرواز به واح��د توجیه خلبانان مراجعه ک��رده و اطالعات 
مرب��وط به پ��رواز را دریافت مي کند. گرچه این واحد مس��تقیماً به امر کنترل 
پرواز نمي پ��ردازد، ولي به طور جانبي در امر کنترل پ��رواز نقش مؤثري دارد. 
در این واحد، خلبان به توصیه ها و اطالعات مس��ئوالن این واحد توجه کرده و 
راهنمایي هاي الزم را از آنان دریافت مي کند. این واحد، اطالعات الزم در مورد 
وضعیت همه ي فرودگاه هاي کش��ور و فرودگاه هاي بین المللي منطقه، وسایل 
ناوبري ارتباطي آن ها و سایر اطالعات ضروري در امر سالمت و بي خطري پرواز 
را در اختی��ار خلبانان قرار مي دهد؛ اطالعاتي مانند بس��ته بودن یا خرابي باند 

فرودگاه ها، خرابي دستگاه هاي رادیویي، ناوبري و روشنایي مورد لزوم.
پ��س از آن که خلبان، اطالع��ات و راهنمایي ه��اي الزم را از واحد توجیه 
خلبانان، در مورد مس��یر پرواز مورد نظرش دریافت کرد، مشخصات پرواز خود 
را در ف��رم مخصوصي به نام »طرح پرواز« )Flight plan( منعکس مي کند و 
ط��رح پرواز را پس از تکمیل و امضا، حداقل نیم س��اعت قبل از انجام پرواز، به 
واحد توجیه خلبانان تحویل می دهد. مس��ئول وقت، پس از بررس��ي، تأیید و 
امضاي طرح پرواز که در سه نسخه تهیه مي شود، نسخه ي مربوط به خلبان را 
به او تحویل داده و نس��خه هاي دیگر را به واحدهاي مربوط  به مراقبت پرواز و 
مخابرات، براي تلکس به فرودگاه مقصد و فرودگاه هاي مسیر پرواز و احتیاطي، 

ارسال مي کند.
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فیزیــك

رش��ته ي فیزیک در دوره ي کارشناسي داراي پنج گرایش اتمي- مولکولي، 
هس��ته اي، حالت جامد، هواشناس��ي و نجوم اس��ت )البته فیزیک داراي گرایش 
دبیري نیز است( که تعداد واحدهاي تخصصي هر یک از این گرایش ها در دوره ي 
کارشناسي، بسیار محدود است؛ به همین دلیل گرایش هاي ذکرشده در این دوره 

تفاوت محسوسي با یکدیگر ندارند.
بیش تر واحدهاي درس��ي دانشجویان گرایش هاي مختلف رشته ي فیزیک، 
در دوره ي کارشناس��ي، مشترک است؛ زیرا دانشجویان فیزیک تنها در سال آخر 
تحصیل��ي اقدام به انتخ��اب گرایش مي کنند و در هر گرای��ش نیز تنها 9 واحد 
تخصصي، یعني س��ه درس تدریس مي شود و به همین دلیل نمي توان بین یک 
لیس��انس گرایش فیزیک حالت جامد یا هسته اي با سایر گرایش ها تفاوتي قائل 

شد؛ یعني یک لیسانس فیزیک در هیچ یک از گرایش ها متخصص نمي شود.
هر دانش��جوي فیزی��ک، در دوره ي کارشناس��ي از می��ان واحدهایي که 
مي گذران��د، فقط 9 واحد از درس هاي تخصصي هر یک از گرایش هاس��ت. گاه 
همی��ن 9 واحد نیز به گونه اي مش��ترک اما در درس ه��اي مختلف در هر یک 
از گرایش ها تدریس مي ش��وند؛ یعني کتاب ها یا واحدهاي درسي هر گرایش، 
متفاوت است اما در کل همه به اطالعات یکساني دست پیدا مي کنند؛ درنتیجه 
یک لیسانس��ه ي فیزی��ک، یک کارش��ناس فیزیک به معناي عام آن اس��ت و 
کارش��ناس یا متخصص در یکي از گرایش هاي ذکرشده به شمار نمي رود. اگر 
علم فیزیک به دو بخش دنیاي بزرگ و دنیاي کوچک تقسیم شود، دنیاي بزرگ 
فیزیک، مربوط به دنیاي روزمره اس��ت و در آن، حرکت اتومبیل ها، موش��ک، 
ماهواره و در کل، تمام حرکت هایي که مي بینیم، مورد بررس��ي قرار مي گیرد. 
فیزیک اتمي به دنیاي بي نهایت کوچک ها برمي گردد، زیرا در فیزیک اتمي به 
بررس��ي ساختار ذره اي به نام اتم مي پردازیم و این  که اتم چگونه تشکیل شده 

و چه ویژگي هایي دارد.
براي آشنایي بیش تر به معرفي چند گرایش فیزیک مي پردازیم.

1. فیزیك هسته اي
در فیزیک هسته اي، خود هسته مورد مطالعه قرار مي گیرد، یعني متخصصان 
و دانشمندان بررسي مي کنند که هسته از چه چیزی تشکیل شده و چه نیروهایي 
بین اجزاي هس��ته حکم فرماس��ت و در نتیجه ي واکنش هاي انجام شده، چه قدر 
انرژي آزاد مي ش��ود. انرژي هس��ته اي و رادیوایزوتوپ ها مس��ائلي هستند که در 

فیزیک هسته اي مورد بررسي قرار مي گیرند.
2. حالت جامد

گرایش حالت جامد مربوط به سیس��تم هاي بس ذره اي مخصوصاً جامدات اس��ت. 
ابتدایي ترین کار در این گرایش، بررس��ي بلورهاي جامدات و خواص اپتیکي، مکانیکي، 
الکتریکي و صوتي امواجي است که در آن منتشر مي شود و این بررسي منجر به پدیده هاي 
مختلفي مثل ابررس��انایي، نیمه رسانایي یا پخش و انتقال گرما مي شود. مطالعه ي دانش 

مربوط به کریستال ها و ویژگي هاي فیزیکي آن ها، به گرایش حالت جامد برمي گردد.

3. هواشناسي
گرایش هواشناسي بسیار محدودتر از سه گرایش اتمي- مولکولي، هسته اي 
و حالت جامد ارائه مي ش��ود. گرایش هواشناس��ي، اطالع��ات پایه اي و متنوعي 
درباره ي انواع پدیده هاي جوي و برخورد علمي با آن ها ارائه مي دهد. هم چنین با 
مطالعه ي دینامیک وضعیت هوا مي توان بررسي کرد که شرایط هوا چگونه تغییر 

کرده و چه عواملي براي ایجاد این تغییر الزم است.
4. فیزیك گرایش نظری

فیزیک نظری، شاخه ای از فیزیک است که قوانین ریاضی حاکم بر رفتار اجسام 
فیزیکی را بررسی می کند و سعی در ارائه ی پیش بینی    های علمی دارد که قابل محک 
ش��دن در آزمایشگاه    های فیزیک تجربی باشند. قوانین و الگو   های فیزیکی گسترش 
زیادی یافته اند تا حدی که گاهی نتایج پیش بینی    های برخی نظریه    ها مانند نظریه ی 
ابرریس��مان عماًل قابل تجربه و محک شدن با دس��تاورد   های فناوری امروزه نیست. 
در این رویکرد، فیزیک دانان با استفاده از تئوری    ها و قوانین موجود و با ابزار ریاضی 
و داده    های ارائه ش��ده از دو رویکرد دیگر، س��عی بر ایجاد تئوری    های نوین یا بسط و 
گسترش تئوری    های موجود دارند. شاخه ی نظری فیزیک همواره یکی از سخت ترین 
ش��اخه ی علوم اس��ت؛ زیرا فیزیک دان در این زمینه باید عالوه بر آش��نایی با دانش 
فیزیک، به ابزار ریاضی کاماًل مس��لط باشد. هنگامی که در مبانی بنیادی علم عمیق 
می ش��ویم درمی یابیم که اساس علم آن گونه که کتب درسی روایت می کنند به دور 
از مجادالت و مس��ائل حل نشده نیس��ت؛ یعنی در بطن ریاضیات و فیزیک مسائلی 
حل نشده و باز وجود دارند که نه تنها به عنوان یک مسئله قابل مطالعه هستند، بلکه 
گاه باز بودن این مس��ائل در پار   ه ای م��وارد، کلّیت فیزیک و ریاضیات را دچار تزلزل 
می کند. در فیزیک نظری نیز مس��ائلی در مورد مبانی مکانیک کوانتومی و نظریه ی 

میدان    های کوانتومی و مبانی نسبیت خاص و عام از این دست مسائل هستند.
5. گرایش اتمی- مولكولی

فیزیک اتمی- مولکولی که مربوط به فیزیک جدید است، زمانی متولد شد 
که فیزیک دانان متوجه ش��دند کوچک ترین جزء در طبیعت، اتم نیست بلکه اتم 
از اجزای کوچک تری به نام الکترون ها و هس��ته تشکیل شده است؛ یعنی اتم از 

هسته ای تشکیل شده است که الکترون هایی در اطراف آن می گردند.
فیزیک اتمی- مولکولی و نوری دانش بررسی اندرکنش ماده با ماده یا نور با ماده 
در مقیاس تک اتمی یا ساختارهای دربردارنده ی چند اتم است. این سه زیرشاخه به 
دلیل رابطه ی نزدیکشان، تشابه روش های مورد استفاده در مطالعه ی آن ها و نزدیکی 
انرژی ها، در یک گروه قرار می گیرند. فیزیک اتمی، ش��اخه ای از فیزیک است که به 
بررس��ی اتم به عنوان یک سیستم منفرد و متشکل از الکترون ها و هسته می پردازد. 
فیزیک مولکولی دانش بررسی مولکول ها و پیوندهای شیمیایی بین اتم های آن است 
و مهم ترین روش بررسی آزمایشگاهی آن، استفاده از روش های مختلف طیف نمایی 
اس��ت. این زیرشاخه از فیزیک، رابطه ی بس��یار نزدیکی با فیزیک اتمی دارد. کاربرد 

