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در اين بخش ،اطالعات مربوط به رش�تههای دانشگاهی گروه ریاضی آمده است.
همچنین توانمندیها و ویژگیهای الزم برای هر رش�ته و فرصتهای شغلی مربوط
به آن رشته درج شده است .این اطالعات تا آنجاست كه بتواند براي شما ذهنيتي
كلي دربارهي آن رشته ايجاد كند.
همچني�ن ش�ما میتوانی�د برخي رش�تههاي علوم انس�اني مانند حس�ابداري،
مديريته�ا و  ...را انتخاب کنی�د که اطالعات آن در مجلهی آزمون ش�مارهی 145
خواهد آمد.
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رش��تهي برق در مقطع كارشناس��ي به چهار گراي��ش «مخابرات،
كنترل ،قدرت و الكترونيك» تقس��يم ميش��ود .دانشجويان ابتدا بدون
تعيي��ن گرايش و همگي با عنوان رش��تهي برق به تحصيل ميپردازند.
متقاضي��ان هر گرايش پس از گذراندن درسهاي پايه و اصلي ،با توجه
به معدل درسهايی که گذراندهاند و ظرفيت و توان علمي هر دانشكده،
به انتخاب گرايش ميپردازند.
تفاوت اي��ن گرايشها چيزي در حدود  20واحد درس��ي اس��ت؛
زيرا در مس��ائل كاربردي ،هر چهار نوع تخصص ،مورد نياز است و اين
تفكيك در مسائل علمي تأثير چنداني ندارد.
 .1گرايش مخابرات
شبكهي مخابراتي مثل سلس��لهي اعصاب انسان ،جامعهي جهاني
را فراگرفت��ه اس��ت .تخصص در زمينهي ش��ناخت ،نح��وهي عملكرد
و چگونگ��ي نگه��داري و بهرهب��رداري ،تجزي��ه و تحلي��ل و طراح��ي
سيس��تمهاي مخابراتي ،از اهميت زيادي برخوردار اس��ت .هدف اصلي
رش��تهي مخابرات ،انتقال اطالعات به سه شكل صوتي ،تصويري و داده
( )DATAاست.
در ميان تمام گرايشهاي برق ،گرايش مخابرات بيشترين خصلت
رياضي را دارد و تمام تئوريها در قالب رياضيات پيشرفته در آن مطرح
ميش��ود .دو درس «آم��ار و احتم��االت» و «الكترومغناطيس» در اين
گرايش از اهميت ويژهاي برخوردارند.
 .2گرايش كنترل
ه��دف اين عل��م ،كنترل رفتار سيس��تمهاي مختلف ب��ا توجه به
وروديهاي دادهش��ده اس��ت .در تمامي سيستمها ،مس��ئلهي كنترل
اتوماتي��ك تغيير رفتار سيس��تم براي نزديك كردن پاس��خهاي آن به
مقادير مطلوب ،همواره مورد نظر اس��ت؛ مانند كنترل دماي يك كوره،
كنت��رل دور الكتروموتور ،كنترل موش��ك ،كنترل هواپيما و س��فينه،
كنترل ارتفاع آب و كنترل جريان و ولتاژ يك سيستم و مانند اينها.
در اين علم ،با روشهاي كنترل يك سيس��تم سروكار داريم ،نه با
خود سيستم .ضروري است که يك دانشجوي كنترل ،از پايهي رياضي
و دانش كامپيوتری قوي برخوردار باشد.
 .3گرايش قدرت
موضوع اصلي اي��ن گرايش ،توليد ،انتقال ،توزي��ع و تبديل انرژي
الكتريكي اس��ت .مهندسي سيستمهاي قدرت و ماشينهاي الكتريكي،
دو ش��اخهي كالسيك اين گرايش هس��تند كه در آنها مسائلي مانند

بررس��ي ،طراحي ،بهرهبرداري ،كنترل و حفاظت سيستمهاي قدرت و
اج��زاي آن ،مورد مطالعه قرار میگیرن��د و اصول كاري و طراحي انواع
ماش��ينهاي الكتريكي آموزش داده ميش��ود .بررس��ي قواعد و قوانين
حاكم بر موتورها و ژنراتورها ،از جملهی مطالبي است كه يك مهندس
قدرت براي كار در اين زمينهها بايد از آنها اطالع كافي داش��ته باشد.
از وظايف ديگر يك مهندس قدرت ،آشنايي با روشهاي توزيع و پخش
جريان برق در يك كارخانه ،يك ساختمان ،يك منطقه يا شهر است .از
آنچه گفته شد ،عملي بودن و كاربردي بودن درسهاي مربوط به اين
گرايش ،معلوم ميشود و ميتوان حدس زد كه بازار كار وسيعي دارد.
 .4گرايش الكترونيك
الكترونيك ،عل��م و تكنولوژي عبور ذرات باردار در يك گاز يا يك
خأل يا يك نيمههادي اس��ت .به عبارتي ،ب��ه مطالعهی حركت بارهاي
الكترونيكي و كنترل حركت آنها براي ايجاد اثرات مطلوب مورد نظر،
میپ��ردازد .الكتروني��ك نوين ،بهوجودآورندهي سيس��تمها و ابزارهاي
پيچيدهاي است كه در بسياري از موارد ،در زندگي روزمره و شاخههاي
مختلف صنعتي ،پزشكي و مهندسي مورد استفاده قرار ميگيرند.
مباحث ديجيتال ،مهندس��ي برق گرايش الكترونيك را به رشتهي
كامپيوتر نزديك كرده اس��ت .پرداختن به فيزيك و تكنولوژي ،ساخت
نيمههاديها و طراحي مدارهاي مجتم��ع ميكروالكترونيك ،در مقطع
فوق ليسانس گرايش الكترونيك انجام ميشود؛
گراي��ش الكتروني��ك ب��ه گرايش س��ختافزار نزديك ميش��ود و
دانش��جويان ب��رق ميتوانند با انتخاب درسهاي اختياري ،به مس��ائل
الكترونيكي كامپيوتر بپردازند.
 .5گرایش بیوالکتریک
هدف این رش��ته تربیت متخصصانی اس��ت که از عه��دهی تجهیز،
نگهداری و طراحی دس��تگاههای پزش��کی و اندامهای مصنوعی برآیند و
بتوانند میان دو دنیای مهندس��ی و پزشکی ،زبانی مشترک ایجاد کنند.
بیوالکتریک را میتوان علم اس��تفاده از اصول الکتریکی ،مغناطیس��ی و
الکترومغناطیس��ی در حوزهی پزشکی دانس��ت؛ همچنین الگوبرداری از
سیس��تمهای بیولوژیکی در طراحیهای نوین مهندسی نیز در حیطهی
ای��ن علم قرار دارد .یک مهن��دس بیوالکتریک عالوه ب��ر اینکه به تمام
گرایشهای مهندسی برق (به ویژه گرایش الکترونیک در مقطع کارشناسی
و گرایشه��ای کنترل و مخاب��رات در مقاطع باالتر) نظر دارد ،از برخی از
شاخههای مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات نیز یاری میجوید.
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در حال حاضر ،رشتهي مهندسي مكانيك داراي سه گرايش
«حرارت و س��ياالت»« ،طراحي جامدات» و «س��اخت و توليد»
است.
دو گرايش «طراحي جامدات» و «حرارت و س��ياالت» فقط
در چند درس تخصصي با هم متفاوتاند؛ به همين علت ،كارايي
اين دو گرايش نيز بسيار به هم نزديك است ،اما گرايش «ساخت
و توليد» ،درسهاي كاربردي و عملي بيشتري دارد.
 .1طراحي جامدات
اين گرايش به بررسي انواع نيروها و حركتها و تأثير آنها
بر اج��زاي مختلف قطعات و دس��تگاهها ميپ��ردازد .در واقع،
مهن��دس طراحي جامدات بايد با توج��ه به نيازهاي مورد نظر،
دس��تگاهها ،قطعات و ماش��ينهايي طراحي كند تا نيازها را به
بهترين وجه برطرف كند .ابداع و پيشبيني دستگاههاي تنظيم
و كنترل ماشينآالت نيز از مسائل مطرح در اين گرايشاند.
زمينههاي اصلي اين گرايش عبارتاند از :طراحي ،س��اخت،
نص��ب ،راهان��دازي ،بهرهب��رداري و تعمي��ر و نگه��داري صنايع
ماشينس��ازي ،صنايع خودروسازي ،واحدهاي طراحي مهندسي،
مديري��ت واحدهاي صنعت��ي ،صنايع ابزارس��ازي ،صنايع لوله و
پروفيل ،صنايع فوالدس��ازي ،صناي��ع نظامي و هر آنچه به نيرو،
كار و حركت مربوط ميشود.
البته درسهاي دو گرايش «حرارت و س��ياالت» و «طراحي
جامدات» بسيار به هم نزديك هستند؛ به اين صورت كه بسياري
از درسهاي تخصصي گرايش طراحي جامدات براي دانشجويان
گرايش حرارت و س��ياالت اختياري است و ميتوانند در صورت
تمايل ،آن درسها را بگذرانند.
همچنين بس��ياري از درسه��اي تخصصي گرايش حرارت و
سياالت براي دانشجويان گرايش طراحي جامدات اختياري است
و در ص��ورت تمايل ،آنها نيز ميتوانند اين درسها را بگذرانند.
در نتيج��ه ميتوان گفت فارغالتحصيالن اين دو گرايش به دليل
تواناييه��اي كاري ،در عم��ل تفاوتي با هم ندارن��د و به راحتي
ميتوانند كار يكديگر را انجام دهند.

 .2ساخت و توليد
اين گرايش ،روشهاي ساخت قطعات و استفادهي كاربردي
از ماش��ينآالت صنعتي را بررس��ي ميكند .اينك��ه قطعه با چه
روش��ي ساخته شود تا داراي روش توليد سريع ،ارزان ،با كيفيت
مناسب و دقت و كارايي مطلوب باشد ،از جمله وظايف مهندسان
س��اخت و توليد است .عالقهمندان به كارهاي عملي و روشهاي
ساخت قطعات و كار با ابزار و ماشينآالت ميتوانند به اين رشته
به عنوان رشتهاي مطلوب نگاه كنند.
فارغالتحصي�لان اي��ن گراي��ش ميتوانن��د در واحدهاي
س��اخت ،نص��ب ،تعمي��ر و نگه��داري صناي��ع قالبس��ازي،
ابزارس��ازي ،ماشينسازي ،خودروسازي ،نظامي و هر آنچه با
س��اخت و توليد قطعات و ماشينآالت مرتبط باشد ،مشغول
به كار شوند.
 .3حرارت و سياالت
اين گرايش ،به مس��ائلي همچون عوامل مؤثر بر حركت مواد
س��يال (به ويژه س��يال داغ) ،نيروهاي وارد بر جسم متحرك در
س��يال و همچنين اثر س��يال بر محيط اطراف خود و موضوعاتي
مانند گرما ،كار و انرژي ميپردازد.
از زمينهه��اي اصل��ي كار اي��ن گراي��ش ميت��وان ب��ه
طراحي ،س��اخت ،نصب ،راهاندازي ،بهرهب��رداري و تعمير و
نگهداري پااليش��گاهها ،نيروگاهها ،خطوط انتقال نفت و گاز،
ايستگاههاي پمپاژ ،ش��بكههاي توزيع آب سرد ،سردخانهها
و آبش��يرينكنها ،تأسيسات مكانيكي س��دها (دريچهها،
توربينها ،تونلهاي تخليه و  ،)...سازههاي دريايي و بندرها،
تهويهي مطبوع و تأسيسات مكانيكي ساختمانها و مكانها،
صنايع موش��كي و نظامي ،هواپيماي��ي ،مديريت واحدهاي
صنعتي ،صنايع ش��يميايي و دارويي ،صنايع خودروس��ازي
(طراح��ي احتراق��ي موتور ،سيس��تم گرمايش و س��رمايش
خ��ودرو ،كنترل و تنظيم گازهای آالين��دهي خروجي و )...
و خالص��ه هر آنچه به گرما ،كار و انرژي مربوط ميش��ود،
اشاره كرد.
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رش��تهي مهندس��ي كامپيوتر در مقطع كارشناس��ي داراي
دو گرايش س��ختافزار و نرمافزار اس��ت .البت��ه اين دو گرايش
در مقطع كارشناس��ي تف��اوت قابل توجهي ب��ا يکديگر ندارند،
ب��ه طوري كه تنها حدود  20واحد درس��ي ب��ا يكديگر تفاوت
دارند .يك مهندس سختافزار از تواناييهاي كلي يك مهندس
نرمافزار برخوردار اس��ت و بالعكس .درسهايي مانند ساختمان
دادهها ،طراحي الگوريتم ،مدارهاي منطقي و مدارهاي ديجيتال
از درسهاي مش��ترك اين دو گرايشاند كه به دانش��جويان هر
دو گرايش ،ديدي كلي نسبت به اصول كلي مهندسي كامپيوتر
ميدهند.
 .1گرايش سختافزار
هر كامپيوتر داراي دو جزء متفاوت سختافزار و نرمافزار است
كه در اين میان ،س��ختافزار جزء فيزيكي كامپيوتر بوده و شامل
صفحهكليد ،صفحهي نمايش ،چاپگر و ديس��كها ميشود .اجزاي
فيزيكی و قابل لمس كامپيوتر مانند مدارها و بردهاي الكترونيكي،
س��ختافزار ناميده ميشوند .براي مثال واحد پردازشگر مركزي يا
 CPUكه قلب هر كامپيوتر اس��ت و هرگون��ه عمليات و پردازش
در آن انجام ميش��ود ،مهمترين واحد سختافزاري يك كامپيوتر
است .مهندسي سختافزار در مقطع ليسانس به مطالعه و بررسي
طراحي سختافزاري ،كنترل سختافزاري و شبكههاي كامپيوتري
ميپردازد .براي مثال يك مهندس سختافزار به طراحي بخشهاي
سختافزاري كامپيوتر ،شامل پردازشگر مركزي ،پورتهاي ورودي
و خروجي و سيستمها و مدارهاي جانبي ميپردازد .مباحث درسي
در رشتهي سختافزار به مطالب درسي در رشتهي مهندسي برق
و الكترونيك نزديك است؛ خصوصاً تمام مطالب شاخهي ديجيتال
شامل مدارهاي مختلف ،معماري كامپيوتر و ميكروپروسسورهاي
 1و  ،2الكترونيك ديجيتال و  ...را شامل ميشود كه به اين بخش
از س��ختافزار بيشتر در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا پرداخته
ميشود.
 .2گرايش نرمافزار
نرماف��زار جزء غي��ر قابل لم��س كامپيوتر اس��ت .برنامهها و
دادههايي اس��ت كه به كامپيوتر فرمان ميدهند كه چه عملي را
انج��ام دهد .نرمافزار در حقيقت ،روح و جان كامپيوتر اس��ت كه