مهم و عمده ی این شاخه از فیزیک در صنایع اپتیک و لیزر است.
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این رشته در مقطع کارشناسی دارای سه گرایش »حالت جامد«، »پالسما« 
و »لیزر و اپتیک« است:

گرایش حالت جامد
فیزیک حالت جامد به طور گس��ترده به مطالعه ی ساختار بلوری جامدات، 
نوس��انات یون ها و حرکت الکترون ه��ای موجود در آن ها می پ��ردازد. در ابتدای 
قرن بیس��تم در پی کش��ف پراش پرتوهای ایکس، بررسی حالت جامد به عنوان 
گسترشی از فیزیک اتمی شروع شد. در حال حاضر، خواص مکانیکی، الکتریکی، 
مغناطیس��ی، اپتیکی و حرارتی جامدات به ویژه جامدات بلوری و نانوساختارها، 
موضوع فیزیک حالت جامد را تش��کیل می دهند. عبور، جذب و بازتاب امواج نور 
و صوت از جامدات بس��تگی به ساختار بلوری و س��اختار اتمی و الکترونی آن ها 
دارد. بر این اساس آشکارسازهای امواج در محدوده های مختلف فرکانسی طراحی 
می ش��وند. برای تولید باریکه های الکترونی و یونی و نیز تولید اش��عه ی ایکس و 

لیزرهای نیمه هادی، خواص جامدات مورد استفاده قرار می گیرد. 
مواد رس��انا، عایق، نیمه رس��انا و ابررس��انا هر یک کاربردهای ویژه ای دارند. 
مقاومت الکتریکی جامدات در ش��رایط مختلف دما، فش��ار و میدان مغناطیسی 
به نانوس��اختار و س��اختار بل��وری و الکترون��ی آن ها ارتباط دارد. سیس��تم های 
الکترونیکی و کامپیوتر از اجزا و قطعاتی تش��کیل می شوند که طراحی و تهیه ی 
آن ها در حوزه ی تخصصی حالت جامد اس��ت. با استفاده از پدیده هایی مانند اثر 
فوتوالکتریک، اثر هال و اثر ترموالکتریک حس��گرهایی ساخته می شوند که برای 
کنترل و اندازه گیری شدت نور، جریان الکتریسیته، میدان مغناطیسی و درجه ی 
حرارت به کار می روند. درس های گرایش مهندس��ی حالت جامد به رش��ته های 

تحصیلی فیزیک و مهندسی الکترونیک نزدیک است. 
گرایش پالسما

پالس��ما ح��اوی ترکیبی از یون های مثبت، الکترون ه��ا و اتم های خنثی در محیط 
گازی است و میزان یونیدگی بستگی به دما دارد. اگر دما پایین باشد پالسما تعداد قابل 
توجهی اتِم خنثی خواهد داشت، اگر دما باال باشد تقریباً اتم ها یونیده خواهند بود. بیش تر 
ماده ی جهان به ش��کل پالسما است. خورش��ید و همه ی ستارگان، گوی های عظیمی از 
پالسما هستند. حدود 99 درصد کل جرم مشهود کائنات در این گوی های پالسما یافت 
می ش��وند. این اجس��ام فقط بخش کوچکی از کل ماده ی کائنات را تشکیل می دهند. در 
محیط پیرامون ما پالسما به حالت طبیعی نادر است، به حدی که تا اواخر سده ی نوزدهم 
به عنوان یک حالت جداگانه ی ماده ش��ناخته نشده بود. آذرخش ها، شفق شمالی و یون 
س��پهر )یونوسفر(، همه، پالسما هس��تند و روی زمین تنها شکل هایی از پالسما هستند 
که به صورت طبیعی یافت می شوند. در تکنولوژی مدرن از بسیاری شکل های مصنوعی 
پالس��ما استفاده می شود. گاز لوله های فلوئورس��نت و تابلوهای نئون، پالسماست. قوس 
نورانی یک س��یم جوش برقی و آتش اگزوز موش��ک نیز نمونه هایی از پالس��ما هس��تند. 
فیزیک پالس��ما را می توان دنباله و نتیجه ی تحقیقاتی دانس��ت ک��ه تقریباً از چند قرن 
گذش��ته به بعد در زمینه ی فیزیک گازها و الکتریس��یته و مغناطیس انجام ش��ده است. 

پالسما می تواند روی حالت های مختلف ماده مانند جامدات، مایعات و گازها یا ترکیبی از 
آن ها اثرات متقابل داشته باشد. الکترون ها و یون ها در دمای باال می توانند موجب تجزیه، 
یونیزاسیون و واکنش های شیمیایی پالسما با گاز خنثی شوند. همان طور که اشاره شد 
پالسما مخلوطی از الکترون، یون، فوتون و ذرات خنثی است. سطوحی که با پالسما در 
تماس اند، توس��ط این گونه مواد مورد برهم کن��ش قرار می گیرند و انرژی آن ها از طریق 
واکنش های شیمیایی و فیزیکی مختلف به ماده ی مورد هدف منتقل می شود. هم اکنون 

تکنولوژی پالسما به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بازار جهانی است.
گرایش لیزر و اپتیك 

واژ ه ی انگلیسی لیزر به معنی »تقویت نور توسط گسیل القایی تابشی« است. 
اتم ها یا مولکول های مواد وقتی انرژی بگیرند، برانگیخته می شوند و وقتی به حالت 
پایه ی اول بازگردند می توانند انرژی خود را به صورت یک فوتون یا واحد انرژی 
موج الکترومغناطیس��ی تابش کنند. از س��ال 1960 تاکنون علم لیزر چه از نظر 
ساخت لیزرهای جدید و چه از نظر کاربرد لیزر در زمینه های گوناگون بیش ترین 
پیشرفت را در بین علوم مختلف داشته است. امروزه از لیزرهای گوناگون جامد، 
مایع، گاز و پالس��ما در طول موج های مختلف در پژوهشگاه ها، مراکز صنعتی و 
پزش��کی استفاده می شود. هدف از ایجاد این رشته، تربیت نیروهای متخصص و 
کارآمدی است که بتوانند در زمینه ی طراحی لیزر، کار با آن، تعمیر و نگهداری 

سیستم های موجود و کاربردهای آن صاحب نظر باشند. 
توانایی های الزم

فیزیک مهندسی رشته  ی سختی است و اولین شرط موفقیت دانشجویان این است 
که دانش��جو تماِم وقت مفید خود را صرف مطالعه و تحقیق کند. داش��تن پایه ی قوی در 
درس های فیزیک و ریاضیات الزم است؛ شرط دیگر، داشتن ایده و ابتکار برای حل مسائل 
فنی و صنعتی با اس��تفاده از نتایج فیزیک اس��ت؛ مانند به کار بردن نتایج فیزیک حالت 

جامد در طراحی قطعات الکترونیک و کامپیوتر یا به کار بردن پالسما و لیزر در صنعت.
فرصت هاي شغلي

در اکثر وسائل دقیق اندازه گیری از روش های فیزیکی یا حسگرها استفاده می شود 
که طراحی و س��اخت آن ه��ا در حوزه ی فیزیک جدید اس��ت. هم چنین قطعاتی که در 
الکترونی��ک و کامپیوت��ر به کار می روند و تهی��ه و توزیع خواص نانومواد به این رش��ته 
مربوط اس��ت. ارائه ی ایده و طرح و آزمایش در این موارد و موارد مش��ابه از قابلیت های 
دانش آموختگان فیزیک مهندس��ی است. دانش آموختگان این رشته می توانند در صنایع 
قطعات الکترونیک، صنایع اپتیک و لیزر، قطعات و اجزای کامپیوتر در مؤسسات دولتی و 
خصوصی مانند وزارت نیرو، مخابرات، انرژی اتمی، صنایع الکترونیک، صنایع اتومبیل سازی 
مش��غول به کار شوند. هم چنین ساخت و بررسی تارهای اپتیکی که در مخابرات به کار 
می روند، تخصص در کاربردهای مختلف پالس��ما و لیزر در صنعت و پزشکی، طراحی و 
س��اخت لوازم اپتیکی، طراحی و س��اخت المپ های مختلف دشارپ الکتریکی، طراحی 
و س��اخت آهن رباهای الزم در سیس��تم های الکترومغناطیس��ی و کلیدهای خودکار از 

ضروریات صنعت کشورند که در حوزه ی تخصصی این رشته هستند.
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شــیمی

شیمي، علم اتم ها، پیوندها و مولکول هاست؛ دانشي که مي تواند 
خواص ماده، چگونگي تغییرات و شیوه ي تولید آن ها را - از هسته ي 
اتم گرفته تا کهکشان ها- بررسي کند. این رشته به پرورش متخصصاني 
مي پردازد که با مطالعه، تحقیق و آزمایش، به ابداع و نوآوري پرداخته 

یا فرآورده هاي شیمیایي را کنترل مي کنند.
رشته ي ش��یمي داراي دو بخش علم شیمي و صنایع شیمي است. علم 
ش��یمي به عنوان یکي از علوم پایه، زیربناي علوم مختلفي هم چون بیولوژي، 
بیوتکنولوژي، پزشکي، دندان پزشکي، داروسازي و رشته هاي متعدد مهندسي 
اس��ت؛ اما صنایع ش��یمیایي عبارت اس��ت از صنایعي ک��ه در آن ها واکنش  
ش��یمیایي انجام مي شود؛ یعني اقسام مواد اولیه، به محصوالت جدید تبدیل 