به سختافزار هويت ميبخشد و اصوالً به برنامهاي گفته ميشود
كه براي بهكارگيري س��ختافزار س��اخته شده باش��د .نرمافزارها
را ميت��وان به دو ردهي كلي دس��تهبندي كرد ك��ه عبارتاند از:
نرمافزاره��اي سيس��تمي و نرمافزارهاي كارب��ردي .نرمافزارهاي
سيس��تمي ،برنامههايي هس��تند كه كامپيوتر براي فعال شدن يا
سرويس دادن ،به آنها نياز دارد و به اين دليل از سوي سازندگان
سيس��تم كامپيوتري عرضه ميش��وند و مهمترين آنها ،سيستم
عامل اس��ت .نرمافزاره��اي كاربردي نيز برنامههايي هس��تند كه
كاربر ،يا خود آنها را مينويس��د يا ش��ركتهاي نرمافزاري آنها
را تهي��ه كرده و ب��راي فروش عرضه ميكنن��د .اينگونه برنامهها
معموالً عموميت برنامههاي سيس��تم را نداشته و براي زمينههاي
مختلف مهندس��ي ،علمي ،تجاري ،آموزش��ي ،تفريحي يا طراحي
نوشته ميشوند.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
ي��ك مهن��دس كامپيوت��ر باي��د س��ختكوش و با
پشتكار باشد؛ چون رش��تهي كامپيوتر ،رشتهي پويايي
است و دانش��جو بايد هميش��ه اطالعاتش بهروز بوده و
ب��ه دنب��ال فراگرفتن مطال��ب جديد باش��د؛ در نتيجه
كس��اني كه ميخواهند فقط چهار س��ال درس بخوانند
و بع��د مطالعه را كنار گذاش��ته و وارد بازار كار ش��وند،
در اين رش��ته موفق نخواهند ش��د؛ برعكس افرادي كه
هميش��ه به دنبال مطالعه و فراگيري هس��تند ،در اين
رش��ته ،موفق ميش��وند .مهندس كامپيوتر بايد پايهي
رياضي قوي داش��ته و تواناي��ياش در زمينهي فيزيك
خوب باش��د .همچنين الزم است كه فردي خالق باشد
تا بتواند مس��ائل را از راهحلهاي ابتكاري حل كند؛ راه
حلهايي كه كمترين هزينه و بهترين كارايي را داش��ته
باش��ند .مهندس��ي كامپيوتر در مقطع كارشناسي ارشد
و دكت��را ،در  4گرايش معماري كامپيوتر ،س��ختافزار،
هوش مصنوعي و نرمافزار ارائه ميشود.

دکتراي پيوستهی بيوتکنولوژي

توانمنديها و ويژگيهاي الزم
ي
رش��تهی بيوتكنول��وژي از بي��ن داوطلبان گروه آزمايش�� 
ي و علوم تجربي دانش��جو ميپذي��رد؛ زیرا بعضي
رياض��ي و فن 
ي و بعض��ي ديگر از
از گرايشه��اي اين رش��ته به علو م پزش��ك 
ي مربوط ميش��ود .دورهی
ي مهندس�� 
گرايشه��ا به رش��تهها 
ی بيوتكنول��وژي ،دورهی آموزش��ي خاصي
دكت��راي پیوس��ته 
دانش��جويان سرآمد ب ه صورت

ي
ها
ي
تواناي
ت كه مناس��ب با
اس 
ِ
پيوس��ت ه و فش��رد ه تنظيم شده اس��ت و با پذيرش دانشجوياني
ي
ی هوش��ي ،قدرت درك و استدالل ،توان نوآور 
كه از نظر بهره 
ي و اس��تفاد هی مناس��ب از وقت ،عالق ه و
و خالقيت ،خودآموز 
ي و رواني ،سرآمد
ي و تواناييهاي ذهن 
انگيزهی شديد به يادگير 
ي اخذ درجهی دكتري در اين
همگنان خود هستند ،آنان را برا 
ن
ي از ظرفيت پذيرش اي 
رش��ته آمادهميكند .از همي��ن رو نيم 
ي اختصاص دارد ك ه در مرحلهی ماقبل نهايي
رشته به داوطلبان 
المپياده��اي دانشآموزي رياضي ،فيزيك ،ش��يمي ،كامپيوتر و
ي پذيرفت ه شده باشند و نيمي ديگر نيز مخصوص
زيستشناس�� 
ق آزمون سراسري وارد شده باشند
داوطلباني اس��ت ك ه از طري 
و نمر هی كل آزمون سراسري آنها از  10، 000كمتر نباشد .از
پذيرفتهش��دگان اين رشته ،مصاحبهی علمي ب ه عمل ميآيد تا
ي الز م را
ي كه واقعاً عالقهمند هستند و انگيزهی علم 
دانشجويان 
دارند ،وارد اين رشته شوند.
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رش��ت هی بيوتكنولوژي ،يك رش��تهی كاربردي و ميانرشتهاي
مهندس��ي -علوم پايه اس��ت كه قلم��رو آن حداق��ل  33حوزه 
ی
تخصص��ي علوم را دربرميگيرد .اين رش��ته در كش��ور ما از س��ال
 1378در دانش��كدهی عل��وم دانش��گاه تهران در مقط��ع دكتراي
پيوس��ت ه ارائ��ه ميش��ود .رش��تهی بيوتكنولوژي از س�� ه مرحلهی
ي تشكيل ش��ده است كه
كارشناس��ي ،كارشناسيارش��د و دكتر 
دانش��جويان در مرحلهی كارشناسي پس از گذراندن موفقيتآميز
 132واحد درسهای مشترك معرفتي -نظري ،علوم پايه ،پزشكي،
ن انگليس��ي در
ي و آموختن زبا 
ي و مبان��ي بيوتكنول��وژ 
مهندس�� 
حد  550نمرهی تافل و آش��نايي كامل با يك زبان برنامهنويس��ي
كامپيوتر در صورتي ك ه معدل آنها در هر نيمسال تحصيلي كمتر
از  15نباش��د ،ميتوانند وارد مرحلهی دوم يعني مقطع كارشناسي
ارش��د ش��وند كه در اين مقطع يك��ي از  6گراي��ش بيوتكنولوژي
ميكروبي ،بيوتكنولوژي پزش��كي ،بيوتكنولوژي محيطي و دريايي،
بيوتكنولوژي مولكولي ،فرآورش زيس��تي و بيوتكنولوژي كشاورزي
(گياهي) را انتخاب میکنند و بعد از گذراندن  48واحد در يكي از
گرايشه��اي تخصصي و انجام معادل  6واحد پژوهشهاي انفرادي
و ارائ هی  2واحد س��مينار ،از مقطع كارشناسيارشد فارغالتحصيل
ميش��وند .در اي 
ن مرحله در صورتي كه ميانگين نمرات درسهای
مقطع كارشناس��يارش��د آنها حداق��ل  16باش��د ،ميتوانند در
امتحان جامع ش��ركت كنند و در صورت موفقيت در اين امتحان،
ي ثبت
وارد مرحلهی دكتراي تخصصي ( )Ph.Dش��وند و رسماً برا 
پاياننام��هی دكتري اقدام كنند .به عبارت ديگر دانش��جويان اين
رش��ته ني��ز براي ورود به مقطع كارشناس��ي ارش��د و دكتري بايد
ش��رايط الزم را داش��ته باش��ند؛ يعني بايد ميانگين معدل بااليي
داش��ته و در آزمون جامع موفق ش��وند؛ اما در ي��ك آزمون رقابتي
ن گرايش «بيوتكنولوژي
ش��ركت نميكنند .در اين ميان دانشجويا 
ميكروب��ي» در زمين��هی بيوتكنول��وژي غذايي و داروي��ي ،توليد
آنزيمها ،پروتئينها ،پليس��اكاريها ،قارچه��ا و مخمرها اطالعات
الزم را به دس��ت ميآورند« .بيوتكنولوژي پزشكي» نيز در زمينهی
ژنتيك پزش��كي ،تش��خيص بيماريهاي عفوني ،ارثي و سرطاني،
ن نقش��هی ژني و درمانهاي مولكولي ،كارب��رد بيوتكنولوژي
تعيي 
در پزش��كي قانوني ،توليد فرآوردههاي نوتركيب و واكسنها و مواد
تشخيصي اس��ت و «بيوتكنولوژي محيطي و دريايي» به استخراج

ي
ق بيولوژي��ك ،تصفيهی فاضالبه��ا و آاليندهها 
مع��ادن از طري 
ي
ي بيولوژيك 
خطرن��اك و جامد ،رف��ع آلودگي درياه��ا و بازس��از 
ي
ل مهندس�� 
محي��ط ميپ��ردازد« .بيوتكنولوژي مولكولي» ش��ام 
ي منوكلونال ،غشا
ي پروتئين ،توليد آنتيباديها 
ژنتيك ،مهندس�� 
ي
ي بيوتكنولوژ 
ت بني��اد 
ي بيولوژيك و انجام تحقيقا 
و سنس��ورها 
ي فرآيندهاي زيستي) ب ه
ش زيستي» (مهندس�� 
ميش��ود و «فرآور 
ي فرآورش مواد غذايي،
ي بيوش��يميايي ،تكنولوژ 
طراحي رآكتورها 
ي گياهي« (كشاورزي) به
آنزيمها و داروها ميپردازد« .بيوتكنولوژ 
ي
ت گياهي ،تعيين نقشهی ژني گياهي ،مهندس 
كش��ت سلول و باف 
ژنتيك گياهي ،توليد بذر و نهال مقاوم در شرايط نامناسب محيط،
ي
ل و حشرات و آفات عمده ،توليد كودهاي زيست 
ي متداو 
بيماريها 
و آنزيمها و هورمونها با منشأ گياهي ميپردازد.

مهندسی رباتیک
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توسعهی علم در دنیای مدرن ،معلول نیازها و الزامات توسعهی
صنعتی اس��ت .علم روباتی��ک نیز به عنوان علمی بینرش��تهای و
دانش��ی نوین ایجاد شده اس��ت تا بتواند به نیازهای ویژهای پاسخ
دهد .از جمل��هی این نیازها میتوان به اتوماس��یون در کارخانهها
اشاره کرد که باعث صرفهجویی در زمان و امکانات و افزایش تولید
میش��ود .از دیگر کاربردهای ویژهی روباتها ،اس��تفاده از آنها در
محیطهای ویژه مانند فضا ،عمق زمین ،دریا ،محیطهای شیمیایی
و رادیواکتیویته اس��ت .در چنین مواردی که حضور نیروی انسانی
نگرانکننده و خطرناک اس��ت ،روباتها همچون یک عامل انسانی
وارد صحنه میش��وند .چهبسا برای شما این سؤال پیش آمده باشد
ک��ه آیا یک روب��ات میتواند نقش یک انس��ان را ایفا کند .واقعیت
آن اس��ت که حتی اگر روباتها 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
میتوانند برای روباتها تعریف کنند .برای طراحی یک روبات نیاز
به اس��تفاده از دانشهای متفاوتی اس��ت .به همین دلیل رش��تهی
روباتیک از تلفیق رشتههای مهندسی برق گرایشهای الکترونیک
و کنترل ،مهندس��ی مکانیک گرایش طراحی جامدات ،مهندس��ی
کامپیوتر گرایش نرمافزار و هوش مصنوعی تأس��یس ش��ده است و
به طراحی و توس��عهی روباتها و به خص��وص روباتهای صنعتی
میپ��ردازد .ب��رای چنین کاری الزم اس��ت که مهن��دس روباتیک
ضمن احاطه بر برنامهنویس��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��یلهی فانتزی اس��ت که
نمیتواند به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد .روباتها عالوه
بر کارهای ویژهای که انجام میدهند و به همین دلیل در پروژههای
 JPLش��رکت فضای��ی  NASAنقشهای مهمی ایف��ا میکنند ،در
عرصهه��ای دیگر نظیر پزش��کی نیز روباتهایی طراح ش��دهاند که
حتی بدون حضور مس��تقیم پزشک و تنها با کمک اینترنت ،کنترل
میشوند و عمل جراحی را انجام میدهند.

فرصتهاي شغلي
رش��تهی مهندس��ی روباتی��ک در ایران
رش��تهای 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 اینک��ه مهندس��ان
روباتیک آنقدر زیاد نیس��تند که رقابتهای
رایج در سایر رش��تههای مهندسی در میان
فارغالتحصیالن میان آنان مش��اهده ش��ود.
دوم آنکه هنوز بس��یاری از صاحبان صنایع
به اهمیت اس��تفادهی گسترده از روباتها در
ام��ور صنعتی آگاهی ندارند و به همین دلیل
اس��تقبال کمی از این رشته میشود .بخشی
از کمرغبت��ی آنها نیز البت��ه به اندک بودن
امکانات آش��نایی آنان با کاربردهای وس��یع
روباتها در صنایع برمیگردد.
با توجه به توانایی مهندس��ان روباتیک
در انج��ام دادن وظیف��هی چند مهندس به
صورت یکجا و توانای��ی روباتها در انجام
کارهای دش��وار ،احتماالً در آینده استفاده
از روب��ات در صنایع ای��ران رونق بیشتری
خواهد گرفت و از این لحاظ میتوان به بازار
کار پررونقی در س��الهای پیش رو امیدوار
بود.
از جمله امکانات شغلی مهندسان روباتیک
در حال حاضر میتوان به کارخانههایی اشاره
کرد ک��ه دارای روباتهای صنعتی و خطوط
اتوماس��یون و بازوهای روباتیک هس��تند .از
مهمتری��ن کارخانههای برخ��وردار از چنین
مزایایی صنایع ماشینس��ازی و شرکتهای
تولیدکنن��دهی تراش��ههای س��یلیکونی و
الکترونیکی هستند.

مهندسي صنايع
آيا اين بهترين روش است؟

توانمنديها و ويژگيهاي الزم
رش��تهي مهندس��ي صناي��ع ،حيطهي
كاري بسيار گستردهاي دارد .دانشجوي آن
بايد تواناييهاي مديريتي و قدرت تحليل و
درك بااليي داشته باشد و بايد در دو درس
رياضي و فيزيك قوي باش��د .به خصوص در
درس رياضيات جدي��د كه آمار و احتماالت
اي��ن درس تا ح��دي به مهندس��ي صنايع
مربوط ميشود.
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اين س��ؤالي اس��ت كه فكر يك مهندس صناي��ع را دائماً به
خود مش��غول ميكند تا به اين وس��يله بهترين راه را براي توليد
محصول و حل مس��ائل و مشكالت يك واحد صنعتي يا خدماتي
پيدا كند .البته همهي مهندس��ان سعي ميكنند بهترين روش را
براي س��اختن چيزي پيدا كنند ولي مسئله اينجاست كه آنها
ش فني هستند.
فقط در زمينهي رشتهي خود داراي دان 
مهندس صنايع كس��ي اس��ت كه ب��راي مثال مطلب��ي را از
مهندس شيمي ميگيرد و در مورد مشكل مهندسي مكانيك ،از
آن اس��تفاده ميكند و بهترين روش را به دست ميآورد .از سوي
ديگر ،ي��ك مهندس صنايع ميتواند ش��كاف عميق بين مديران
اجرايي و مهندس��ان طرح و توس��عه را پر كند؛ زیرا يك مهندس
ميتواند حرفهاي تخصصياش را به يك مهندس صنايع تفهيم
كند ،در صورتي كه ممكن اس��ت نتواند ب��ه رئيس غير مهندس
خود نشان دهد كه در حال انجام چه كاري است.
در كل ميتوان گفت كه مهندس��ي صنايع ،رشتهاي است كه
با طراحي ،بهبود و پيادهس��ازي سيس��تمهاي يكپارچه از افراد،
م��واد ،اطالعات ،تجهيزات و انرژي مرتبط اس��ت و در اين راه از
علوم رياضي ،طبيعي ،اجتماعي و نيز قوانين و روشهاي تجزيه و
تحليل مهندسي و دانش تخصصي خود بهره ميگيرد.
يكي از ويژگيهاي رش��تهي مهندس��ي صنايع اين است كه
نميتوان اين رش��ته را در يك جمله خالص��ه كرد و آن را مانند
يك كپسول كوچك ارائه داد .اين رشتهي تحصيلي ،بسيار وسيع
اس��ت و از مديري��ت گرفته تا زمانس��نجي ،از كنترل كيفيت تا
تجزي��ه و تحليل و طراحي ،همه را ش��امل ميش��ود و به همين
دليل وقتي ش��ما ميگوييد« :من يك مهندس صنايع هس��تم»
مردم نميتوانند تخصص ش��ما را در يك مح��دودهي كوچك و
تنگ محصور كنند.
اين رش��ته در دورهي كارشناس��ي داراي چهار گرايش توليد
ي صنعتي و ايمني صنعتي
صنعتي ،تحليل سيس��تمها ،تكنولوژ 

است.
البته اين چهار گرايش ،در س��طح كارشناسي تفاوت چنداني
با يكديگر ندارند ،زيرا دانش��جويان هر يك از گرايشهاي نامبرده
از مي��ان واحدهايي كه در دورهي كارشناس��ي ميگذرانند ،تنها
در  10تا  15واحد با يكديگر متفاوتاند كه دانش��جويان ،همين
واحده��اي متفاوت را ني��ز ميتوانند در  8واح��د اختياري خود
انتخ��اب كرده و بگذرانند( .گرايش ايمني ،با  25واحد اختصاصي
متفاوت ،بيشترين تفاوت را با گرايشهاي ديگر دارد).
ه��دف از گراي��ش تولي��د صنعتي ،تربي��ت مدي��ران توليد
واحدهاي صنعتي است .گرايش تحليل سيستمها نيز تا حدودی
جنبهي نرمافزاري دارد و بيشتر به ارائهي راهكاري سيستماتيك
ميپردازد.
گرايش تكنولوژي صنعتي نيز نسبت به دو گرايش ديگر فنيتر
بوده و به مهندسي مكانيك نزديكتر است .اين گرايش به تربيت
تكنولوژيس��تهاي كارخانه ميپردازد؛ گرايش ايمني صنعتي نیز
به مسائل مشكلس��از در صنعت از لحاظ ايمني ميپردازد .براي
مثال ميتوان به كورهها يا آلودگي هوا اشاره كرد.

مهندسي معماري

40

 7 ، 143 ،تیر 1392

معم��اري در لغت ب��ه معناي علم بنايي و آبادس��ازي آمده اس��ت
و معمار به معناي بس��يار عمارتكننده و كس��ي اس��ت كه در آباداني
جهان ميكوش��د .قدمت معماري به عنوان يك فن براي ايجاد سرپناه،
به قدمت تاريخ بش��ر ميرس��د؛ اما معماري ،امروزه ،تركيبي از صنعت
ساختمانس��ازي به عالوهی هنر ،فلس��فه ،جامعهشناسي ،روانشناسي
اجتماعي ،اقتصاد ،انسانشناس��ي ،فرهنگ ،آداب و رس��وم و س��نتها،
جغرافياي طبيعي و انس��اني ،برنامهريزي و توس��عهي اقتصادي و علوم
طبيعي مانند زيستشناس��ي و محيط زيس��ت است .از اين رو ميتوان
گفت كه اين رش��ته به دليل اين خصلت و ب��ه ويژه با توجه به ماهيت
هن��ري و نقش مهمي كه خالقيت هنري در آن ايفا ميكند ،اساس��اً با
ساير رش��تههاي مهندسي متفاوت است .توجه به اين نكتهها و تحقيق
و بررس��ي در اينب��اره براي دانشآموزاني كه مايل به انتخاب رش��تهي
معماري هس��تند ،بس��يار ضروري اس��ت .رش��تهي معماري به لحاظ
عرصهي وس��يع و گس��تردهاي كه دارد ،در زمينهي كارهاي اجرايي و
مش��اغل ،بس��يار متنوع اس��ت و اين نكته را ميتوان به عنوان يكي از
وجوه امتياز اين رش��ته قلم��داد كرد؛ به طوري كه ام��كان فعاليت در
بخشهاي دولتي و خصوصي به صورت مستقل و فردي يا در چارچوب
همكاريهاي جمعي ميس��ر است و از اين رو ميتواند جوابگوي طيف
وسيعي از استعدادها و سليقههاي گوناگونباشد.
فارغالتحصيالن رش��تهي معماري در نهايت ميتوانند در زمينههاي
زير ايفاي نقش كنند:
 .1طراحي (تكبنا يا مجموعهي زيستي كوچك) ،از طرحهاي اوليه
تا مراحل اجرايي كار و طراحي اجزا و عناصر تشكيلدهندهي بنا.
 .2رهب��ري و سرپرس��تي دفترهاي مش��اور و معماري (مهندس��ي
مشاور)
 .3نظ��ارت عمومي و عالي بر صحت انج��ام كار در عمليات اجرايي
ساختماني (مهندس ناظر)
 .4مديريت و هماهنگي اجرايي پروژههاي معماري (مديريت پروژه)
 .5تأس��يس و سرپرس��تي مؤسس��ههاي پيم��انكاري و اح��داث
ساختمان
 .6همكاري با همهي متخصصاني كه كارش��ان با ساماندهي فضاي
زيست مرتبط اس��ت ،مانند اكولوژيستها ،جغرافيدانها ،اقليمشناسان،
برنامهريزان اقتصادي و اجتماعي و ...
 .7طراحي پاركها و ميدانهاي شهري و محوطهسازي

 .8مشاركت در پروژههاي برنامهريزي و طراحي شهري و شهرسازي
 .9طراحي تكبناها در مقياس كوچك و انجام دكوراسيون داخلي
 .10انجام كارهاي پژوهش��ي و آموزش��ي در زمينهي طراحي فضاي
زيست
رشتهي مهندسي معماري در حال حاضر به صورت كارشناسي ارشد
پيوس��ته ارائه ميشود ،اما از آنجا كه برخي از دانشجويان بدون شناخت
كافي اقدام به انتخاب اين رشته ميكنند و برخي ديگر در همان سالهاي
اوليهي دورهي تحصيل ،جذب بازار كار ميش��وند ،طرح ناپيوسته كردن
اين رش��ته در ش��وراي برنامهريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي مطرح
شده و به تصويب رسيده است.
گرايشهاي مهندسي معماري
در ش��كل فعلي ،ارائهي رشتهي معماري به صورت كارشناسي ارشد
پيوسته است و دانش��جويان ،واحدهاي يكساني را در طول دوره دريافت
ميكنند؛ اما در سيستم جديد ،پس از طي دورهي كارشناسي و شركت در
آزمون كارشناسي ارشد ،دانشجويان يكي از گرايشهاي طراحي فضاهاي
آموزشي ،طراحي فضاهاي درماني و بهداشتي ،طراحي فضاهاي مسكوني،
مرمت ،فن س��اختمان ،طراحي ش��هري ،آموزش معماري و برنامهريزي
شهري را انتخاب ميكنند.
در مقطع دكترا نيز دانش��جويان پ��س از انجام آزمون مربوط ،جذب
اين گرايشها ميشوند :حوزهي تاريخ معماري و مرمت ،حوزهي طراحي
ش��هري و شهرسازي ،حوزهي مباحث نظري و تئوريك معماري ،حوزهي
محوطهسازي ،حوزهي تكنولوژي و فن ساختمان ،حوزهي مديريت.
پيشزمينههاي الزم
امروزه رش��تهي معم��اري به دليل دارا ب��ودن جذابيتهاي هنري و
احساس��ي (كه ساير رش��تههاي فني و مهندس��ي فاقد آناند) در ميان
دانشآم��وزان دبيرس��تاني مقبوليت زيادي دارد و رقابت ش��ديدي براي
ورود به اين رشته ميبينيم .الزمهي موفقيت در طراحي معماري ،داشتن
استعداد هنري و به كار گرفتن عنصر خالقيت در روند طراحي است.
توفيق در تحصيل رشتهي معماري و موفقيت در كار معماري را بايد
ب��ه طور جداگانه مورد مالحظه قرار داد؛ يعني عدم توفيق در تحصيالت
آكادميك معماري به منزلهي از دست دادن آيندهي شغلي نيست .ممكن
است فردي با استعداد هنري پايين ،در آينده به يك مهندس ناظر خوب،
مدير پروژه ،برنامهريز شهري يا يك شهرساز موفق تبديل شود؛ اما در هر
حال اين فرد هيچگاه به يك طراح معماري موفق مبدل نخواهد شد.

مهندسي عمران
مهندسي عمران از جمله رشتههايي است كه بيانگر كاربرد علم
در ايجاد س��ازندگي و عمران كش��ور اس��ت؛ يعني هر چيزي كه به
آبادي يك كشور بازميگردد (مانند سد ،فرودگاه ،جاده ،برج ،تونل،
دكلهاي مخابراتي ،س��اختمانهاي مقاوم در مقابل زلزله ،س��يل و
آتشس��وزی ،نيروگاهه��اي برق و مصالح س��بك ،ارزان و با كيفيت
مناس��ب براي ساخت و س��از) ،در حيطهي كار مهندس عمران قرار
ميگيرد.
مهندس��ي عمران ،طيف بسيار وسيعي از كارها را دربرميگيرد؛
يعني اگر بخواهيم ساختمان ،پل ،برج ،تونل ،راه ،سيلو يا شبكههاي
فاضالب بس��ازيم ،در آغاز به يك مهندس كارآمد عمران نياز داريم
تا عالوه بر رعايت جنبههاي فني و اجرايي ،اقتصادي نيز عمل كند؛
زیرا اقتصادي بودن ،يك اصل در مهندس��ي عمران است .اين رشته
در س��طح كارشناس��ي داراي س��ه گرايش عمران -عمران ،عمران-
نقشهبرداري و عمران -آب است.
 .1عمران -عمران
ب��ه محاس��به و طراحي س��ازههاي متف��اوت ،تح��ت نيروهاي
مختلف مانند باد ،زلزله ،س��يل ،آتش و وزن خود ساختمان يا سازه
ميپردازد.

توانمنديها و ويژگيهاي الزم
مهندس��ي يعني «خلق فرايندهاي نو»
و مهندس به كس��ي میگوین��د كه به ياري
دان��ش حرفهاي و ق��درت تجزيه و تحليل و
خالقيت به اين توانايي دس��ت پيدا ميكند.
همچني��ن ي��ك مهندس به وي��ژه مهندس
عمران بايد بس��يار اجتماع��ي و داراي توان
ايجاد ارتباط با س��اير افراد باش��د .از آنجا
که رشتهي مهندس��ي عمران ،يك رشتهي
گروهي اس��ت ،متخصص عمران در محيط
كار خود با قش��رهاي مختل��ف جامعه مانند
كارگران ،تكنسينها و مهندسان رشتههاي
ديگر سروكار دارد و بايد با همهي اين افراد
ارتب��اط خوبي برق��رار كند تا بتواند ش��اهد
پيشرفت و موفقيت كارش باشد.
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 .2عمران -نقشهبرداري
همانطور كه براي داش��تن يك زندگ��ي موفق بايد برنامهريزي
كرد و طرح و نقش��هي ش��خصي داشت ،براي انجام يك كار عمراني
كه گاه چندين س��ال به طول ميانجامد ،بايد نقش��هبرداري كرد و
اطالعات دقيقي از ابعاد مكان س��اخت س��ازهي مورد نظر به دست
آورد .ب��راي مث��ال هنگام نص��ب دكلهاي مخابرات��ي ،در آغاز بايد
مس��ير دكلگذاري و فاصلهي بين دكلها ،به کمک نقش��هبرداري
تعيين ش��ود و س��پس دكلهاي مورد نظر نصب شود .اين رشته با
رشتهي نقشهبرداري با جغرافيا و سنجش از راه دور ،ارتباط نزديكي
دارد .ب��راي مثال وقتي مهندس نقش��هبرداري براي تهيهي نقش��ه،
از ماهواره كمك ميگيرد ،به رش��تهي س��نجش از راه دور ،نزديك
ميش��ود .همچنين نقش��هبرداري در دو رش��تهي عمران و جغرافيا
بس��يار به يكديگر نزديكاند و تفاوت اين دو ،بيشتر در اين اس��ت
كه در جغرافيا از نقش��ه براي تهيهي اطلسهاي جغرافيايي استفاده

ميشود ،اما در مهندسي عمران ،از نقشهبرداري براي برنامهريزي و
طرحهاي عمراني استفاده ميشود.
 .3عمران -آب (هيدروليك)
ميگوين��د در آيندهاي نهچندان دور ،دس��تيابي به منابع آبي
جدي��د براي كش��ورهاي خاورميان��ه ،كه يكي از مناطق خش��ك يا
نيمهخشك جهان است ،نيازي ضروري ميشود.
كش��ور ما نيز كه در همين منطقه واقع ش��ده اس��ت ،كشوري
خش��ك و نيمهخشك اس��ت ،زيرا ميانگين بارندگي در ايران حدود
يكس��وم ميانگين بارندگي در جهان است و اين يعني ما بايد از هر
قطرهی آب موجود در كشورمان ،حداكثر استفاده را كرده و از هدر
رفتن آن جلوگيري كنيم.
مهندسان عمران -آب ،با ساخت سدها ،تصفيهخانهها ،تونلهاي
انتقال آب و ش��بكههاي توزيع آب ،در همين راستا گام برميدارند.
در واقع اين گرايش ،نحوهي حفظ آب و اس��تفادهی بهينه از آن را
آموزش ميدهد.