مي شوند و خواص این محصوالت تا حدودي با مواد اولیه متفاوت است.
با توجه به تعریف باال، صنایع ش��یمي، طیف گس��ترده اي از صنایع 
را دربرمي گیرن��د که از آن جمله مي توان به صنایع غذایي، داروس��ازي، 
پتروش��یمي، الیاف مصنوعي، بهداشتي و آرایش��ي و صنایع تولید لوازم 

خانگي اشاره کرد. 
بررس��ي و مطالعه ي اجمالي ترکیب، ساختار و ویژگي هاي ماده 
و هم چنی��ن کنترل آزمایش��گاهي فرآیندهاي ش��یمیایي، مطالب و 
فعالیت هایي هس��تند که در رش��ته ي شیمي در س��طح کارشناسي 
ارائه مي ش��وند. در سطح کارشناسي ارشد و دکترا نیز دانشجویان در 
گرایش هاي تخصصي این رش��ته، که عبارت اند از شیمي آلي، شیمي 
تجزیه، شیمي معدني، ش��یمي فیزیک و شیمي کاربردي، به صورت 
عمیق تري با بخشي از علم شیمي آشنا مي شوند تا در آینده بتوانند به 

گسترش مرزهاي دانش شیمي یاري رسانند.
گرایش ها

ش��یمي محض و کاربردي عنوان گرایش هاي بعضي از رشته هاي 
دانشگاهي مثل شیمي و ریاضي است؛ اما این دو گرایش چه تفاوتي با 
یکدیگر دارند؟ گرایش محض، مبناي کار علم شیمي است و دانشجو 
درباره ي چهار بخش اصلي علم ش��یمي، که عبارت اند از شیمي آلي، 
معدني، تجزیه و شیمي فیزیک، درس هایي را مطالعه مي کند؛ اما در 
ش��یمي کاربردي، درس هاي پایه ي شیمي مطالعه مي شود و دانشجو 
تعدادي از درس هاي مربوط به مهندس��ي ش��یمي مثل اصول صنایع 

شیمیایي و تصفیه ي آب و فاضالب را مي گذراند.
فارغ التحصیل شیمي محض، در شروع یک فعالیت صنعتي نقش 
دارد؛ زی��را او کارهاي تئوریک س��اخت یک ماده را نش��ان مي دهد و 
سپس یک فارغ التحصیل شیمي کاربردي یا مهندس 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 کاربردي، نگرش کاربردي به علم شیمي دارد و مي خواهد 
از آموخته ه��اي ش��یمي در صنعت اس��تفاده کند؛ ب��ه همین دلیل 
فارغ التحصیالن این گرایش با مفاهیمي که در صنایع مطرح اس��ت، 
آش��نایي بیش ت��ري دارند و بهتر جذب بازار کار مي ش��وند؛ اما هدف 
شیمي محض، پرورش دانشجویاني است که کارهاي تحقیقاتي انجام 
مي دهند و با تحصیل در دوره ي فوق لیسانس و دکترا به حل مسائل و 
ناشناخته هاي علم شیمي مي پردازند. درس هاي نظري گرایش شیمي 
محض، بیش تر از درس هاي کاربردي اس��ت. هرچند ش��یمي محض، 
بیش تر به تئوري هاي عمیق تر مي پردازد و شیمي کاربردي با ارائه ي 
یک سري واحدهاي کار، ارتباط نزدیک تري با صنعت دارد، اما این دو 
گرایش در مقطع لیس��انس، فرق زیادي با یکدیگر ندارند و اگر کسي 
مایل باشد تغییر گرایش دهد، مي تواند در درس هاي اختیاري، بعضي 
واحدهاي اختصاصي گرای��ش دیگر را نیز انتخاب کند. البته واقعیت 
این است که فارغ التحصیالن شیمي کاربردي، راحت تر جذب بازار کار 

مي شوند که آن هم بیش تر به دلیل عنوان این گرایش است.
شیمي و فناوري اطالعات

دوره ی کارشناس��ي »ش��یمي و فناوري اطالعات« یکي از دوره هاي 
آموزش عالي و یکي از گرایش هاي رشته ي شیمي است. این رشته شامل 
آموزش و تمرین در دو شاخه ی شیمی و فناوري اطالعات است. ترکیب 
این دو رشته، دانش��جویان را براي آن موقعیت هاي شغلي آماده مي کند 
که نیاز به کامپیوتر و مهارت هاي تکنولوژي شیمیایي دارد. هم چنین در 
این دوره، دانشجویان روش استفاده از کامپیوتر در حل مسائل شیمي را 
مي آموزند. در بخش شیمي این دوره، دانشجویان با روش کار نرم افزار هاي 
خاص شیمي و بانک اطالعاتي مخصوص شیمي آشنا مي شوند و توانایي 
خود را در اس��تفاده و ایجاد نرم افزار هاي گرافیک مولکولي و شبیه سازي 
کامپیوت��ري باال مي برند. طول متوس��ط دوره ی کارشناس��ي ش��یمي و 
فناوري اطالعات، 4 سال و شامل 8 ترم است.  فارغ التحصیالن این دوره 
صالحیت الزم برای اس��تخدام در شرکت هاي کامپیوتري و شیمیایي را 
خواهند داشت. هم چنین توانایي عضویت در گروه هاي پژوهشي شیمي، 
کارشناس آزمایشگاه ، مدیر فروش صنایع شیمیایي و پل ارتباطي صنایع 
ش��یمیایي با تجارت جهاني الکترونیکي دارند. فارغ التحصیالن این دوره 
قادرند در دوره هاي کارشناسي ارشد شیمي و کارشناسي ارشد شیمي و 

فناوري اطالعات )در صورت کسب مجوز( ادامه ی تحصیل دهند.
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هدف، تربیت افرادي است که بتوانند:
الف. در مس��ائل س��اده ي آماري ب��راي رفع نیاز مؤسس��ه هاي 
صنعت��ي، اقتص��ادي، اجتماعي، کش��اورزي، مراکز درمان��ي و ... به 

مدل سازي بپردازند.
ب. مفاهی��م آماري را درک کنند و به تجزیه و تحلیل اطالعات 

بپردازند.
ج. با تحلیل اطالعات، به برنامه ریزي صحیح و علمي بپردازند.

د. از بس��ته هاي آم��اري رایانه اي براي توصی��ف داده ها و انجام 
استنباط آماري استفاده کنند.

عل��م آمار ب��ه زبان س��اده، پیش گوی��ي بر اس��اس عددها و 
رقم هاس��ت. به عب��ارت دیگر، یک آم��اردان مي تواند بر اس��اس 
مجموع��ه ی اطالع��ات عددي و ب��ر مبناي مدل ه��اي ریاضي و 
مدل ه��اي نظریه ي احتم��ال، پیش گویي کند؛ یعن��ي به کمک 
اطالعات گذش��ته، نحوه ي رفتار یک فرایند را پیش بیني کند. از 
همی��ن رو مي توان گفت که عل��م آمار، نتیجه گیري از جزئیات یا 

رسیدن از جزء به کل است.

فرصت هاي شغلي
تقریباً تمام مراکز دولت��ي و خصوصي براي انجام برنامه ریزي و 
ارائه ي گ��زارش فعالیت هاي خود نیازمند تهیه ي اطالعات صحیح و 
به کارگیري تجزیه و تحلیل آن ها هس��تند. از این رو، بیش تر اداره ها 
و نهاده��اي دولتي، به خصوص وزارت برنام��ه و بودجه، مراکز آمار 
ایران، بانک ه��ا، وزارت آموزش و پرورش، مراک��ز تحقیقاتي، مراکز 
بیمه و سایر مؤسسه هاي دولتي و خصوصي، از مراکز عمده ي جذب 

کارشناسان این رشته اند.
البته گمن��ام بودن علم آمار و کاربرده��اي آن در جامعه، مانع 
جذب فارغ التحصیالن رش��ته ي آمار نش��ده اس��ت بلکه به گفته ي 
بس��یاري از استادان و دانش��جویان این رشته، فارغ التحصیالن آمار، 

کم تر با مشکل بي کاري روبه رو مي شوند. 
بیش تر س��ازمان هاي دولتي از آمار ب��راي ارائه ي عددهایي 
اس��تفاده مي کنند ک��ه مربوط ب��ه فعالیت هاي واحدهاي ش��ان 
مي ش��ود و چون این کار را چن��دان تخصصي نمي دانند به جاي 

به کارگیري کارشناس��ان آمار، از افرادي بهره مي برند که آشنایي 
مختصري با این علم دارند؛ در حالي که بیش تر برنامه ریزي هاي 
زیربنایي کش��ور را مي توان با اس��تفاده از روش هاي پیشرفته ي 

آماري انجام داد.

توانمندي ها و ویژگي هاي الزم
قوي بودن در علم ریاضي براي موفقیت در رش��ته ي آمار، امري 
ضروري اس��ت؛ زی��را مباحثي ک��ه در علم آمار مطرح مي ش��ود، با 
ریاضیات ارتباطي تنگاتنگ دارد و قدرت درک علمي مسائل آماري 

و تجزیه و تحلیل احتمالي مطالب نیز ضروري است.
عالوه بر دانش��جویان، استادان رش��ته ي آمار نیز معتقدند که 
دانش��جویان این رش��ته باید در درس ریاضي قوي باشند و حتي 
در یک نظرخواهي از اس��تادان رشته ي آمار دانشگاه هاي مختلف 
کش��ور، بیش تر آن ها به اهمیت بس��یار علم ریاضي در آمار اشاره 

کرده اند.
هم چنی��ن عالقه به رش��ته ي آمار، ق��درت تجزیه و تحلیل 
خوب، صبر و حوصله، پش��تکار و تالش، آش��نایي با کامپیوتر و 
عالقه به تحقیق و پژوهش براي دانش��جویان این رشته ضروري 

است.