مهندسي شهرسازي
شهرس��ازي علمي اس��ت ك��ه به بررس��ي هم��هي تحوالت
اجتماع��ي ،اقتصادي ،سياس��ي و فيزيكی يك ش��هر ميپردازد و
ت�لاش ميكند كه روابط موجود در يك ش��هر را در قالب نظامي
هماهنگ ،مديريت و سازماندهي كند و متخصص شهرسازي نيز
كسي اس��ت كه با مطالعه و بررس��ي روابط اجتماعي ،اقتصادي،
سياس��ي و فرهنگي حاكم بر ش��هر ،برنامهاي بهسامان و مطبوع
براي يك ش��هر ارائه میدهد؛ برنامهاي كه تصويرگر سيماي شهر
در آينده است.
در اين رش��ته حداقل ش��ش مح��ور اصلي وج��ود دارد كه در
برنامهريزي و طراحي شهر ،سرنوشتسازند.
برنامهريزي ش��هري :عمدتاً بر كاربري زمينها متمركز اس��ت؛
يعن��ي بررس��ي ميكند كه م��ا چگونه فض��ا و پهنهي ش��هر را به
فعاليته��اي مختلف اعم از صنعتي ،تجاري و مس��كوني اختصاص
دهيم.
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برنامهريزي حمل و نقل
برنامهري��زي اقتصادي و اجتماعي :در ش��هر تنها موضوع مورد
بررس��ي ،فيزيك شهر نيست بلكه مس��ئلهي مهم ،جامعهي شهري
و انس��انهايي هستند كه در اين محيط زندگي ميكنند .به عبارت
ديگر براي قشرهاي مختلف كه داراي امكانات اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي هستند يا براي اقوام مختلفي كه در مكانهاي مختلف يك
شهر زندگي ميكنند ،بايد برنامهريزي شود.
برنامهري�زي ش�بكههاي زيرس�اختي :مث�ل آب ،برق و
تلفن.
برنامهريزي محيط زيس��ت :به بررسي خطرهاي محيطزيست
مثل سيل و زلزله ميپردازد و براي مقابله با اين سوانح ،برنامهريزي
ميكن��د .همچنین به مطالع��هی ظرفيتهاي محيط��ي و تأثيرات
سوئي كه انسان بر محيط زيست ميگذارد میپردازد.
طراحي شهري :به طراحي سهبعدي شهر پرداخته و محور توجه
آن ،مناسبات انسان با محيط فيزيكي خود است .در واقع در طراحي
شهري ،انسان با تمام خصوصيات جسمي ،روحي و معنوياش مطرح
اس��ت و هدف آن نيز ارتقاي كيفيت شهر است .با تركيب اين شش
دانش ،متخصصان ميتوانند تماميت پديدهي شهر را مورد شناسايي

قرار دهند و براي هدايت و كنترل توسعهي آن تالش كنند.
شهرس��ازي يك رش��تهي چندبعدي و ميانرش��تهاي اس��ت و
دانش��جوي اين رشته درسهاي متعددي در زمينهي جامعهشناسي
ش��هري ،اقتصاد ش��هري ،برنامهريزي شهري ،توس��عهي شهري و
طراحي شهري ميگذراند و اطالعات مورد نياز را در زمينهي ادراك
فضاي ش��هري ،تش��خيص نيازهاي جمعيتي ،امكان��ات برنامهريزي
و تنظيم كاربريها بر اس��اس نيازها ،در حد توس��عهي روس��تايي و
شهرهاي كوچك به دست ميآورد.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
دانشجوي رش��تهي شهرسازي بايد اطالعات عمومي خوبي
داش��ته باشد و در دانش��گاه نيز به اين اطالعات ،عمق و وسعت
بيشتري ببخش��د .رشتهي شهرس��ازي نياز به مطالعهي زياد،
كارهاي فيزيكي گس��ترده و برداشتهاي ميداني بسياري دارد؛
به همين دليل دانشجو بايد وقت زيادي را به آن اختصاص دهد.
همچنين بايد قدرت تحليل بااليي داش��ته باش��د و در طراحي،
زبردس��ت باش��د؛ به خصوص دانشجويان رش��تهي كارشناسي
ارش��د طراحي شهري كه بايد در طراحي توانا باشند .به همین
دلیل در آزمون كارشناس��ي ارشد اين رش��ته ،امتحان طراحي
گرفته ميشود.
دانش��جوي اين رش��ته بايد با طراحي و مفاهيم هنري مثل
روانشناس��ي رنگها آش��نا باش��د و در عين حال ب��ه مفاهيم
تكنيك��ي و اص��ول فن��ي كار مثل نقش��هبرداري ،رس��م فني،
پرس��پكتيو ،هندس��هي فضايي ،مدلس��ازي ،رياضي و مسائل
انس��اني و اجتماع��ي مث��ل مبان��ي جامعهشناس��ي عالقهمند
باش��د و بداند ك��ه در مدت تحصيل بايد كاره��اي تحقيقاتي و
عملي بس��ياري انجام دهد .در س��طح كارشناسي ،از دانشجوي
شهرس��ازي انتظار ميرود كه ديد هندس��ي و درك فضا داشته
باشد و بتواند در طراحي ،فضا را به صورت دوبعدي و سهبعدي
تصوير كن��د .همچنين بايد در رياضيات ،به ويژه آمار ،مس��لط
باش��د؛ زیرا جمعآوري و تحليل اطالعات و تحقيقات اين رشته،
نياز به آمار و تحليل آماري دارد و درنهايت ،به زبان انگليسي و
آشنايي با كامپيوتر كه در دنياي امروز عامل مهمي در موفقيت
يك دانشجوست ،تسلط داشته باشد.

مهندسي هوافضا

توانمنديها و ويژگيهاي الزم
متأسفانه بسياري از داوطلبان آزمون
سراسري كه رش��تهي مهندسي هوافضا
را انتخ��اب ميكنند ،اطالعات درس��تی
نس��بت به اين رش��ته ندارن��د و آن را با
خلباني يا نج��وم اش��تباه ميگيرند؛ در
حال��ي كه هدف اين رش��ته آماده كردن
دانش��جويان براي كار در كارخانه اس��ت
و در م��ورد چگونگي به پ��رواز درآوردن
هواپيما آموزش نميبينند .دانش��جويان
بايد در كارهايش��ان نظم و برنامهريزي
داش��ته باش��ند ،چون برنامههايي كه در
طول يك ترم ارائه ميش��ود ،زياد است و
نياز به مطالعه و برنامهريزي دقيق دارد.
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مهندس��ي هوافضا مجموعهاي از علوم و تواناييهاي علمي و
عملي در زمينهي تحليل ،طراحي و س��اخت وس��ايل پرنده مانند
هواپيماها ،چرخبالها ،موش��كها و ماهوارههاس��ت .اين رشته بر
چهار پايهي آئروديناميك ،جلوبرندگي ،مكانيك پرواز و سازههاي
فضايي استوار است.
 .1آئروديناميك
به مطالعه و بررسي جريان هوا ،محاسبهي نيروها و دستاوردهاي
ناش��ي از آنها روي جس��م پرن��ده ميپردازد .مهن��دس هوافضا با
فراگيري اين علم ،به تحليل جريانهاي پيچيده در اطراف اجس��ام
پرنده میپردازد و با به دست آوردن نيروهاي آئروديناميكي ،امكان
بررسي پايداري و طراحي سازهها را فراهم ميكند.
 .2پيشرانش يا جلوبرندگي
به مطالعه و بررسي سيس��تمهاي جلوبرنده اعم از موتورهاي
پيستوني ،توربيني ،راكتها و نحوهي توليد نيروي رانش در آنها
ميپردازد.
 .3سازههاي هوافضايي
به مطالعه و بررس��ي س��ازههاي هواپيما و ديگر وسايل پرنده
ميپردازد .هدف آن ،طراحي سازههايي است كه عالوه بر استحكام
كافي ،در برابر بارهاي آئروديناميكي و ساير بارهاي استاتيكي وارد
بر وسايل پرنده ،حداقل وزن ممكن را نيز داشته باشند.
 .4مكانيك پرواز
به مطالعه و بررسي رفتار و حركتهاي جسم پرنده با استفاده
از اطالعات آئروديناميكي ،هندس��ي و وزن��ي ميپردازد .در واقع
علم مكانيك پرواز از «عملكرد» تش��كيل ميش��ود و «عملكرد»
به بررس��ي بُرد ،مسافت نشست و برخاس��ت ،مداومت پروازي در
سرعتهاي مختلف و پايداري و كنترل وسايل پرنده ميپردازد.
مهندس��ي هوافضا ،علمي اس��تراتژيك اس��ت ك��ه در آن ،از
هم��هي علوم از جمله متالورژي ،كامپيوتر و الكترونيك اس��تفاده
ميش��ود و هدف آن ،تربيت كارشناس��اني اس��ت كه كادر مورد
ني��از محاس��بات ،طراحي ،تحقيق��ات و س��اخت صنايع مختلف
هواپيمايي ،چرخبالس��ازي و موش��كي را تأمين كنند؛ به همين
دليل دانش��جويان اين رشته موظفاند در مدت تحصيل 3 ،واحد
پ��روژه بگيرند و در تابس��تان نيز در دفترهاي مهندس��ي صنايع
مربوطه كارآموزي كنند.

مهندسي شيمي
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مهندس��ي ش��يمي بر اس��اس رفت��ار مولكولها ش��كل گرفته
اس��ت تا با دانس��تن رفتار و عكسالعمل مولكولها ،انواع واكنشها
و سيس��تمهاي ش��يميايي بررس��ي ش��وند و درنهايت ،رآكتورهاي
ش��يميايي طراحي شوند .در كل ميتوان گفت كه مهندسي شيمي
ش��امل درسهايي اس��ت كه راه ايجاد تغيير مورد نياز در ماده را به
دانش��جويان اين رشته آموزش ميدهد؛ درسهايي مانند جداسازي
مواد توليدش��ده ،تصفي��ه و احياي مواد قابل اس��تفاده كه همراه با
دانشه��اي روز صنعت مثل علوم كامپيوتر ،طراحي سيس��تم ،علم
مواد ،اصول حفاظت از محيط زيس��ت ،خطاهاي دستگاه ،مديريت،
اقتصاد و  ...تكميل ميشود.
رشتهي مهندسي شیمی نس��بت به رشتههاي ديگر مهندسي،
جديد اس��ت .اين رش��ته ،زاييدهي ضرورت و نياز صنعت مكانيك،
الكتروني��ك و عمران اس��ت .براي مث��ال به مرور زم��ان صنعت به
مهن��دس مكانيكی احتي��اج پيدا كرد كه از تح��والت و فرايندهاي
ش��يميايي اطالع داشته باش��د و بتواند دستگاههايي را طراحي كند
كه در آنها فرايندهاي ش��يميايي اتفاق ميافتد؛ در نتيجه شروع به
تربيت مهندس��ان مكانيكي كرد كه بيش از معمول تحصيلكردگان
اين رش��ته ،از علم شيمي مطلع باش��ند و اين دسته از متخصصان،
همان مهندسان شيمي هستند.
در ي��ك پ��روژهي صنايع ش��يميايي ك��ه با حضور مهندس��ان
رش��تههاي مختلف انجام ميشود ،مهندس ش��يمي ،كار اوليه را بر
عه��ده دارد .براي مثال اگر قرار باش��د يك برج براي تقطير مادهاي
س��اخته شود ،كار طراحي اين برج ،تعيين ارتفاع ،قطر و نوع موادي
كه بايد در س��اخت آن به كار برده شوند و همچنين تعيين درجهي
دما و فشار آن ،بر عهدهي مهندس شيمي است.
دانش��جويان گرايشهاي مختلف رش��تهي مهندس��ي شيمي،
تنها  12واحد ش��يمي ميگذرانند ك��ه از اين  12واحد نيز  3واحد
در بيشتر رش��تههاي مهندس��ي ارائه ميش��ود .بيشتر درسهاي
مهندسي شيمي با رشتههاي مهندسي ديگر ،به خصوص مهندسي
مكانيك گرايش حرارت و س��ياالت ،مش��ترك است .در واقع عنوان
كامل اين رش��ته ،مهندس��ي صنايع شيمي اس��ت؛ يعني همانطور
كه ما مهندس��اني در صنايع الكترونيك و مكانيك داريم ،در صنايع
ش��يمي نيز داريم .اما به مرور كلمهي صنعت از عنوان اين رش��ته،
حذف ش��ده اس��ت و به همين دليل داوطلبان آزمون سراسري فكر

ميكنند كه مهندس��ي ش��يمي شبيه به رشتهي ش��يمي است ،در
حالي كه نس��بت مهندسي شيمي و ش��يمي مثل نسبت مهندسي
برق و فيزيك است.
به دس��ت آوردن مواد شيميايي در آزمايش��گاه ،به علم شيمي
بازميگردد .وقتي در آزمايش��گاه ،مادهي  Aرا با  Bتركيب ميكنيم
و مادهي  Cبه دس��ت ميآيد ،از علم شيمي اس��تفاده كردهايم؛ اما
اينكه از چه طريقي از  Aو  Bبه  Cميرسيم ،در حيطهي مهندسي
شيمي قرار دارد.
از س��وي ديگ��ر ،يك شيميس��ت در آزمايش��گاه فعاليت
ميكن��د در حالي ك��ه يك مهندس در مقي��اس صنعتي كار
ميكند و براي رس��يدن به هدف خود ،از درسهاي مهندسي
مث��ل انتقال حرارت ،انتقال جرم ،مكانيك س��ياالت ،طراحي
رآكتورها ي��ا ترموديناميك ياري ميگيرد .به عبارت ديگر در
مهندسي شيمي فقط از علم شيمي به عنوان يك پايه استفاده
ميشود و سپس به س��راغ درسهايي ميرويم كه محاسباتي
و مهندسي هستند.
تفاوت عمدهي مهندس��ي ش��يمي با ش��يمي در اين است كه
مهندسي ،كارش طراحي است ،در حالي كه شيميستها با كارهاي
آزمايشگاهي روبهرو هس��تند .البته در اين رشته ،درسهاي شيمي
نيز وجود دارند اما ش��باهت اين رشته با ساير رشتههاي مهندسي،
به خصوص مهندس��ي مكانيك گرايش حرارت و سياالت ،بيشتر از
ش��باهت اين رشته به شيمي است .در حقيقت يك مهندس شيمي
به عنوان حد وس��ط بين آزمايش��گاه و مصرفكنن��ده ،از اطالعات
شيميس��تها استفاده میکند و مواد ش��يميايي را به توليد صنعتي
ميرساند.
براي يك شيميست تنها توليد ماده مهم است؛ اينكه وقتي دو
ماده با هم تركيب ميش��وند ،چه مادهاي ب��ه وجود ميآيد .اما يك
مهندس شيمي به طراحي دستگاههايي ميپردازد كه این ماده را به
كيفيت بااليي ميرسانند.
رش��تهي مهندس��ي ش��يمي با  9گرايش صنايع غذايي ،صنايع
ش��يميايي معدني ،صناي��ع گاز ،صنايع پتروش��يمي ،صنايع پليمر،
طراح��ي فراينده��اي صنايع نف��ت ،بهرهب��رداري از مناب��ع نفت و
ش��يميايي س��لولزي و صنايع پااليش ،يكي از رشتههاي گستردهي
دانش��گاهي اس��ت( .گرايش بيوتكنولوژي هم در مقطع كارشناسي

مهندسي شيمي
فارغالتحصيالن رش��تهي مهندس��ي ش��يمي در سراس��ر دنيا در سطوح باال
اس��تخدام ميش��وند .آنها در بخشهاي مختل��ف (توليد م��واد گوناگون ،توليد
مواد غذايي ،داروس��ازي ،پزش��كي و  )...مش��غول به كار ميشوند .در يك زندگي
اس��تاندارد ،ابتكار و اختراع ،طراحي ،س��اخت و كنترل صنعتي در يك كارخانه و
توليد محصوالت شيميايي و پليمري (مثل پالستيك) يا فرآوردههاي شيميايي در
مقياسهاي كوچك ،گسترهي وسيعي از فعاليتهاي يك مهندس شيمي است.
محص��والت مختلف در اثر تغييرات ش��يميايي و فيزيك��ي در مواد طبيعي
خالص يا مصنوعي به وجود ميآيند .يك مهندس شيمي بايد عمل و عكسالعمل
موجود در اين مواد ،تركيبات و جداسازي مواد تركيبي را بداند و شناخت كاملي
از مولكولها و ترازهاي مولكولي و خصوصيات عناصر مختلف داشته باشد.
مهندس��ان ش��يمي در پيش��روي به س��مت آيندهي علمي و پيشرفت
تكنولوژي و از عهده برآمدن بعضي مشكالت ضروري دنيا و صعود و پيشروي
به س��مت يافتن موضوعات تازه و را ه حلهاي مناسب كه از لحاظ اقتصادي
ماندگارتر و براي محيط زيس��ت س��ودمند و امن باشند ،موفق هستند .اگر
دانشآموزي از لحاظ درس��ي ،درخشان و در ارتباط برقرار كردن با ديگران،
موف��ق و داراي تواناي��ي و انگيزهي كار كردن به تنهاي��ي يا در يك گروه و
عالقهمند به درگير شدن با موضوعات علمي است ،يك دانشجوي موفق در
رشتهي مهندسي شيمي خواهد شد.
دانش��جويان مهندسي شيمي يا شيمي (محض و كاربردي) در دانشگاه،
درسهاي ديگر مثل زبان ،مديريت ،رياضي ،فيزيك و  ...را مطالعه ميكنند.
ع�لاوه بر اي��ن ،آزمايشهاي مرتبط باع��ث باال رفت��ن تخصصهاي علمي
دانشجويان مهندس��ي شيمي ميش��وند .ما در دنيايي زندگي ميكنيم كه
حركت س��ريعي به س��مت آينده دارد ( .)Fast-moving worldهمراه
ب��ا پيدايش تكنولوژيهاي جديد در اين دنيا ،همواره جذب فارغالتحصيالن
در رش��تههاي مرتب��ط با تكنولوژيه��اي جديد و علوم پاي��ه بيشتر مورد
توجه اس��ت ،در نتيجه دانشآموختگان رش��تهي مهندسي شيمي ،همراه با
استعدادها و تواناييهاي بهدستآمده در تجربههاي آزمايشگاهي ،ميتوانند
با مؤسس��ههاي تحقيقاتي كه باعث باال رفتن اطالعات علمي آنها ميشود،
همكاري كنند .عالوه بر اين در شركتهاي خصوصي و دولتي ،مراكز صنعتي
و توليدي ،فرصتهاي شغلي مناسبي براي فارغالتحصيالن مهندسي شيمي
وجود دارد .دورهي تحصيل در اين رش��ته 4 ،س��ال است و در مقاطع فوق
ليسانس و دكترا امكان ادامهی تحصيل وجود دارد.

45

 7 ، 143 ،تیر 1392

ارش��د به گرايشهاي مهندسي شيمي در سالهاي اخير
افزوده ش��ده اس��ت ).البته در دورهي كارشناسي ،هر يك
از گرايشهاي ذكرش��ده ،تنها  12ي��ا  13واحد تخصصي
دارند و بيشتر واحدهايش��ان مشترك است ،زيرا اصول
مهندس��ي در صنايع بسيار متنوع و گستردهي شيميايي،
يكس��ان اس��ت .از اي��ن ميان ،چن��د گراي��ش را معرفي
ميكنيم.
 .1صنايع شيميايي معدني
گرايش ش��يميايي معدني ،م��واد معدني و غير آلي را
به فرآوردههايي مثل س��يمان ،لعاب ،آجرهاي نس��وز و ...
تبديل ميكند.
 .2صنايع پتروشيمي
پ��س از اكتش��اف نفت ،ب��ه تدريج مواد ش��يميايي
مختلفي از آن به دس��ت آمد و صنع��ت جديدي به نام
صنعت پتروشيمي بنيان گذاشته شد .صنعتي كه مادهي
اولي��هي آن ،مش��تقات نفت و گاز اس��ت؛ يعني با انجام
واكنشه��اي فيزيك��ي و ش��يميايي در ئيدروكربورهاي
مايع و گاز ميتوان به فرآوردههاي پتروش��يمي دس��ت
پي��دا ك��رد؛ فرآوردههاي��ي ك��ه داراي ارزش افزودهي
بسياري هستند.
 .3صنايع گاز
ش��امل تم��ام فرايندهايي اس��ت ك��ه روي گاز انجام
ميشود تا اين ماده قابل مصرف شود.
 .4صنايع پليمر
مهندس پليمر ،وظيفهي ساخت فرآوردههاي پليمري
مصنوعي از جمله رنگهاي ش��يميايي ،پوش��ش كابلها،
الستيكها و پالستيكها را از مواد نفتي بر عهده دارد.
 .5شيميايي سلولزي
هن��وز فرهنگ ،تم��دن و دانش بش��ري نيازمند يك
وس��يلهي ابتدايي انتق��ال دانش ،يعني كاغذ اس��ت .يك
مهندس ش��يمي گرايش شيميايي س��لولزي ،در زمينهي
تبديل چوب به كاغذ تخصص دارد و درسهاي تخصصي
آن ،بيشت��ر در مورد خميرگيري يا تبديل چوب به كاغذ
است.

مهندسان شيمي چهكار ميكنند؟

مهندسي نفت
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از سال  78با همت دانشگاه صنعت نفت ،اين رشته كه ركن
اصل��ي يكي از بخشهاي عمدهي صنعت نفت ،يعني اكتش��اف و
استخراج نفت و گاز است ،از مهندسي شيمي جدا شد و در چهار
گرايش اكتش��اف ،مخ��ازن ،حفاري و بهرهب��رداري از منابع نفت
ارائه ش��د .رشتهاي كه اس��اس درسهاي آن ،مبتني بر مكانيك
س��ياالت ،ديناميك گازها ،ترموديناميك سياالت ،انتقال جرم و
اقتصاد مهندس��ي اس��ت و هدف آن ،تربيت مهندسان كارآمدي
اس��ت كه بتوانند روشهاي بهين��هي بهرهبرداري از منابع نفت و
گاز را طراحي و اجرا كنند .امروزه به طور متوس��ط از هر هش��ت
حفاري ،يك حفاري به نفت ميرسد كه اين آمار در مناطقي كه
به هيچ وجه س��ابقهي حفاري وجود نداشته است ،بدتر است .به
همين دليل دانشمندان در جستوجوي روشهاي جديدي براي
پيدا كردن نفت در اعماق زمين هستند تا بتوانند با حفاري كمتر،
هرچ��ه زودتر به نفت دس��ت يابند؛ كاري ك��ه در حيطهي عمل
مهندسان اكتشاف نفت است.
اولي��ن مرحله ب��راي بهرهبرداري يا برداش��ت نفت ،كش��ف
حوزههاي نفتي است كه اين كار توسط لرزهنگاري انجام ميشود.
مهندس��ان اكتش��اف ،امواج صوتي را به اعماق زمين فرستاده و
س��پس امواج برگش��تي را اندازهگيري و پ��ردازش ميكنند تا به
وج��ود يا عدم وجود نف��ت در درون زمين پ��ي ببرند .به عبارت
ديگر ،اين گرايش ،ارتباط نزديكي با زمينشناسي دارد.
مهندسي حفاري
براي رسيدن به يك حوزهي نفتي بايد حفاري كرد؛ كاري كه
به تخصص ،وقت و هزينهي بسياري نياز دارد.
ي��ك مهندس حفاري ،روشهايي ارائ��ه ميدهد كه هزينهي
حف��اري را پايين میآورد و راندم��ان كار را باال ميبرد .همچنين
با توجه به ش��رايط و خصوصيات زمينشناسي و اقليمي منطقه،
نح��وهي حفاري را كه ميتواند افقي ،عمودي يا جهتدار باش��د،
تعيين ميكند.
يك��ي از وظايف مهن��دس حفاري ،بررس��ي خاك زمين

حفاري اس��ت تا با توجه به ن��وع خاك ،متهي مورد نياز براي
اس��تخراج و حفاري به كار برده شود .همچنين متخصص اين
گراي��ش ،تعيين ميكند ك��ه از چه نوع م��وادي بايد در گل
حفاري اس��تفاده ش��ود تا آن مواد موجب ريزش ديوارههاي
چاه نشوند.
مهندسي مخازن نفت و گاز
ب��ه صخرهي رس��وبي حاوي م��واد نفتي كه زي��ر اليهي غير
نفوذي تش��كيل شده و داراي ش��كل ويژهاي از ساختمان زمين
اس��ت ،مخزن نفت گفته ميشود .دانش مهندسي مخازن به اين
موض��وع ميپردازد كه ما در يك ح��وزهي نفتي در اعماق زمين،
مث� ً
لا در عم��ق  2يا  3هزار متري چه مق��دار نفت و گاز داريم و
چه مقدار از آن ،قابل دسترس��ي است و با چه سرعتي ميتوان از
مخزن مورد نظر برداشت كرد.
مهندس��ي نفت ،گرايش مخ��ازن ،نوع مخزن نف��ت يا گاز و
همچنين فش��ار ،دما و عمق از س��طح زمين را مشخص ميكند،
زيرا موارد ذكرشده ،در نحوهي برداشت و استخراج نفت از مخازن
تأثير دارند.
مهندسي بهرهبرداري از منابع نفت
مهندس بهرهبرداري از منابع نفت ،مهندسي است كه راهها و
روشهاي بهرهبرداري بهينه از مخازن نفت را ارائه ميدهد؛ يعني
با توجه به نوع مخزن نفت ،تعيين ميكند كه به کمک كداميك
از روشه��اي موجود (تزريق گاز ،تزريق آب ،تزريق مواد پليمري
يا ازدياد حرارت) ،ميت��وان نفت را راحتتر و مقرون بهصرفهتر
بهرهب��رداري ك��رد .امروزه اكثر مخازن نفت كش��ور ما دچار افت
فش��ار ش��دهاند ،به همين دليل نفت به صورت طبيعي به سطح
زمين نميرس��د؛ در نتيجه حضور مهندسان بهرهبرداري از منابع
نفت (افرادي كه با اس��تفاده از روشهاي علمي بهتر و اصوليتر،
از مخازن نفتي بهرهبرداري ميكنند) ،يك ضرورت اجتنابناپذير
است.