وضعیت ادامه ي تحصیل در مقاطع باالتر
ای��ن رش��ته در ای��ران ت��ا مقطع دکت��را تدریس مي ش��ود. 
گرایش هاي مختلف رش��ته ي آمار در مقطع کارشناس��ي ارش��د 
ش��امل آمار ریاضي، آمار حیاتي، آم��ار بیمه، آمار و کاربرد آن در 
اقتص��اد و علوم اجتماعي و در مقطع دکترا ش��امل آمار ریاضي و 

آمار حیاتي است.
رش��ته ي مشابه و نزدیک به این رشته، رشته ي ریاضي است که 

تا حدودي با این رشته نزدیکي دارد.
بیش ت��ر فارغ التحصی��الن رش��ته ي آم��ار در محی��ط کار، از 
تخصص هاي خود، که در دوران تحصیل فراگرفته اند، بهره نمي برند؛ 
زیرا هنوز از آمار به عنوان یک ابزار قوي در تجزیه و تحلیل اطالعات 

استفاده نمي شود. 
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ریاضیات، هنري اس��ت باستاني و از همان آغاز از جمله ذهني ترین 
و در عی��ن حال عملي ترین تالش هاي آدمي بوده اس��ت؛ یعني از همان 
1800 سال پیش از میالد، که بابلي ها در زمینه ي خواص تجریدي اعداد 
ب��ه پژوهش پرداختند، ریاضیات در کنار جنبه ه��اي ادراکي- نظري، به 
ص��ورت ابزاري که هر روز براي مس��احي زمین، دریانوردي و س��اختن 

بناهاي بزرگ مورد نیاز بود، به کار مي رفت.
امروزه نیز وضع به همین منوال اس��ت و ش��اید به همین دلیل در 

رشته ي ریاضي با دو گرایش ریاضي محض و کاربردي روبه رو هستیم.
ریاضیات کاربردي عموماً به شاخه اي از ریاضي گفته می شود که کاربرد 
عملي مشخصي داشته باشد. براي مثال، در اقتصاد، کامپیوتر، فیزیک یا آمار 
و احتمال، کاربرد داشته باشد و ریاضي محض نیز به شاخه اي گفته مي شود 
که به نظریه پردازي ریاضي مي پردازد؛ اما باید توجه داشت که امروزه این دو 
گرایش آن چنان در هم ادغام شده اند که نمي توان مرزي بین آن ها مشخص 
کرد؛ زیرا گاه یک تئوري کاماًل محض، وارد مرحله ي کاربردي شده و چون 
در عمل با مش��کل روبه رو مي شود، بار دیگر به حوزه ي تئوري برمي گردد و 
درنهایت، پس از رفع نقص ها، دوباره وارد مرحله ي کاربري مي ش��ود؛ یعني 

یک تعامل و ارتباط دوجانبه بین ریاضي کاربردي و محض وجود دارد.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دانشجوي رشته ي ریاضی باید شخصي صبور و باحوصله باشد و از صرف 
وقت در حل مسائل، دریغ نکند و در کل الزم است به درس ریاضي عالقه مند 

بوده و در دوره ي دبیرستان، دانش آموز موفقي در رشته ي ریاضي باشد.
این رشته نیازمند دانشجویاني است که از نظر ذهني، آمادگي جذب 
ایده هاي جدید را داش��ته باش��ند و بتوانند الگوها و نظم را درک کرده و 
مس��ائل غیر متعارف را حل کنند. به عبارت دیگر، یک روحیه ي علمي، 

تفکر انتقادي و توانایي تجزیه و تحلیل داشته باشند.
موقعیت شغلي

کاربرد ریاضي در علوم مختلف، انکارناپذیر است. براي مثال مبحث آنالیز 
تابعي در مکانیک کوانتومي، کاربرد بسیار زیادي دارد یا در بیش تر رشته هاي 
مهندس��ي، معادله ي الپالس، که یک معادله ي ریاضي است، مورد استفاده 
قرار مي گیرد. در جامعه  شناسي نیز نظریه ي احتمال و نظریه ي گروه ها نقش 
بس��یار مهمي ایفا مي کنند. در کل باید گفت که همه ي صنایع، زیرس��اخت 
ریاض��ي دارند و به همین دلیل در هم��ه ي مراکز صنعتي و تحقیقاتي دنیا، 
ریاضي دان ها در کنار مهندسان و دانشمندان سایر علوم، حضوري فعال دارند 

و آن چه در نهایت ارائه مي شود، نتیجه ي کار تیمي آن هاست. 

رش��ته ي ریاضي در سطح دانشگاهي داراي دو گرایش کاربردي و محض 
اس��ت که معموالً گرایش کاربردي آن، طرفداران بیش تري دارد؛ البته این دو 
گرایش در تعدادي از واحدهاي درس��ي )با توجه به سطح آموزشي دانشگاه( با 
ه��م تف��اوت دارند، ولي با توجه به این که در هر رش��ته ي تحصیلي تعدادي از 
واحدها اختیاري هستند، معموالً هر دو گرایش، درس هاي اختیاري یکدیگر را 
مي توانند بگذرانند و خیلي با هم بیگانه نیس��تند. با توجه به امکانات دانشگاه، 
اغلب دانشجویان به گرایش کاربردي تمایل دارند که واحدهاي اختیاري خود 
را از درس هاي مش��ترک با دو رش��ته ي مهندسي کامپیوتر و مهندسي صنایع 

انتخاب می کنند.
گرایش محض، کمي سخت تر است و درس هاي تخصصي سنگین تري 
دارد. رش��ته اي بس��یار جالب و درس هاي بسیار ش��یریني دارد، از جمله، 
توپول��وژي عمومي که درباره ي یک فض��اي خاص به نام فضاي توپولوژیک 
است و با یک  سري تعریف ها مشخص شده و سپس ویژگي هاي حیرت انگیز 
این فضا بیان مي ش��ود. درس جبر 2، جبر خطي، هندس��ه ي دیفرانس��یل 
موضوعي، از درس هاي بسیار شیرین دیگر در این گرایش )ریاضي محض( 
اس��ت. این رش��ته با گرایش ریاضي محض در مقطع لیسانس در کشور ما 
ب��ازار کار زی��ادي ندارد، به جز تدریس و کار در برخي از بانک ها و برخي از 

مؤسسه هاي محدود. 
ریاضي کاربردي با ریاضي محض در حدود 40 واحد دانشگاهي متفاوت 
اس��ت. در اصل این رش��ته ب��ا دو رش��ته ي کامپیوتر )نرم افزار( و مهندس��ي 
صنایع، واحدهاي مش��ترکي دارند و به صورت کاربردي، رشته ي مناسبي در 

کارخانه هاست.
اگر در کنار این رش��ته، دوره هاي برنامه نویس��ي آموزش داده ش��ود، از 
لحاظ بازار کار موقعیت بهتري پیدا مي کند. یکي از کاربردهاي این رشته در 
FBI، براي نگهداري اثر انگش��ت مجرمان است. این کار توسط نرم افزارهایي 
انجام مي ش��ود که یکي از پیش نیازهاي آن، درس جبر خطي اس��ت. یکي 
دیگر از جنبه هاي حیرت انگیز این رشته، مبحث بسیار جالب فراکتال هاست 
ک��ه توضیح در مورد آن ها در این بحث نمي گنج��د. البته در مقاطع باالتر، 
این رش��ته داراي شاخه هاي بسیار زیادي مي شود که هر یک زیبایي خاص 

خود را دارد.
یک توصیه ي جدي: فقط در صورت عالقه ي زیاد به ریاضي، این رشته 
را انتخاب کنید؛ زیرا با توجه به س��ختي این رش��ته و درس هاي تخصصي 
سنگین، در صورت عدم عالقه حتماً با مشکل مواجه خواهید شد. )ستاره 

ایران نژاد(
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مهندسي فن آوري اطالعات

در هزاره ي س��وم، فن آوري اطالعات یا IT به عنوان عمده ترین 
محور تحول و توس��عه در جهان منظور ش��ده است و دستاوردهاي 
ناش��ي از آن، آن چن��ان ب��ا زندگ��ي مردم عجین ش��ده اس��ت که 
روي گرداني از آن، اختاللي عظیم در جامعه و رفاه و آس��ایش مردم 
به وج��ود مي آورد. براي مثال، کامپیوتري ش��دن بس��یاري از امور 
جاري مردم، انجام بس��یاري از کارهاي روزمره ي بانکي با اس��تفاده 
از اینترنت و ش��بکه هاي ارتباطي در من��ازل، آموزش الکترونیکي و 
مجازي و عدم نیاز به حضور در کالس هاي درس و توس��عه و ترویج 
تجارت الکترونیکي، از نتایج و دستاوردهاي فن آوري اطالعات است؛ 
عواملي که هرچند در مراحل اولیه ي رش��د و تکامل هس��تند اما در 
همین حد نیز در رفاه و آس��ایش انس��ان، نقش بسیار مهمي دارند. 
از همین رو امروزه تمامي کش��ورها در زمینه ي فن آوري اطالعات و 
عمومیت بخش��یدن به آن در جامعه، تالشي پیگیر دارند. در کشور 
م��ا نیز براي تربیت نی��روي متخصص و کارآم��د در زمینه ي IT و 
حرکت س��ریع در این عرصه، رش��ته ي IT در دانش��گاه ها و مراکز 
آموزش عالي ارائه مي ش��ود و در مقطع کارشناس��ي و کارشناس��ي 

ارشد دانشجو مي پذیرد.
 ،Information Technology ی��ا IT ،ف��ن آوري اطالعات
رش��ته اي اس��ت که مي تواند تمام رشته هاي دانش��گاهي را پوشش 
دهد و از نظر عملیاتي، یک رش��ته ي میان رش��ته اي بین کامپیوتر و 
صنایع و برق اس��ت که در این میان، امور مربوط به تولید، پردازش، 
نگهداری  و عرضه ي اطالعات و فرآیندهاي آن، از سلس��له بحث هاي 
رش��ته ي صنایع و رشته ي برق است و به خصوص گرایش مخابرات، 

انتقاالت مرتبط با اطالعات و داده ها را بر عهده دارد.
درباره ي اهمیت و کاربرد این رشته گفته مي شود که IT ابزاري 
اس��ت که امروزه در تهیه، توزیع و کارب��ري اطالعات، نقش بزرگي 
ب��ر عهده دارد. براي مث��ال در امر آم��وزش، IT مجموعه ابزاري از 
س��خت افزار، نرم افزار و نیروي انساني اس��ت که کمک مي کند علم 
و دان��ش با بهترین کیفی��ت و کارایي، در هر زم��ان و هر مکان در 
اختی��ار همه قرار گیرد. از س��وي دیگر، برخالف آموزش س��نتي ما 
که یادگیري با تکیه بر حس ش��نوایي اس��ت، IT زمینه اي را فراهم 
مي کند تا چشم و گوش، هم زمان در یادگیري نقش داشته باشند و 

این امر در فراگیري، تأثیر فوق العاده اي دارد.
در واق��ع، IT امروزه با تغییر در نحوه ي انتقال اطالعات و ایجاد 

مدرس��ه ها و دانشگاه هاي مجازي، فضاي آموزشي دنیا را تغییر داده 
و تأثیر بسیار زیادي بر آن گذاشته است.