مهندسي پليمر

گرايش صنايع پليمر
پليمره��ا كارب��رد وس��يعي در صنايع
دارند و ب��ه همين دليل ،رش��تهي صنايع
پليم��ر كه به توليد م��واد پليمري از قبيل
پالستيك ،الستيك ،الياف مصنوعي ،رزين
و م��واد صنعتي ديگر ميپ��ردازد ،اهميت
فوقالعادهاي دارد .هدف رشتهي مهندسي
صناي��ع پليم��ر ،توليد هم��هي محصوالت
پليم��ري از قبيل الس��تيك ،پالس��تيك،
االس��تومر ،رزين و س��اير مواد م��ورد نياز
صنعت است.
البته پليمرها كاربرد پزشكي نيز دارند،
مث� ً
لا اگر كش��كك زانوي يك نفر آس��يب
ببيند و ترميم آن امكانپذير نباشد ،شبيه
به همان كش��كك زانو را با م��واد پليمري
درس��ت ميكنند و روي زانو قرار ميدهند
يا دندان مصنوعي و لنزهاي چشمي ،همه
از م��واد پليمري س��اخته ميش��وند كه به
اين م��واد پليمري« ،پليمرهاي زيس��تي»
ميگويند.
رش��تهي مهندس��ي صناي��ع پليم��ر،
ش��ناخت ،طراح��ي ،فرموالس��يون ،آناليز
و بررس��ي خ��واص فيزيك��ي و مكانيك��ي
س��ه مادهي عمده اس��ت كه عبارتاند از:
الستيك ،پالستيك و كامپوزيت؛ يعني در
اين رش��ته هرچه به اين مواد مربوط است،
بررسي ميشود.
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رشتهي مهندسي پليمر نسبت به رشتههاي مهندسي
ديگ��ر ،تقريباً جوان اس��ت و ش��كوفايي آن از زمان جنگ
جهاني دوم آغاز شده اس��ت؛ اما به دليل كاربرد روزافزون
پليمر در صنايع مختلف ،اين رش��ته به سرعت رشد كرده
و امروزه از رش��تههاي مهم كش��ورهاي صنعتي پيشرفته
است.
پليمرها به دو دستهي طبيعي و مصنوعي تقسيم ميشوند.
پليمرهاي طبيعي ،موادي مانند تركيبهاي س��لولزي ،چوب،
كاغذ و پش��م هس��تند كه انس��ان از س��الها پي��ش آنها را
ميش��ناخته و هنوز هم اين دس��ته از پليمرها در دنيا بسيار
مهم و باارزش هس��تند؛ ام��ا پليمرهاي مصنوع��ي در دوران
جن��گ جهاني دوم مورد توجه قرار گرفتند ،زيرا در اين زمان،
دانش��مندان به اين نتيجه رس��يدند كه از مواد نفتي ميتوان
مواد پليمري مصنوعي ساخت و اين مواد كاربردهاي مختلفي
خواهند داشت.
بنابراين مهندس��ي پليمر با س��اخت پليمرهاي مصنوعي
توسط محققان ش��كوفا شد و اكنون تنها با گذشت چند دهه
از آن دوران ،اين رشته به حدي رشد كرده است كه پيشرفت
تكنولوژي ،ارتباط تنگاتنگي با طراحي و ساخت مواد پليمري
دارد.
ب��ا توجه به اينكه كش��ور ما نيز از جمله كش��ورهايي
اس��ت كه در زمينهي كش��اورزي و مناب��ع نفتي (صنايع
ش��يميايي) از اس��تعداد بالقوهي خوبي برخوردار اس��ت و
م��واد پليمري نيز در دو زمينهي ذكرش��ده ،نقش كليدي
دارند ،از  20س��ال پيش مهندس��ي پليمر در ايران مورد
توجه قرار گرفت .البته در آغاز ،اين رش��ته به عنوان يكي
از گرايشهاي رش��تهي مهندسي شيمي مطرح بود اما در
سال  ،1362رشتهي مهندسي پليمر با دو گرايش صنايع
پليم��ر و تكنولوژي و علوم رنگ به طور مس��تقل اقدام به
پذيرش دانشجو كرد.

مهندسي پزشکی
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كارشناسي مهندسي پزش��كي ،همخانوادهي رشتهي برق و
الكترونيك است .مهندسان پزشكي در دورهي كارشناسي ،تمامي
درسهاي اصلي مهندس��ي برق را مطالع��ه ميكنند و ميتوانند
در گرايشهاي كارشناس��ي ارش��د ،از مجموعهي مهندسي برق،
همپاي مهندس��ان كنترل ،مخابرات ،قدرت و الكترونيك انتخاب
كنند .چون دانش��جويان اين رش��ته به طور كام��ل با رياضيات
مهندسي پيشرفته در ارتباطاند ،از سنگينترين نوع رياضيات به
عنوان بازار كار ،دائماً بهره ميبرند .اين رشته شامل گرايشهاي
زير است:
 .1گراي��ش بيوالكتري��ك :مطالع��ه در مورد كارب��رد برق و
كامپيوتر در پزش��كي كه ميتوان آنها را در مقاطع كارشناسي
ارشد و دكترا انتخاب كرد.
 .2گرايش بيومكانيك :مطالعه در مورد مكانيك در پزش��كي
مانند ساخت برخي اعضا و اندامهاي مصنوعي
 .3گرايش بيومواد :مطالعه در مورد موادي كه در كاربردهاي
پزشكي و درمان بيماريها به كار ميروند.
 .4گرایش بالینی :کاربرد تکنولوژی در راقبتهای بهداشتی
است.
فرصتهاي شغلي
 .1طراحي و ساخت دستگاههاي آزمايشگاهي و الكترونيكي
و تجهيزات مربوط به آنها مثل دس��تگاهي ك��ه به طور دقيق،
نمك خون را اندازهگيري ميكند.
 .2طراحي و س��اخت بخشهاي مكانيكي و برق سيستمهاي
تصويرگر پزش��كي مانند سيستمهاي سونوگرافي ،سيتي اسكن
و ...
 .3طراحي و س��اخت سيس��تمهاي اندازهگيري پزش��كي و
بيمارستاني مثل دريافتكنندهي سيگنالهاي مغزي
 .4طراحي و ساخت قطعات و اندامهاي مصنوعي بدن
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
دانشجوي مهندس��ي پزش��كي بايد به درس زيستشناسي
عالقهمند باش��د .تعداد واحدهاي غير مهندسي اين رشته ،بسيار

محدود اس��ت .براي مثال دانش��جويان فقط  5واحد در زمينهي
فيزيولوژي آناتومي و آزمايشگاه ميگذرانند .همچنين الزم است
در درسهاي رياضي و فيزيك قوي باش��ند؛ يعني با كوش��ش و
مطالعهي بس��يار ،هم در درسهاي اصلي رش��تهي الكترونيك و
هم در درسهاي تخصصي خود توانمند باش��ند و باالخره محيط
كاري بيمارستاني را دوست داشته باشند ،يعني عالقهمند باشند
كه در بيمارستان يا محيطهاي مرتبط فعاليت كنند.
مهندسی پزشکی بالینی
مهندس��ی بالین��ی ،کاربرد تکنول��وژی در مراقبتهای
بهداشتی در بیمارستان است .متخصصان این رشته همراه با
گروهی متشکل از پزشکان ،پرستارها و تکنسینها یک تیم
درمانی را تشکیل میدهند .مهندس پزشک بالینی مسئول
خرید ،نگه��داری ،تعمیر ،بررس��ی اطالع��ات کامپیوتری،
تجهیزات پزش��کی ،ابزار کس��ب اطالعات حیاتی و  ...است
و همچنین تجهیزات مورد نیاز پزش��کان و بیمارس��تان را
در زمینهه��ای خ��اص ،طراحی یا تطبی��ق میدهد .تمامی
این موارد مستلزم بهرهگیری از سیستمهای کامپیوتری به
همراه تجهیزات و نرمافزارهای طراحیشده برای کنترل این
تجهیزات و جمعآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آنهاست.
مهندس پزشک بالینی باید همواره از آخرین تکنولوژیهای
مربوط به درمان و مراقبتهای پزشکی بهرهگیری کند.
مسئولیتهای مهندسان بالینی عبارتاند از:
 ایج��اد و حفظ پایگاه دادههای کامپیوتری از س��وابقلوازم و تجهیزات پزشکی
 خری��داری و اس��تفاده از دس��تگاههای پیچی��دهیپزشکی
 کار ک��ردن روی پروژهها به همراه پزش��کان و تطابقتجهیزات با نیازهای پزشکان و بیمارستان

مهندسی خط و سازههای ریلی

فرصتهاي شغلي
برای موفقیت در رشتهی خط و سازههای ریلی
باید سختکوش ،جدی و مقاوم بود و آمادگی بدنی
و روان��ی برای کار در هر ش��رایطی را داش��ت؛ زیرا
اصلیتری��ن کار مهن��دس خط و س��ازه ،در بیابان،
دش��ت ،کویر و کوهستان است و فردی که وارد این
رش��ته میش��ود ،باید به کارهای اجرایی عالقهمند
باش��د .کار مهندس خط و سازههای ریلی ،کمابیش
مشابه مهندس ماشینهای ریلی است با این تفاوت
ک��ه مهندس خط و س��ازههای ریل��ی از این مزیت
برخوردار است که میتواند در صنعت عمرانی کشور
نیز در جستجوی کار باشد.
مهندس خ��ط و س��ازههای ریل��ی میتواند به
عن��وان کارفرم��ا ،طراح ی��ا مج��ری در پروژههای
گوناگونی نظیر س��اخت پل ،طرحه��ای ژئوتکنیکی
مانند تونلسازی و زیرسازی و ساختن مسیر راهآهن
شامل نقش��هبرداری و روسازی در شرکت ساخت و
توس��عهی راهآهن ،وزارت راه و ترابری ،شرکتهای
مش��اوره و پیم��انکاری و ادارهی کل خط راهآهن
مشغول به کار شود.
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مهندسی خط و سازههای ریلی زیرمجموعهی مهندسی
راهآهن اس��ت و در ایران تنها در دانشکدهی راهآهن دانشگاه
علم و صنعت تهران ارائه میش��ود .رش��تهی مهندسی حمل
و نق��ل ریلی که یکی دیگر از رش��تههای مهندس��ی راهآهن
اس��ت ،بیشتر به کاربرد مباحث مهندسی صنایع در راهآهن
میپردازد ،اما تمرکز اصلی مهندسی خط و سازههای ریلی بر
کاربرد مباحث مهندس��ی عمران در طرحهای راهآهنی است.
از درسهای اصلی و تخصصی ارائهش��ده در این رش��ته40 ،
درص ِد درسها به مباحث س��ازه 27 ،درصد به مباحث خط،
 15درص��د به مباحث ژئوتکنیک 9 ،درصد به نقش��هبرداری،
 7درص��د به اطالعات عمومی دربارهی راهآهن و  2درصد به
هیدرولوژی میپردازند .مهندس خط و س��ازههای ریلی ،در
واقع کارش��ناس سازه و ژئوتکنیک نیز هست و از تواناییهای
نقش��هبرداری نیز برخوردار اس��ت و با تلفیق این مهارتها با
دان��ش راهآهنی خ��ود ،از این توانایی برخوردار اس��ت که در
مراحل طراحی ،اجرا و نظارت بر خط و سازههای ریلی ،ایفای
نق��ش کند .وظایف اصل��ی مهندس خط و س��ازههای ریلی
عبارتاند از :طراحی هندس��ی مسیر ،زیرس��ازی و روسازی
راهآهن و سازههای گوناگون مانند پل ،تونل ،دیوار و ترانشه.
با وجود نقاط مش��ترک میان این رش��ته با مهندسی عمران،
تفاوتهایی نیز میان این دو رش��ته وجود دارد .در رش��تهی
مهندسی عمران اطالعات گستردهای در زمینهی هیدرولوژی،
ی آبی به دانشجویان ارائه میشود ،در
ک و س��ازهها 
هیدرولی 
حال��ی که یک مهندس خط و س��ازههای ریلی نیاز چندانی
ض باید در زمینهی ناوگان و
به این اطالعات ن��دارد و در عو 
مسیر حرکت ،درسهایی را بگذراند .همچنین مهندس خط
ی
و س��ازه ،در زمینهی زیرسازی و روس��ازی راهآهن و ابنیه 
ت تخصصی داشته باشد؛ زیرا
ی مس��یر الزم اس��ت اطالعا 
فن 
ت تأثیر
ابنی هی فنی ک ه در خطوط راهآهن به کار میروند ،تح 
ی
ی دینامیکی قرار میگیرند ،در حالی که س��ازهها 
نیروه��ا 
مت��داول ،که توس��ط مهندس��ان عمران طراحی میش��وند،

وضعیت متفاوتی دارند؛ بنابراین دانش��جوی مهندسی خط و
سازه ،باید با توجه به عالیق خود در زمینههای طراحی ،اجرا
و نگهداری و آیندهی ش��غلی خود ،ب��ر درسهای مورد نظر
تمرکز کن��د و در انتخاب درسهای اختی��اری به این موارد
توجه داشته باشد.

مهندسي دريا
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رش��تهي مهندس��ي دريا در كش��ور ما با اينكه نوپاست ،داراي
اهميت و جايگاه ويژهاي اس��ت ،زيرا كشور ما حدود  2600كيلومتر
مرز آبي دارد كه  2000كيلومتر آن ،در جنوب كش��ور و به آبهاي
آزاد دنيا متصل است .اين رشته داراي سه گرايش مهندسي كشتي،
كشتيسازي و دريانوردي است.
 .1مهندسي كشتي
در گرايش مهندس��ي كش��تي ،علوم و فنون مرب��وط به ادارهي
امور فني كش��تيها آموزش داده ميشود تا فارغالتحصيالن بتوانند
هدايت فني كشتيها را بر عهده بگيرند.
مهندسان كش��تي به عنوان مدير فني كش��تي مسئول تعمير،
نگه��داري و راهان��دازي موتور كش��تي هس��تند و ب��ه همين دليل
دانش��جويان اين رشته پس از آنكه آموزشهاي تئوري را در مدت
سه سال و نيم طي كردند ،يك دورهي كارآموزي ششماهه را روي
كش��تيهاي اقيانوسپيما در خارج از كش��ور ،در آبهاي استراليا،
بندره��اي اروپايي ،آس��ياي جنوب ش��رقي ،س��نگاپور ،چين و كره
ميگذرانند.
ه��دف از ايجاد اين گرايش ،بينياز كردن كش��ور از بهكارگيري
پرس��نل خارجي در كش��تيها بوده اس��ت .از همين رو دانشجويان
مهندسي كش��تي بنابر سفارش ارگانهاي خاصي همچون «شركت
كش��تيراني جمهوري اس�لامي ايران» پذيرفته ميشوند و از همان
ابتدا بورسيهي نهادهاي دريايي هستند و در نتيجه ،آيندهي شغلي
آنها تضمينشده است.
 .2كشتيسازي
كش��ور ما يكي از بزرگترين خريداران كشتي در دنياست و هر
س��ال ،صدها ميليون دالر كش��تي خریداری میشود .اين كشتيها
ش��امل كشتيهاي عظيم  500هزار تني است كه حمل و نقل نفت
را انجام ميدهند و كشتيهاي كوچكتري كه كار حمل و نقل كاال
را به كش��ورهاي ديگر بر عهده دارند .عالوه بر خريد كش��تي بحث
تعميرات كش��تي نيز وجود دارد؛ رش��تهای كه ب��ه تربيت نيروهاي
متخص��ص مورد نياز س��ازمانهاي دريايي مخص��وص كارخانههاي
كشتيسازي ميپردازد .در واقع مهندس كشتيساز ،كشتي ميسازد
اما دريانوردي نميكند و دانش��جوي اين رش��ته پ��س از گذراندن
آموزشهاي تئوري ،كارآموزي خود را در كارخانههاي كشتيسازي
داخلي ميگذراند.

مهندس��ي كشتيس��ازي در واق��ع يكي از زيرش��اخههاي
مكانيك اس��ت .البته بايد توجه داشت كه در دانشگاه صنعتي
اميركبير ،كه رش��تهي مهندس��ي كشتيس��ازي به عنوان يك
رش��تهي مجزا مطرح است ،درسها تخصصيتر ارائه ميشوند.
كارخانههاي «نكا» در شمال و «اروندان» در خليج فارس نيز از
كارخانههاي مهم كشتيسازي ايران هستند و فارغالتحصيالن
اين رش��ته ميتوانند به عن��وان مهندس تولي��د كه وظيفهي
اجراي طرحهاي ساختماني كش��تيها را بر عهده دارد ،جذب
اين كارخانهها شوند.
عالوه بر كارخانههاي ذكرشده ،مهندس كشتيساز ميتواند در
س��ازمان بندرها و كشتيراني وظيفهي ساخت سكوهاي شناور را بر
عه��ده گرفته يا به عنوان مهندس ناظر بر حس��ن اجراي طرحهاي
اجرايي نظارت كند و باالخره در صنايع دريايي به كارهاي تحقيقاتي
بپردازد ،زيرا در اين رش��ته عرصهي فعاليتهاي تحقيقاتي بس��يار
گسترده است.
 .3ناوبری و فرماندهی کشتی
هدايت و رهبري كش��تي و مديريت نيروي انس��اني ش��اغل بر
روي كش��تي ،وظيفهي يك مهندس دريانوردي است .به بيان ديگر،
مهندس دريانوردي مس��ئوليت راهاندازي كش��تي و هدايت آن را بر
عهده دارد ،به همين دليل استادان رشتهي مهندسي دريا معتقدند
كه اين رش��ته را نبايد يكي از گرايشهاي مهندس��ي دريا به شمار
آورد؛ زيرا يك مهندس دريا به عنوان كاپيتان كش��تي ،مس��ئوليت
راهبري و مديريت كش��تي را بر عهده دارد و حرفهاش يك كار فني
يا مهندسي نيست.
گفتني اس��ت كه عالوه بر آزمون سراسري ،مؤسسهي آموزش
كش��تيراني نيز از طريق كنكور اختصاصي تعدادي دانش��جو در
اين رش��ته میپذيرد و بورسيه ميكند كه به اين دانشجويان پس
از اتم��ام تحصيل ،گواهينام��هي پاي��ان دورهي دريانوردي اعطا
ميشود.
بيشتر دانش��جويان اين گرايش ،بورس��يهي ارگانهاي دريايي
كش��ور هستند و پس از آنكه  18ماه روي آبهاي خارج از كشور،
كارآم��وزي خود را گذراندن��د ،در ن��اوگان ارگان بورسدهنده مثل
«كش��تيراني جمهوري اس�لامي ايران» و «شركت ملي نفتكش»
مشغول به كار ميشوند.

مهندسي نساجي
صنعت نس��اجي مسئوليت توليد انواع منس��وجات اعم از انواع
پوشاك ،كفپوشها مثل فرش و موكت و منسوجات مورد استفاده
در صناي��ع ديگ��ر را بر عه��ده دارد .اين صنعت ش��امل بخشهاي
مختلفي ميشود كه از آن جمله ميتوان به كارخانههاي ريسندگي
(توليد نخه��اي مختلف) ،بافندگي (توليد انواع پارچه و توليد فرش
ماشيني و موكت) و نيز كارخانههاي تكميلكنندهي اين كاالها مثل
رنگ��رزي و چاپ و كارخانههاي توليد الي��اف مصنوعي مثل نايلون
و پليپروپيلن اش��اره كرد .در نتيجه ،مهندس��ي نس��اجي ،رشتهاي
اس��ت كه دانش و توانايي الزم را ب��راي ادارهي بخشهاي مختلف
اي��ن صنعت به دانش��جويان ميدهد .اين رش��ته داراي دو گرايش
«تكنولوژي نساجي» و «شيمي نساجي و علوم الياف» است.

 .1تكنولوژي نساجي

 .2شيمي نساجي و علوم الياف
در اين گرايش ،دانشجو بيشتر در رابطه با توليد نخ و الياف
مصنوعي و روشهاي توليد آنها مطالعه میكند و كمتر با مكانيزم

ماشينها آشنا ميشود و بيشتر واحدهايي كه ميگذراند در رابطه
با ش��اخهي پليمر علم شيمي اس��ت .در ايران افرادي كه از رشتهي
مهندس��ي شيمي نس��اجي ،فارغالتحصيل ميش��وند ،براي كار در
آينده ،وضعيت بهتري دارند و ميتوانند در رابطه با رشتهي شيمي،
كه س��رمايهي كمتري نياز دارد نيز فعاليت كنند؛ اما در تكنولوژي
نساجي به دليل باال بودن قسمت ماشينها ،كمتر کسی ميتواند به
صورت فردي براي كار اقدام كند.

تكنولوژي نساجي

در اين رشته ،درسهايي تدريس ميشوند كه بر پايهي علم فيزيك هستند و
فارغالتحصيل اين رشته ،بيشتر با ماشينآالت كارخانه سروكار دارد.

شيمي نساجي و علوم الياف

بيشتر درسهايي كه در اين رش��ته تدريس ميشوند ،بر پايهي علم شيمي
هستند و فارغالتحصيل اين رشته ،بيشتر در آزمايشگاهها فعاليت ميكند.

پوشاك

فارغالتحصيالن اين گرايش ميتوانند به دليل واحدهاي گذراندهش��ده
در زمينهي توليد پوش��اك و رنگرزي و مراحل برش و دوخت مناس��ب و
ارائهي طرحهاي جديد كه همگام با صنعت پوش��اك جهان باش��د ،در
واحدهاي مختلف فعاليت كنند.
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در گرايش تكنولوژي نساجي ،دانشجو با شيوههاي تبديل الياف
به نخ ،نخ به منسوجات و روشهاي تهيهي ساير منسوجات نساجي
كه مصرفهاي فني ،صنعتي و مخابراتي دارند ،آشنا ميشود.
تكنول��وژي نس��اجي بيشتر به عملي��ات فيزيك��ي و مكانيكي
ميپردازد؛ يعني در اين بخش ،به کمک ماش��ينآالت ،الياف در كنار
يكديگر قرار میگیرند و در يكسري فرايندها ،به نخ تبديل ميشوند
و سپس نخها به انواع پارچهها تبديل ميشوند .دانشجوي اين رشته،
نح��وهي توليد ن��خ ،پارچه ،قالي و موكت را مطالع��ه كرده و آموزش
ميبيند و تا حدودي با طراحي ماشينآالت نساجي و قطعات مختلف
آنها آشنا ميش��ود .همچنين دانشجو با شيوههاي ريسندگي نخها،
مقدمات بافندگي و بافندگي آشنا ميشود و براي شناخت دستگاههاي
نساجي ،درسهايي را در ارتباط با علم مكانيك ميگذراند.

رش��تهي نس��اجي ،بيارتباط با هنر نيست و ش��خص بايد خالقيت داشته و
طرحهاي جديدي ارائه دهد تا بتواند در بازار ،رقابت كند .افرادي كه فارغالتحصيل
اين رش��ته هستند بايد توانايي اجرايي و مديريتي باال براي سرپرستي خط توليد،
سرپرستي كارگران و قدرت مواجهه با مشكالت و توانايي مديريتي و حل و فصل
آنها را داشته باشند .مهندس نساج يك كارخانه ،بايد از توانايي فيزيكي برخوردار
باشد .مهندسي كه در آزمايشگاههاي نساجي و كنترل كيفيت و كارگاههاي چاپ
فعاليت دارد ،بايد ضريب خطاي پاييني داش��ته باش��د؛ زيرا با مواد ش��يميايي و
دستگاههاي حساس در ارتباط است.
يك كارخانه ميتواند يكي از بخشها يا هر سه بخش اصلي را شامل شود
كه عبارتاند از :ريسندگي ،بافندگي ،رنگرزي ،چاپ و تكميل كه هر يك شامل
ماشينآالت مختلفي هستند .به عنوان مثال ماشينآالت خط ريسندگي شامل
ن اند است .از آنجا كه
حالجي ،كاردينگ ،فالير ،رينگ و در سيستم جديد ،اپ 
اين صنعت در تمام نقاط جهان در حال پيشرفت است ،دانشجو و فارغالتحصيل
اين رش��ته بايد در كنار مطالعات دانشگاهي مطالعهي جانبي و اطالعات بهروز
داشته باشد؛ زيرا با ورود تكنولوژي نانو ،انقالبي در همهي صنايع به وجود آمده
است و صنعت نساجي را هم دربرميگيرد.
اين رش��ته براي اف��رادي كه ميخواهند در زمين��هي فروش محصوالت
فعاليت كنند ،بستري فراهم ميكند تا با تلفيق علم و تجربه ،اطالعات جامع و
صحيحي از كاالي مورد نظر را در اختيار مشتري قرار دهند .نساجي در ايران
بعد از نفت و منابع زيرزميني ،از جمله صنايعي است كه از لحاظ اشتغالزايي،
درآمدزاي��ي و ارزش افزوده از اهميت بااليي برخوردار اس��ت .اين رش��ته در
دانش��گاه ،در مقطع كارشناس��ي ،كارشناسي ارش��د و دكترا و در سه گرايش
تكنولوژي نس��اجي و شيمي نس��اجي و علوم الياف و رشتهي جديد پوشاك،
پذيرش دانشجو دارد.

مهندسي مواد (متالورژی)
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متالورژي به عنوان يك علم ،دانش نس��بتاً جواني اس��ت كه
تنها صد س��ال از عمر آن ميگذرد و با كش��ف روشهاي جديد
اس��تخراج و تصفيهي فلزات ،شناسايي مش��خصات ساختاري و
فيزيكي مواد ،فنون جديد ش��كل دادن و توليد فلزات متولد شده
است.
متال��ورژي علمي اس��ت ك��ه ب��ه دو بخش كل��ي متالورژي
استخراجي و صنعتي تقسيم ميشود كه البته هر دو بخش مذكور
در دانش��گاههاي كش��ور ما نيز به عنوان دو گرايش از رش��تهي
مهندسي مواد تدريس ميشود .در رشتهي مواد ،محصوالت را به
س��ه گروه عمدهي فلزات ،پالستيكها و سراميكها تقسيمبندي
كرده و فلزات را ب��ه عنوان بزرگترين گروه مواد صنعتي معرفي
ميكنند.
اس��تخراج ،دربرگيرندهي هر كاري اس��ت ك��ه روي فلزات و
سنگهاي معدن آنها انجام ميشود؛ يعني متالورژي استخراجي
با تهيهي فلزات از س��نگ مع��دن ،اولين قدمه��ا را برميدارد و
س��پس متالورژي صنعتي ،محصول فلزي قاب��ل مصرف را توليد
ميكند.
متال��ورژي اس��تخراجي ،حدفاص��ل بين مهندس��ي معدن و
ش��اخهي صنعتي متالورژي اس��ت ،زيرا تمامي م��وادي كه ما از
آنها اس��تفاده ميكنيم ب��ه صورت تودههاي س��نگي كه داراي
ناخالصيهاي زيادي هستند (عيارش��ان پايين است) ،در معادن
قرار دارند و بايد بعد از كش��ف و اس��تخراج ،به کمک تكنولوژي
متال��ورژي اس��تخراجي ،مراحل��ي را طي كنند ت��ا قابل مصرف
شوند.
الزم اس��ت ك��ه يك مهن��دس متالورژي با انجام يكس��ري
فرايندها مانند خرد كردن س��نگ معدن با دس��تگاههايي موسوم
به سنگش��كن ،تغليظ س��نگ مع��دن با اس��تفاده از روشهاي
مغناطيس��ي و شناورسازي و عمليات ذوب و پااليش ،عيار سنگ
را باال برده و س��نگ را به صورت شمش ،كه تقريباً خالص است،
تحوي��ل صنعت دهد و س��پس ب��ه کمک دانش نظ��ري و علمي
متالورژي صنعتي ،محصول فلزي قابل مصرفي به طور مس��تقيم

يا غير مستقيم توليد شود.
به عن��وان مثال ،آنچه در كارخان��هي ذوب آهن اصفهان تا
مرحلهي تهيهي ش��مش آهن خام (چدن) انجام ميشود ،عمدتاً
مربوط به متالورژي اس��تخراجي است و آنچه پس از اين ،انجام
شده و محصول فلزي قابل مصرف مستقيم يا غير مستقيم توليد
ميش��ود ،در حيط��هي دانش نظري و علم��ي متالورژي صنعتي
قرار دارد؛ مانند تهيهي نورد كه براي ساخت ميله ،ورق ،تيرآهن
و پروفيله��اي مختل��ف آهن��ي و غير آهني مورد اس��تفاده قرار
ميگيرد.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
بسياري از مردم تصور ميكنند كه يك مهندس
متال��ورژي فقط در كنار كوره كار ميكند و به همين
دليل براي موفقيت در اين رش��ته ،اصل را بر قدرت
بدني و توان جس��ماني باال ميگذارن��د؛ اما اين يك
تصور اش��تباه اس��ت؛ زیرا ب��ا اینکه ي��ك مهندس
متالورژي نبايد به فكر پش��ت ميزنشيني بوده و بايد
آمادگي كار در ش��رايط سخت را داشته باشد ،بدون
شك مهندس اين رشته بيش از توان جسماني خوب،
ني��از به ذهني خالق و كنجكاو دارد و همچنين بايد
به اين رشته عالقهمند باشد تا بتواند به پيشبرد علم
متالورژي كمك کند يا حداقل در بازار كار ،مهندسي
موفق شود.
همچنين دانش��جويان اين رشته بايد در فيزيك،
ش��يمي و رياضي قوي باش��ند؛ زیرا براي مثال فوالد
ش از  2000ن��وع مختلف دارد و
خود بهتنهاي��ي بي 
انتخاب نوع فوالد نيز براي س��اخت يك قطعه ،بسيار
مهم اس��ت .پس مهندس متال��ورژي بايد با خواص
فيزيكي و ش��يميايي هر يك از انواع فوالد آش��نايي
داش��ته باش��د تا بتواند فوالد مناسب را براي ساخت
قطعهي مورد نظر خويش انتخاب كند.