IT، اس��تفاده ي بهین��ه از اطالع��ات ب��راي کاربردهاي مختلف 
اس��ت؛ یعني متخصص این رشته باید بتواند اطالعات را جمع  آوري، 
دسته بندي و پردازش کرده و به موقع از آن ها استفاده کند. از همین 
رو، کارش��ناس این رشته باید مباني کامپیوتر را بلد باشد؛ به عبارت 
دیگر، هس��ته ي اصلي این رش��ته، همان هس��ته ي اصلي مهندسي 
کامپیوتر اس��ت. از آن جا که یکي از توانمندي هاي اصلي کارشناس 
این رش��ته، بهره وري به موقع و صحیح از اطالعات است، دانشجوي 

IT باید داراي اطالعات جانبي در زمینه هاي مختلف باشد. 
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

با توجه به ماهیت میان رشته اي مهندسي فن آوري اطالعات، الزم 
است دانشجوي این رش��ته به دو مبحث علوم مدیریت و کامپیوتر، 
عالقه مند باش��د. هم چنین بای��د در ریاضي توانمن��د بوده و قدرت 
تجزیه و تحلیل خوبي داش��ته باشد؛ زیرا به گفته ي »الکساندروف«، 
ریاضي دان و فیلس��وف معاصر روس��ي، علم ریاض��ي کاربرد فراواني 
در س��ایر دانش ها، صنعت و در همه ي زمینه هاي مربوط به زندگي 
بشري دارد. این رشته در حال حاضر از بین داوطلبان گروه آزمایشي 

ریاضي دانشجو مي پذیرد.
گفت��ه مي ش��ود رش��ته ي IT باید از بی��ن داوطلب��ان هر پنج 
گروه آزمایش��ي دانش��جو بپذیرد و آزمون این رشته باید به صورت 
نیمه متمرکز برگزار شود تا عالقه مندترین و مستعدترین داوطلبان، 
وارد این رش��ته ش��وند؛ داوطلباني که پیش از ورود به دانش��گاه، با 

کامپیوتر آشنایي داشته و در این زمینه توانمند باشند. 
فرصت هاي شغلي

IT یعني امکان زندگي در یک ش��هر الکترونیکي؛ ش��هري که 
آموزش، تفریحات، خرید و فروش و بخش قابل توجهي از ارتباطات 
آن، الکترونیکي اس��ت. در این شهر، همه ي کارها، از سوار شدن به 
مترو و تاکس��ي گرفته تا خرید از فروشگاهي که در آن، فروشنده اي 

حضور ندارد، به صورت الکترونیکي انجام مي شود.
این تصویري از آینده ي تمام کش��ورهاي جهان از جمله کشور 
ایران است. تصویري که بیانگر وجود فرصت هاي شغلي فراوان براي 
فارغ التحصیل IT است. البته یک مهندس IT نه تنها در آینده، بلکه 

در حال حاضر نیز فرصت هاي شغلي فراواني دارد.
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مهندسي کشاورزي
مكانیك ماشین هاي کشاورزي

دانش��جوي رشته ي ماش��ین هاي کش��اورزي در مقطع کارشناسي، 
درب��اره ي کاربرد ماش��ین ها در مزرع��ه و مدیریت و اج��راي طرح هاي 
مکانیزاس��یون، آموزش مي بین��د. از جمله ي این ماش��ین ها مي توان به 
ماشین هاي تسطیح اراضي، ماشین هاي خاک ورزي، ماشین هاي کاشت، 

داشت، برداشت و ماشین هاي پس از برداشت اشاره کرد.
در م��ورد معرف��ي نح��وه ي کار برخي از ماش��ین هاي یادش��ده و نقش 
مهندس��ان ماشین هاي کش��اورزي در کاربرد ماش��ین هاي ذکرشده مي توان 
گفت: ماشین هاي تسطیح اراضي براي هموار کردن پستي و بلندي هاي زمین 
به کار مي روند تا زمین، شیب مورد نیاز را براي کشت مورد نظر به دست آورد. 
در این زمینه مهندس ماش��ین هاي کش��اورزي به نقشه برداري و محاسبه ي 
مقدار خاکي که باید برداشته شود یا در جاهاي گود ریخته شود، مي پردازد. 
کار ماشین هاي خاک ورزي نیز آماده کردن زمین براي کشت و کار 
اس��ت. در این زمینه یک مهندس ماشین هاي کشاورزي، مقدار شخمي 
که زمین باید بخورد و هم چنین جهت ش��خم را با توجه به نوع کش��ت 
و ن��وع آبی��اري زمین مورد نظ��ر، تعیین مي کند. در مورد ماش��ین هاي 
کاش��ت نیز مي توان به بذرکارها اش��اره کرد که ب��راي زیِر خاک کردن 
انواع بذر به کار مي روند. ماشین هاي داشت نیز شامل ماشین هاي پخش 
کود، س��م پاش ها، ماش��ین هاي آبیاري و هر ماشین دیگري مي شود که 
در مزرعه، از مرحله ي س��بز ش��دن گیاه تا برداش��ت، مورد استفاده قرار 
مي گیرند. ماشین هاي برداشت نیز شامل دروگرها و کمباین ها مي شوند 

که با توجه به نوع کشت، مورد استفاده قرار مي گیرند.
در کل، محاسبه ي ماشین هاي مورد نیاز براي یک مزرعه و نگهداري 
و رسیدگي به تعمیرات و برنامه ریزي براي زمان و نحوه ي کار ماشین هاي 
مورد نظر، به وس��یله ي فارغ التحصیالن این رش��ته انجام مي شود. البته 
در مقطع کارشناس��ي ارشد و دکترا، دانش��جویان این رشته به طراحي 

ماشین هاي کشاورزي مي پردازند.
مهندسي ماشین هاي کشاورزي، کاربرد مهندسي مکانیک در کشاورزي است 
و هدف آن، تربیت کارشناساني است که بتوانند در زمینه هاي کاربرد، نگهداري، 
تعمی��ر و ترویج ماش��ین هاي کش��اورزي، برنامه ریزي منطقه اي مکانیزاس��یون 

کشاورزي و به عنوان مجري و ارزیاب پروژه هاي عملیاتي فعالیت کنند.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

بس��یاري از داوطلبان آزمون سراس��ري تصور مي کنند که مهندس��ي 
ماش��ین هاي کش��اورزي همان مهندسي مکانیک اس��ت، در حالي که این 
رش��ته در مقطع کارشناسي، حد فاصل مهندسي کش��اورزي و مهندسي 

مکانیک است و دانشجویان این رشته باید از هر دو علم، اطالعات کافي به 
دست آورند. اگر دانشجوي ماشین هاي کشاورزي شرایط محصوالت زراعي 
و باغ��ي را ندان��د، طراحي او در عمل موفق نخواهد بود. به عنوان مثال اگر 
بخواهد یک ماش��ین دروگر گندم را طراح��ي کند، باید بداند که گندم در 
زمان برداش��ت چه خصوصیاتي دارد؟ تراکم کاشت آن، چگونه است و چه 
انتظارهایي از ماشین دروگر مي رود و بعد از برداشت چه عملیاتي باید روي 
گندم انجام ش��ود؟ جنس خاک چیست؟ ش��یب زمین چند درصد است؟ 
مزرعه وسیع است یا قطعه ي کوچکي است؟ و سؤال هایي از این دست که 
پاسخ به همه ي آن ها نیاز به یک دید کلي از کشاورزي دارد و دانشجو این 
دید کلي را با خواندن درس هاي پایه و اصلي کشاورزي به دست مي آورد.

یک مهندس ماشین هاي کشاورزي عالوه بر طراحي ماشین باید کاربرد 
ماش��ین را نیز بیاموزد. به همین دلیل دانش��جویان در مقطع کارشناسي 
بیش ت��ر با کاربرد ماش��ین هاي کش��اورزي آش��نا مي ش��وند و در مقطع 
کارشناس��ي ارشد و دکترا به طراحي ماشین های کش��اورزي مي پردازند. 
هم چنین دانش��جوي این رشته باید در دو درس ریاضي و فیزیک، قوي و 
توانمند باش��د؛ زیرا درس هاي این رشته ارتباط زیادي با ریاضي و فیزیک 
دارند. دانشجوي ماشین هاي کشاورزي باید از مقاومت قطعات ماشین هاي 
کشاورزي اطالع داشته باشد؛ درنتیجه درس هایي از قبیل مقاومت مصالح 

و استاتیک نیز از جمله درس هاي پایه ي این رشته است. 
فرصت هاي شغلي

آیا حضور مهندس��ان ماشین هاي کشاورزي در کارخانه هاي ساخت 
ماشین هاي کشاورزي، امري ضروري است؟

ش��اید به نظر شما پاسخ این س��ؤال، واضح و روشن است و اصاًل نیازي 
به طرح چنین س��ؤالي نیست اما حقیقت این است که عده اي معتقدند، یک 
مهندس مکانیک نیز مي تواند مس��ئولیت مهندس ماش��ین هاي کشاورزي را 
بر عهده بگیرد و ماش��ین هاي کش��اورزي را طراحي کن��د؛ در حالي که اگر 
یک مهندس طراحي از خواص مکانیکي محصوالت کشاورزي اطالع نداشته 
باش��د، نتیجه ي کار، کیفیت خوبي نخواهد داش��ت. براي مثال اگر قرار است 
در یک کارخانه ي تراکتورسازي، تراکتوري براي درو کردن خوشه هاي گندم 
طراحي شود، باید تیغه ي کمباین براي بریدن این محصول حساب  شده باشد 
و زاویه ي برش نیز مش��خص شود که تمامي این ها نیاز به تخصص مهندس 
ماش��ین هاي کشاورزي دارد. خوشبختانه در حال حاضر مدیران کارخانه هاي 
ساخت ماشین هاي کشاورزي نیز به همین نتیجه رسیده اند و فارغ التحصیالن 

این رشته به طور نسبي از فرصت هاي شغلي خوبي برخوردارند.
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مهندسي کشاورزي
 اقتصاد کشاورزي

مهندس��ي اقتص��اد کش��اورزي، قوانین کالن اقتص��اد را در بخش 
کش��اورزي پیاده مي کند تا بتوان از امکان��ات و منابع موجود، بهترین 
اس��تفاده را کرد و بیش ترین س��ود را به دس��ت آورد. به عبارت دیگر 
در این علم مس��ائل اقتصادي در بخش کش��اورزي اعمال مي شود تا با 
اس��تفاده از منابع موجود، اعم از زمین، آب، کود، بذر، نیروي انساني و 

سرمایه، حداکثر محصول و حداکثر سود به دست آید.
در مورد تفاوت رش��ته ي »اقتصاد، گرایش اقتصاد کش��اورزي« با 
رشته ي »مهندسي کشاورزي، گرایش اقتصاد کشاورزي« مي توان گفت 
که درس هاي اختصاصي هر دو رشته، یکي است اما دانشجویان رشته ي 
»اقتصاد، گرایش اقتصاد کش��اورزي«، پایه ي رشته ي تحصیلي شان بر 
علم اقتصاد اس��توار اس��ت و دانش��جویان رش��ته ي »مهندسي اقتصاد 
کش��اورزي« پایه ي درس هاي شان بر دانش کش��اورزي استوار است و 
بدون ش��ک یک دانش��جوي اقتصاد کش��اورزي بدون آشنایي با دانش 
کش��اورزي و عوامل طبیعي از قبیل آب، خاک و هوا نمي تواند در این 

رشته کارایي الزم را داشته باشد.
درباره ي ارائه ي اقتصاد کشاورزي به عنوان یک رشته ي مجزا، حد 
فاصل رش��ته ي کش��اورزي و اقتصاد، گفته مي شود که بازار محصوالت 
کش��اورزي به دلی��ل این که در بس��یاري از موارد پیوس��تگي تولید را 
ن��دارد و متغیرهای��ي مثل آب و ه��وا و خاک بر آن اث��ر مي گذارد، به 
مطالعه ي تخصصي ویژه اي نیازمند اس��ت؛ یعني کارشناس و متخصص 
این بخش باید عالوه بر آش��نایي با مس��ائل کش��اورزي از قبیل اصول 
زراعت و بازارهاي محصوالت کش��اورزي، با اصول و مباني علم اقتصاد 
مثل اقتصاد خرد و کالن نیز آش��نا باش��د. مهندسي اقتصاد کشاورزي، 
رشته اي است که تالش مي کند از یک سو فعالیت کشاورزان و مدیران 
واحدهاي کشاورزي را بهینه کند و از سوي دیگر در بهبود برنامه ریزي 
سیاس��ت مداران و مدی��ران دولتي در بخش کش��اورزي نقش داش��ته 

باشد.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

رش��ته ي مهندسي اقتصاد کشاورزي نیز مثل دو رشته ي مهندسي 
آبیاري و مهندس��ي ماشین هاي کش��اورزي تنها از بین داوطلبان گروه 
آزمایش��ي علوم ریاضي و فني دانش��جو مي پذیرد؛ زیرا دانش��جوي این 
رش��ته باید بتواند به خوبي محاس��به کرده و اطالعات به دست آمده را 
تجزی��ه و تحلی��ل کند؛ یعني بع��د از این که اطالعات فن��ي مورد نیاز 
خود را از متخصصان کش��اورزي در بخش هاي مختلف )اعم از آبیاري، 

زراعت، خاک شناسي، علوم دامي( و سایر متخصصان دریافت کرد، یک  
برنامه ي عملي مناس��ب در زمینه ي مقدار نیروي کار دائمي یا فصلي، 
نوع ماش��ین آالت مصرفي و الگوي بهین��ه ي تقاضا و مصرف بخش هاي 
مختلف کش��اورزي تعیین کند؛ البته چنین کاري نیاز به ریاضي و آمار 
و آشنایي با اصول کشاورزي دارد. در ضمن دانشجویي که به کشاورزي 
عالق��ه دارد و از کار و فعالیت در مزرعه ه��ا و دامداري ها لذت مي برد، 
مي تواند در این رش��ته پیشرفت کند؛ زیرا یک فارغ التحصیل مهندسي 
اقتصاد کش��اورزي نمي تواند از محیط هاي روستایي و قطب هاي تولید 
کش��اورزي فاصله بگیرد و در پش��ت میز، محاسبه هاي اقتصادي انجام 

دهد.
گفتني است در حالي که رشته ي مهندسي اقتصاد کشاورزي تنها 
از بین داوطلبان گروه آزمایش��ي علوم ریاضي و فني دانشجو مي پذیرد، 
رش��ته ي »اقتصاد، گرایش اقتصاد کش��اورزي« تنها از بین دانشجویان 
عل��وم تجرب��ي و علوم انس��اني داوطلبان خ��ود را انتخ��اب مي کند و 
داوطلبان گروه آزمایش��ي علوم ریاضي و فن��ي نمي توانند این گرایش 

را انتخاب کنند!
فرصت هاي شغلي

هر س��اله از طریق رسانه هاي گروهي مطلع مي شویم که در بعضي 
از نق��اط کش��ور، در دي ماه یا فروردین ماه س��یل مي آی��د و در تیرماه 
و مردادم��اه در همان منطقه، خشک س��الي مي ش��ود؛ حوادثي که آثار 
و تبعات آن ها، ب��ه صورت ناهنجاري هاي اجتماعي جلوه گر مي ش��ود. 
حال در مقابل این مش��کل چه باید کرد؟ باید گفت که این بر عهده ي 
برنامه ریزان اقتصاد کش��اورزي است که الگوهاي متداول اقتصادي را با 
شرایط عیني کشور و با استفاده از تجربه هاي دیگران و پیش شرط هاي 
اجتماع��ي، سیاس��ي و فرهنگي تعیی��ن و طراحي کرده و س��ازوکاري 
متناسب با شرایط موجود کشور ارائه دهند تا بتوان از بروز این حوادث 

و پیامدهاي منفي آن ها تا حدودي جلوگیري کرد.
فارغ التحصیالن مهندسي کش��اورزي و از جمله مهندسان اقتصاد 
کش��اورزي، در صورت توانمندي مي توانند در ش��رکت هاي خصوصي، 
طرح هاي اقتصادي و کش��اورزي ارائه دهند یا در جهاد کشاورزي براي 
واحدهاي کش��اورزي مثل مزرعه ها، مرغداري ها و کارخانه هاي صنایع 
غذای��ي به برنامه ریزي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بپردازند یا در 
مورد علت هاي موفقیت و عدم موفقیت واحدهاي مختلف کش��اورزي و 

نحوه ي سرمایه گذاري در زمینه ي محصوالت کشاورزي تحقیق کنند.
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مهندسي کشاورزي آب

دانشجویان رش��ته ي آبیاري بخش��ي از درس هاي رشته ي مهندسي 
عمران- آب و بخش��ي از درس هاي رشته ي کشاورزي را مطالعه مي کنند؛ 
زیرا هدف این رشته، استفاده از آب در کشاورزي است؛ بنابراین یک مهندس 
آبیاري باید با آب و ویژگي هاي آن، طریقه ي استحصال آب، طریقه ي انتقال 
آب به محل مصرف و طریقه ي مصرف آب آشنا باشد و براي تسلط به موارد 
ذکرشده، الزم است از دانش هاي دیگري از قبیل زمین شناسي، هواشناسي، 
خاک شناس��ي، گیاه شناس��ي، طراحي و ساخت تأسیس��ات آبي و مکانیزم 
مصرف آب توسط خاک و گیاه اطالع داشته باشد. براي مثال باید بداند که 
یک باغ به چه قدر آب نیاز دارد و گیاه باغي چه فرقي با گیاه علوفه اي دارد 
یا بداند در کشت سنتي، کشت مکانیزه و کشت آبیاري تحت فشار چه قدر 

آب مصرف مي شود.
هم چنین باید بداند که یک س��د باید چه ق��در ارتفاع، عرض، حجم و 
بیرون ریزي آب داش��ته باشد. دانش��جویان آبیاري، درس هایي در زمینه ي 
ش��ناخت منابع آب زیرزمیني و سطحي و نحوه ي بهره برداري بهینه از این 
منابع و آبیاري و زه کش��ي )شیوه هاي آبیاري زمین های مختلف و نحوه ي 

دفع آب هاي مازاد و هدایت آن به سوي رودخانه( را مطالعه مي کنند.
در مورد تفاوت تخصص مهندس��ي کش��اورزي- آبیاري با مهندس��ي 
عمران- آب گفته مي ش��ود: مهندس عمران- آب، سازه هاي آبي را طراحي 
مي کند اما مهندس آبیاري، طراحي هاي هیدرولیکي تأسیسات آبي را انجام 
مي دهد. براي مثال، مهندس آبیاري، حجم، ارتفاع و عرض س��د را تعیین 
مي کند و مهندس عمران، مش��خص مي کند که س��د مورد نظر باید با چه 

آرماتور و سیماني ساخته شود و مقاومت آن چه قدر باید باشد.
یکي از اس��تادان این رش��ته مي گوید: علم آبی��اري، علم آب و خاک 
است و دانشجویان این رشته درباره ي نحوه ي رساندن آب تا مزرعه توسط 
کانال ها یا لوله هاي انتقال آب و شبکه هاي توزیع آب در زمین زراعي، تأمین 
نی��از محصوالت زراعتي و باغي با روش ه��اي مختلف آبیاري، خارج کردن 
آب هاي اضافي از پیرامون ریشه براي تنفس ریشه ي گیاه توسط شبکه هاي 
زه کشي و احداث سدهاي انحرافي و خاکي براي آبیاري کشاورزي آموزش 

مي بینند.
توانمندي ها و ویژگي هاي الزم

دانش��جویان رشته ي آبیاري نیز همانند س��ایر رشته هاي ریاضي باید 
بر درس هاي ریاضي و فیزیک مس��لط باش��ند و بتوانند به خوبي تجزیه و 
تحلیل کرده و محاسبه کنند و از عهده ي درس هاي مهم این رشته از قبیل 

نقشه برداري یا استاتیک برآیند.

فرصت هاي شغلي
آیا مي دانید که در کشور ما هر ساله بیش  از 75 درصد از آب استحصالي 
به هدر مي رود؟ در حالي که میزان کشت آبي کشور و هم چنین نیاز واقعي 
آب��ي زمین هاي زراعي و باغ ها، نباید از 20 میلیارد متر مکعب آب افزون تر 
باش��د، هر س��اله 82 میلیارد متر مکعب آب در بخش کش��اورزي مصرف 
مي شود. تصور مي کنید که به چه دلیل هر ساله بخش زیاد این منبع بزرگ 

حیاتي در کشور ما تلف مي شود؟
کارشناس��ان و متخصصان آبیاري معتقدند که مش��کل اصلي، آبیاري 
سنتي است؛ زیرا در آبیاري سنتي به علت روان بودن آب و قرار گرفتن در 
معرض نور خورش��ید و مجاورت با بادهاي موسمي و غیر موسمي، تبخیر 
آب، بسیار زیاد است. از سوي دیگر در آبیاري سنتي با استفاده از رودخانه ها 
و ریزش ه��اي جوي، صرف نظ��ر از فرو رفتن آب در زی��ر زمین که منجر 
ب��ه اتالف بخش بزرگي از آب مي ش��ود، موجبات روی��ش علف هاي هرز و 
پراکندگ��ي بذر در باغ یا مزرعه را فراهم مي کن��د و باالخره در این روش، 
بسیاري از کشاورزان بیش از حد نیاز، گیاهان را آبیاري مي کنند و حتي به 
میزان س��ه برابر نیاز واقعي گیاه، آب به مزرعه هدایت مي شود و چون آب 
یکي از اقالم عمده ي هزینه است، قیمت تمام شده ي تولیدات کشاورزي نیز 

با مصرف آب اضافي، به میزان چشم گیري افزایش مي یابد.
از همین جا مي توان به نقش مهم فارغ التحصیالن مهندس��ي آبیاري و 
نیاز جامعه ي ما به این دس��ته از متخصصان پي برد. افرادي که با طراحي 
روش ه��اي آبیاري نوین، نه تنها از تلفات آب جلوگیري مي کنند، بلکه با به 
حداقل رس��اندن تنش گیاهي در جذب آب و کمک به گسترش ریشه هاي 
مرئي در اعماق پایین تر خاک، میزان محصول را در واحد سطح در مواردي 
ب��ه میزان 2 تا 3 برابر افزایش مي دهند و باعث باال بردن کیفیت تولید نیز 

مي شوند.
براي مثال امروزه مهندسان آبیاري ایراني با ابداع شیوه ي آبیاري قطره اي 
ثقلي توانسته اند به اهداف باارزشي از جمله صرفه جویي 70 درصدي، ازدیاد 
محصول در واحد س��طح، عدم نیاز به پمپ و نیروي الکتریسیته، عدم نیاز 
ب��ه مدیریت متبحر و گران قیمت، عدم گرفتگي قطره چکان ها، الزم نبودن 
س��رمایه ي اولیه ي زیاد، آموزش سریع و چندروزه به کشاورزان و درنهایت، 
افزایش درآمد کشاورزان و سرمایه گذاران در این بخش اشاره کرد که همه ي 
این موارد، در درازمدت و در صورت عمومیت یافتن آن در سطح مزرعه هاي 
کشور، سبب خواهد شد تا به تدریج از واردات مواد غذایي بي نیاز شده و از 

مهاجرت روستاییان به شهرها به طرز مطلوبي جلوگیري شود.
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مكاترونیـك

مهندسي مكاترونیك چیست؟
مکاترونیک یعني تلفیق مکانیک و الکترونیک

ام��روزه کم تر محص��ول صنعتي را مي توان یاف��ت که ترکیبي از 
حوزه هاي مختلف مهندسي نباشد. اگر بیش تر به محیط زندگي خود 
و محصوالتي که در زندگي روزمره از آن ها اس��تفاده مي ش��ود دقت 
کنیم، از س��اعت مچي دیجیتالي تا ماشین لباس شویي در آشپزخانه، 
خودروي شخصي یا عمومي که با آن به محل کار مي رویم، چاپگرها و 
اسکنرها در محیط اداري و ...، همگي نمونه هایي از ترکیب حوزه هاي 

مختلف مهندسي و به خصوص مکانیک و الکترونیک هستند. 
اگر با محصوالت جدیدتر صنعتي آش��نا باشیم، تجمیع نرم افزار 
و س��خت افزار کامپیوت��ر را با حوزه هاي نام برده ب��ه وضوح مي توان 
در بس��یاري از محص��والت از جمل��ه ماش��ین هاي لباس ش��ویي و 
خشک کن هاي جدید هوشمند، دوربین هاي خودتنظیم، روبات هاي 
صنعتي، خودروهاي مجهز به سیستم ترمز ضد قفل، دیسک درایوهاي 
کامپیوت��ر، فره��اي مایکرووی��و، تلفن هاي همراه، سیس��تم پخش 
دیجیتال، محصوالت دفاعي مدرن و تجهیزات پزش��کي شناس��ایي 

کرد که مثال هایي از ترکیب حوزه هاي مهندسي نام برده هستند.
در واقع، پیش��رفت روزافزون علوم فن آوري اطالعات، الکترونیک 
)به خصوص الکترونیک قدرت(، ریزپردازنده ها و هم چنین سیستم هاي 
هوشمند، همراه نیاز روزافزون به تولید محصوالت صنعتي با کیفیت 
بهتر، هزینه ي کم تر و زمان تولید کوتاه تر، افق جدیدي را در طراحي و 
ساخت محصوالت الکترومکانیکي، به همراه آورده است. این فن آوري 
ک��ه بر اس��اس تجمیع مهندس��ي مکانیک، الکترونی��ک، کامپیوتر و 

سیستم هاي کنترل است، مکاترونیک نامیده مي شود.
واژه ي مکاترونیک ترکیبي از دو بخش »مکا« مخفف مکانیسم و 
»ترونیک« مخفف الکترونیک است. این واژه براي اولین بار در اواخر 
دهه ي 60 میالدي توس��ط یک مهندس ژاپني معرفي ش��د که در 
زمینه ي کنترل کامپیوتري موتورهاي الکتریکي در ش��رکت یاسکاوا 

الکتریک تحقیق مي کرد. 
تاکنون تعریف هاي گوناگوني از مکاترونیک ارائه ش��ده است که 
مهم ترین آن ها عبارت اس��ت از: یک ترکیب هم افزایانه از مهندسي 
مکانی��ک، الکترونیک، کامپیوتر، سیس��تم هاي کنت��رل و فن آوري 
اطالعات در طراحي و س��اخت محص��والت و فرایندهاي صنعتي با 

دقت باال.

در واقع مکاترونیک یک تفکر جدید در طراحي و تولید محصوالت 
صنعتي اس��ت که به مهندس��ان اجازه مي دهد با یک پارچه س��ازي 
حوزه هاي تخصصي یادش��ده، از اولین مراح��ل طراحي و تولید، به 
خلق محصوالتي با کیفیت بهتر، قابلیت اعتماد باالتر، هزینه ي کم تر 

و در زمان کوتاه تر بیندیشند. 
عناصر اصل��ي یک سیس��تم مکاترونیکي عبارت ان��د از: فرایند 
مکانیک��ي یا الکترومکانیکي، حس��گرها، محرکه ه��ا، ریزپردازنده ها 
و نرم اف��زار کنترل کننده ي سیس��تم. در طراحي کالس��یک، اجزاي 
مختلف یک سیس��تم به طور جداگانه طراحي می ش��وند و س��پس 
تجمی��ع صورت مي گی��رد؛ ولي در مکاترونیک، اج��زاي مکانیکي و 
الکتریکي، همراه اس��تراتژي کنترلي، از ابتدا به صورت یک سیستم 
یک پارچه در نظر گرفته مي شوند و این به معناي مهندسي هم زمان 

در طراحي است.
نکت��ه ي مهم، تفاوت مهندس��ي الکترومکانیک ب��ا مکاترونیک 
اس��ت. در مهندس��ي مکاترونیک، ب��ا آن که عموماً با سیس��تم هاي 
الکترومکانیکي سروکار داریم، نکته ي اساسي در حاکمیت هم زمان 
بودن طراحي، یک پارچه س��ازي و حتي بهینه سازي است؛ در حالي 
که مهندس��ي الکترومکانیک لزوماً این معن��ا را نمي دهد. به عنوان 
مث��ال، در تفکر مکاترونیکي، دیگر جایز نیس��ت یک سیس��تم را از 
ابتدا طراحي کنید بدون آن که به اس��تراتژي کنترلي آن اندیش��یده  

باشید. 
محصوالت مكاترونیكي

ف��ن آوري مکاترونیک در بس��یاري از زمینه ها کاربرد روزافزوني 
پیدا کرده است که در این جا به بعضي از آن ها اشاره مي کنیم.

در صنای��ع خودروس��ازي، اس��تفاده از موتورهای��ي ب��ا کنترل 
الکترونیک��ي به جاي کنترل کننده ي س��نتي آن، یعن��ي کاربراتور، 
باعث بهبود عملکرد موتور، کاهش مصرف س��وخت و آلودگي شده 
اس��ت. هم چنین سیستم ترمزهاي ضد قفل، سیستم تهویه ي هواي 
اتوماتیک، فرمان هاي ب��ا کمک الکتریکي- هیدرولیکي، خودروهاي 
الکتریک��ي- ترکیبي و ... از کاربردهاي دیگ��ر فن آوري مکاترونیک 
در صنایع خودروس��ازي هس��تند. در زمین��ه ي محصوالت صنعتي 
ب��ا مصرف ه��اي خانگي، مي ت��وان به ماش��ین هاي لباس ش��ویي یا 
خش��ک کن هاي جدید و در صنایع دفاعي مي توان به سیس��تم هاي 

هدایت موشک یا سالح هاي هوشمند اشاره کرد.
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پیش��رفت س��ریع علم کامپیوتر و گس��ترش روزافزون کارب��رد آن در 
تحقیقات علمي، صنایع، اقتصاد پزشکي و...، ضرورت دستیابي و بهره برداري 
هرچه بیش تر از این علم را آشکار مي سازد؛ بنابراین الزم است که دوره های 
آموزش��ی متناس��ب با افزایش نیاز و کاربرد جامعه، تأس��یس شود تا کشور 
ب��ه خودکفایی علمی و تکنولوژیکی در زمینه ی علوم کامپیوتر دس��ت یابد. 
دوره ی کارشناس��ي رش��ته ی علوم کامپیوتر یکي از دوره هاي آموزش��ي در 
نظام آموزش��ي عالي است که برای رس��یدن به چنین هدفی، ارائه می شود. 
اهداف دیگر این رش��ته عبارت اند از: 1� کس��ب آگاهي جامع از نظریه هاي 
علمي موجود در علوم کامپیوتر به نحوي که دانش��جویان، مفاهیم این علم 
را درک و نظرات عمیق آن را بالقوه کسب کنند؛ 2� آماده سازي دانشجویان 
و فارغ التحصی��الن براي به کارگیري دانش کامپیوتر در حل مس��ائل بنیادي 
عل��وم کامپیوتر؛ 3� ایجاد پایه هاي علم��ي و تخصصي الزم در تعریف دقیق 
مسائل و پیگیري، حل و اجرا در مراحل طراحي، پیاده سازي و اثبات منطقي 
صحت آن ها جهت کاربردهاي کامپیوتر و 4� انطباق با روند تحوالت علمي، 

تکنولوژیکي و اجتماعي در رابطه با کامپیوتر. 
علوم  کامپیوتر پل  ارتباطی  دانش  کامپیوتر و علم ریاضی  است  و مهم ترین  
هدف  آن،  دستیابی  به  بهترین  الگوریتم های  موجود )روش های  حل  مسئله ( 
در کم تری��ن  زمان  و ب��ا کم ترین  خطا و بیش ترین  دقت  اس��ت. از همین جا 
می توان به تفاوت این رشته با رشته   ی مهندسی کامپیوتر نیز پی برد. به طور 
کلي، در بیش تِر دانشگاه هاي مهم دنیا، فارغ التحصیالن علوم کامپیوتر در دو 
مکان تربیت مي ش��وند؛ یکي در دانشکده ی فني )برق و کامپیوتر( است که 
بیش تر جنبه هاي س��خت افزاري و الکترونیکی و هم چنین طراحي و ساخت 
و نگهداري را شامل مي شود؛ دیگري در دانشکده هاي ریاضي و تحت عنوان 
علوم کامپیوتر که در آن جا س��عي مي شود افرادي که توان طراحي و تجزیه 
و تحلیل سیس��تم ها، برنامه ریزي، طراحي ش��بکه ها، تحلی��ل داده ها، تولید 
نرم افزارها، بانک هاي اطالعاتي، انجام محاسبات علمي، طراحي الگوریتم ها، 
برنامه نویسي، سیستم هاي هوش��مند، امور انفورماتیکي و ... را دارند، تربیت 
شوند. امر دوم آشکارا نیازمند داشتن فکر قوي و دانش ریاضي است. رشته ی  
علوم  کامپیوتر برخالف  مهندس��ي کامپیوتر، فاقد درس های  آزمایشگاهي  و 

کارگاهي  است  و بیش تر جنبه ی  تحقیقات  نظري  دارد.
این  رش��ته  داراي  چهار حیطه ی  محاسبات  علمي ، نظریه ی  الگوریتم ها، 
س��خت افزار و سیس��تم هاي  اطالعاتي است . محاس��بات علمي در زمینه ی 
برنامه ری��زي خطي، غیر خطي، آنالی��ز عددي و نرم افزار در ریاضي اس��ت؛ 
یعني در این گرایش کاربرد ریاضیات در کامپیوتر مطالعه مي شود. نظریه ی 

علوم کامپیوتر

الگوریتم ها به بررسي راه هاي مختلف حل مسئله به یاري روش هاي بهینه تر، 
س��ریع تر و بهتر مي پردازد. به عبارت دیگر، هدف این گرایش پیاده س��ازي و 
بهینه کردن الگوریتم اس��ت. معماري یا س��اختار کامپیوتر نیز در حیطه ی 
س��خت افزار مطالع��ه مي ش��وند و سیس��تم هاي اطالعاتي هم ب��ه مدیریت 

پروژه هاي نرم افزاري و سیستم هاي اطالعاتي می پردازند. 
فرصت هاي شغلي

شرط  اول  موفقیت  در رشته ی  علوم  کامپیوتر، تسلط  و عالقه  به  ریاضیات  
است  و دانشجوي  این  رشته  باید بتواند با استدالل  ریاضیاتی  با مسائل  برخورد 
کند. باید اطالعات  عمومي  خوبي  داشته باشد  و حتي  پس  از فارغ التحصیلي  
به  مطالعه  و تحقیق  پش��ت  نکند؛ زیرا در طي  تحصیل  تنها اطالعات  پایه اي  
و کل��ي  را فرامي گی��رد و براي  حض��ور در بازار کار باید خ��ود تالش  کند و 
اهل  مطالعه  و تحقیق  باشد. فرصت هاي شغلي فارغ التحصیل علوم کامپیوتر 
در مقطع کارشناس��ي، شباهت بسیاري با فارغ التحصیل مهندسي کامپیوتر 
گرایش نرم افزار دارد؛ اما در مقاطع باالتر، فارغ التحصیالن این رشته بیش تر 
به حل مسائل تئوریک مطرح شده در علم کامپیوتر مي پردازند. هم چنین در 
یک قانون کار اس��تاندارد، به ازاي هر چهار نفر مهندس نرم افزار کامپیوتر به 
یک کارشناس علوم کامپیوتر نیاز است تا مدیریت گروه را بر عهده بگیرد. در 
ضمن انتخاب راه حل مسائل و حل آن ها، هم چنین تقسیم الگوریتم ها در بین 
چهار نفر مهندس نرم افزار و در انتها جمع کردن قس��مت هاي توزیع شده، بر 
عهده ی کارشناس علوم کامپیوتر است. نقش دانش آموخته ی علوم کامپیوتر 
به عنوان مدیر و هماهنگ کننده بس��یار مهم و قابل توجه اس��ت و به همین 
دلیل، دانشجویان این رش��ته درس هایي در زمینه ی اصول مدیریت، مباني 
اقتصاد و ریاضیات مطالعه مي کنند. فارغ التحصیالن رشته ی علوم کامپیوتر 
نقش بس��یار مهمي در توسعه ی کشور خواهند داشت؛ زیرا با در نظر گرفتن 
پتانس��یلي که در آ ن ها با توجه به مواد درس��ي و موضوع��ات مربوط ایجاد 
مي ش��ود، مي توانند در بس��یاري از مراکز بزرگ صنعتي و مراکز تحقیقاتي 
و س��ازمان ها و ش��رکت ها و وزارتخانه ها وظایف مهم��ي را بر عهده گیرند و 
با ش��رکت در پروژه هاي مهم، نقش باارزش��ي را به وی��ژه در بُعد نرم افزاري، 
محاس��باتي، انفورماتیکي، اطالعاتي و ارتباطاتي و برنامه ریزي داشته باشند. 
فارغ التحصیالن این رش��ته نه تنها در کش��ور اش��تغال ایجاد می کنند، بلکه 
می توانند از طریق تولید و فروش نرم   افزارهاي علمي، آموزش��ي، تحقیقاتي و 
محاسباتي، ارزآوري کالنی براي کشور داشته باشند؛ همان گونه که بعضي از 
کشورهاي پیشرفته هم اکنون سالیانه چند میلیارد دالر از این طریق درآمد 

ارزي دارند.