مهندسي مواد (سرامیک)

فرصتهاي شغلي
فرصته��اي ش��غلي اي��ن رش��تهي تحصيلي
بيشت��ر در محيطه��اي كارگاه��ي اس��ت و
دانشآموخت��گان دخت��ر بايد به اي��ن نكته توجه
كنند كه معموالً فرصتهاي ش��غلي كمي نصيب
آنها خواهد ش��د .فرصتهاي ش��غلي اين رشته
در زمينهه��اي اس��تخراج ،ش��كل دادن فل��زات،
ريختهگ��ري ،جوشكاري ،س��راميك ،خوردگي و
حفاظت از مواد و علم بيومتريالهاست كه بيشتر
به صورت كنترل كيفي و بازرسي است .تعداد كم
دانشآموختگان در دانشگاههاي دولتي و دانشگاه
آزاد ميتوانند ش��انس يافتن ش��غل مناسب را در
اين رشته افزايش دهند.
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واژهي س��راميك ،كه از كلمهي يونان��ي كراموس گرفته
ش��ده اس��ت ،به معناي س��فالينه يا ش��يء پختهشده است.
امروزه سراميك را هنر ساخت ظروف سراميكي و سفالينهها
نميداني��م بلكه آن را به صورت علمي وس��يعتر از س��اخت
اينگون��ه وس��ايل تعري��ف ميكنيم .بر اين اس��اس ميتوان
علم س��اختن و به
گف��ت كه س��راميك به طور كل��ي هنر و ِ
كار بردن اش��ياي جامدي اس��ت كه اجزاي تشكيلدهندهي
اصلي و عمدهي آنها ،مواد غير آلي و غير فلزي است؛ يعني
علم س��راميك عالوه بر س��فالينهها ،ش��امل انواع چينيها،
ديرگدازها ،فرآوردههاي رس��ي س��اختماني ،مواد س��اينده،
لعابه��اي چيني ،س��يمان ،شيش��ه ،مواد مغناطيس��ي غير
فل��زي ،فروالكتريكها ،تكبلوريهاي مصنوعي و محصوالت
پيچيدهتر ديگر ميشود.
فرآوردهه��اي س��راميكي به دو دس��تهي عمده تقس��يم
ميشوند كه عبارتاند از:
الف .سراميكهاي س��نتي كه اساساً مواد اوليهي آنها را
س��يليكاتها تشكيل ميدهند و شامل انواع محصوالت رسي،
سيمان ،شيشههاي سيليكاتي و چينيها ميشوند.
ب .س��راميكهاي نوين كه ب��راي جوابگويي به نيازهاي
مخصوص مانن��د مقاومت حرارتي بيشت��ر ،خواص مكانيكي
بهتر ،خواص الكتريكي ويژه و مقاومت ش��يميايي افزونتر به
وجود آمدهاند.
دانش��جويان مهندسي س��راميك (كه يكي از گرايشهاي
مهندس��ي مواد اس��ت) ،در طول دورهي تحصيلي خود ،پس
از كس��ب پايههاي علمي و مهندسي الزم ،همهي فرآيندهاي
ساخت سراميكها ،از مواد اوليه و آماده كردن آنها گرفته تا
كنترل كيفي محصوالت ساختهشده و ارتباط بين ساختمان و
خواص اين مواد را فرا ميگيرند.
يكي ديگر از ويژگيهاي مواد س��راميكي ،ارزاني و فراواني
نسبي اين مواد است .از جمله ميتوان به خاك رس ،فلدسپات
(به طور عمده ش��امل سيليكات آلومينيوم) ،ماسهي كوارتزي

(به طور عمده اكس��يد سيلسيوم) ،اكسيدهاي مختلف آهن و
آلومين (اكس��يد آلومينيوم) اشاره كرد .مهندسان سراميك با
كنترل نوع و نسبت تركيب مواد اوليه ،فرآوردههاي گوناگوني
مانند آجر و كاشي ،آجر نسوز ،ظروف چيني و سفالي ،لعابها
(ب��ه عنوان روكش فلزات و س��راميكهاي ديگ��ر) ،آلومين و
تيتانات باريوم (در الكترونيك) ،دياكسيد اورانيوم (به عنوان
س��وخت هس��تهاي) ،لعل يا نارس��نگ (در ليزر) و شيش��ه و
س��يمان ،طراحي و توليد ميكنند .دانشجوي اين رشته عالوه
بر فيزيك و ش��يمي بايد از دانش رياض��ي نيز اطالعات كافي
داش��ته و قدرت تجزيه و تحليل خوبي داشته باشد .آشنايي با
زبان انگليس��ي در تمام رشتههاي مهندسي ضروري است ،اما
در مهندسي س��راميك اين ضرورت بيشتر احساس ميشود؛
زيرا رشتهي نسبتاً جديدي است و كتابهاي علمي آن ،كمتر
به زبان فارسي ترجمه شدهاند.

مهندسي معدن
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رش��تهي مهندس��ي مع��دن داراي دو
گرايش اكتش��اف و اس��تخراج معدن است.
دانش��جويان اكتش��اف مع��دن درب��ارهي
مكانيك س��نگ ،زمينشناسي ساختماني،
ژئوفيزي��ك (اكتش��افات زمي��ن از طري��ق
فيزيك) و زمينشناس��ي معدن��ي مطالعه
ميكنند و دانش��جويان گرايش اس��تخراج
در زمين��هي فعاليتهاي مختلف معدني از
قبيل حفاري ،آتشباري ،نگهداري ،ترابري
و اص��ول طراحي معدن و فرآوردههاي مواد
معدني آموزش ميبينن��د .در واقع گرايش
اكتشاف ،با رشتهي زمينشناسي و گرايش
اس��تخراج ،با رشتههاي عمران ،متالورژي و
شيمي معدني در ارتباط نزديك است.
مهندسي معدن تنها محدود به اكتشاف
و استخراج معدن نيست ،بلكه قلمرو فعاليت
اين رش��ته ،بسيار وس��يعتر از كار در معدن
است .براي مثال يك مهندس معدن ميتواند
به اكتش��اف س��اختاري بپردازد؛ يعني براي
اطالع از وضعيت زمين يكس��ري تحقيقات
و عمليات زمينشناسي انجام دهد و اين كار
براي ساختن يك ساختمان بزرگ ،شهرك،
كارخانه يا ايج��اد راهها و بزرگراهها ضروري
اس��ت؛ زی��را باي��د در آغ��از از ويژگيهاي
فيزيكي و مكانيك��ي زمين مورد نظر اطالع
داش��ت و سپس بر اس��اس آن ،ساختمان را
طوري ساخت كه نشس��ت نامتقارن نکند و
پي طبيعي آن بتواند سنگيني باري را كه بر
آن وارد ميشود تحمل كند.

توانمنديها و ويژگيهاي الزم
دانش��جوي اين رش��ته بايد به زمين ،مباحث زمينشناس��ي و
بررس��يهاي داخل زمين عالقهمند باش��د .با وجود اهميت درس
زمينشناس��ي در اين رشته ،مهندسي معدن جزو رشتههاي گروه
آزمايش��ي علوم رياضي اس��ت؛ زيرا در كار معدن ،با حجم وسيعي
از اطالعات روبهرو هستيم .مث ً
ال نقشهي زميني به مساحت 1300
كيلومت��ر مربع را در اختي��ار ما قرار ميدهند ت��ا در آن به دنبال
مع��دن بگرديم .حال اگر ب��راي يافتن معدن وج��ب به وجب اين
زمين را بگرديم ،كار بيهودهاي انجام دادهايم بلكه بايد قسمتهاي
پُرپتانس��يل زمين را انتخاب ك��رده و براي مثال از  1300كيلومتر
موج��ود ،ح��دود  100كيلومتر ،يعني  5يا  10درصد از مس��احت
كل را انتخاب کنیم و در اين مس��احت به دنبال معدن بگرديم که
چنين كاري تنها با استفاده از رياضيات امكانپذير است.
از عوام��ل مهم در موفقيت يك عمليات انفجاري ،خردش��دگي
مناسب است؛ زيرا اگر ابعاد قطعات خردشدهي حاصل از انفجار ،به
دقت پيشبيني ش��ود ،عمليات متعاقب استخراج به خوبي طراحي
ش��ده و هزينههاي كلي معدن در يك س��طح مينيمم نگه داش��ته
ميش��ود كه اين كار به کمک مدلهاي رياضي امكانپذير اس��ت؛
يعني به کمک مدلهاي رياضي ميتوان ابعاد قطعات خردش��ده را
پيشبيني كرد و در كل به يك طرح انفجاري بهينه دست يافت.
بخش��ي از كار مهندس��ي معدن مانند نقش��هبرداري ،در زي ِر
زمين انجام ميش��ود .دانشجوي اين رش��ته بايد از نظر جسمي
توانايي خوبي داش��ته باش��د و قدرت كار در معدن را كه بيشتر
در خارج از شهر و گاه در نقاط دورافتاده قرار دارد ،داشته باشد.
به همين دليل بيشتر دانش��جويان دختر اين رشته ،با مشكالت
كاري روبهرو ميش��وند ،به غير از تعداد معدودي از آنها كه در
آزمايشگاهها و مراكز طراحي معدن فعاليت ميكنند.

علوم مهندسی
رش�تهی علوم مهندسی ،رش�تهای بینرشتهای است
که در اکثر دانش�گاههای جهان به عنوان هستهی مرکزی
رشتههای مهندس�ی مطرح شده اس�ت .دانشجویان این
رش�ته پس از مدت حدودا ً دو س�ال یک�ی از گرایشهای
م�ورد عالقهی خ�ود را انتخ�اب میکنند .این رش�ته در
ایران برای اولین بار در سال  1387دانشجو پذیرفت .این
رشته دارای  4گرایش و  12خوشهی تخصصی است که هر
خوشه به رشتهای تحصیلی شباهت فراوان دارد .رشتهی
علوم مهندسی چنان گس�تردگی دارد که در هر رشتهای
ک�ه تحصیل کرده باش�ید میتوانی�د برای مقاط�ع باالتر
این رش�ته را انتخاب کنید؛ اما ارتباط این رش�ته با علوم
انسانی ،هنر ،پزشکی هنوز در ایران برقرار نشده است .در

رشتهی علوم مهندسی این امکان فراهم شده تا پس از 2
سال آشنایی با رشتههای مختلف از نزدیک ،رشتهی مورد
عالقهی خود را انتخاب کنید .معرفی س�ایر رش�تهها جزء
درسهای این رشته است .هماکنون کارشناسی ارشد این
رشته در گرایش الگوریتم و محاسبات در دانشگاه تهران
ارائ�ه میش�ود و امکان ادام�ه تا مقطع دکت�ری در ایران
وجود دارد.
گرایشهای این رشته عبارتاند از:
 .1علوم مهندسی محاسباتی
 .2ریاضی مهندسی
 .3فیزیک مهندسی
 .4علوم مهندسی زیستمحیطی

بعد از گذراندن گرایش انتخابی باید یکی از خوشههای زیر طی شود:
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الف -از گرایشهای علوم مهندس�ی محاس�باتی،
ریاضی مهندسی و فیزیک مهندسی ،میتوان یکی از
هفت خوشهی زیر را انتخاب کرد:
 .1بهینهسازی
 .2علم مواد
 .3مهندسی هستهای
 .4طراحی کاربردی (مکانیک)
 .5حرارت و سیاالت (مکانیک)
 .6مخابرات (برق)
 .7الکترونیک (برق)

ب -از گرای�ش علوم مهندس�ی زیس�تمحیطی
میتوان یکی از پنج خوشهی زیر را انتخاب کرد:
 .1مهندسی فرایند
 .2مهندسی ذخایر
 .3سیاستگذاری محیط زیست
 .4مهندسی زمین (نقشهبرداری)
 .5مهندسی زمین (ژئومکانیک)
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رشتهی مهندسی مدیریت اجرایی ،رشتهای میانرشتهای است؛
یعنی این رش��ته از چندین رشته تشکیل شده است و مباحث آن از
تلفیق مباحث چند رش��تهی دیگر ایجاد میشود .مهندسی مدیریت
اجرای��ی ش��امل رش��تههای مهندس��ی مکانیک ،مهندس��ی صنایع،
مهندس��ی برق ،مهندس��ی عمران و مهندسی کامپیوتر است و هدف
آن گس��ترش و توس��عهی دانش دانش��جویان در زمینهی مهندسی
اس��ت .دانشجویان این رشته ،آموزشهایی را در زمینههای مرتبط با
مباحث پایهای مهندسی و موضوعات پیشرفتهی آن در تخصصهای
مختل��ف فرامیگیرند .نگاهی ب��ه درسهای متف��اوت و متنوعی که
مهندس��ان مدیری��ت اجرایی میخوانند ،نش��ان میده��د که چنین
اف��رادی این قابلیت را دارند ک��ه در زمینههای کاربردی چهار تا پنج
رش��تهی مهندسی ،فعالیت کنند .برای مثال آنها میتوانند همزمان
در دو نقش مهندس��ی ظاهر ش��وند و عالوه بر مدیریت و برنامهریزی
سیس��تمهای کامپیوتری (مهندس��ی کامپیوتر) به کنترل کیفیت و
بهرهوری واحد تولیدی (مهندس��ی صنایع) نیز مبادرت ورزند .با این
همه ،برخی از افراد به اش��تباه گمان میکنند که مهندسی مدیریت
اجرایی همان رشتهی  MBAاست .در توضیح باید گفت اوالً رشتهی
 MBAتنها در مقطع کارشناس��ی ارش��د تدریس میشود و ثانیاً در
رش��تهی  MBAآنچه مورد نظر اس��ت ،مباحث مدیریتی است ،در
حالی که در رشتهی مدیریت اجرایی ،کاربرد همزمان و دانش تلفیقی
و عملیاتی از رش��تههای مهندس��ی اس��ت که هدف اولیه را تشکیل
میدهد .نقطهی ق��وت فارغالتحصیالن مدیری��ت اجرایی در آگاهی
همزمان آنها از چند رش��تهی مهندس��ی است .آنها از هر مهندس
صنایعی در مورد مدیریت و کنترل پروژه کمتر آگاهی کسب میکنند،
اما برخالف آنها ،مقدماتی عملی از س��ایر رشتههای مهندسی مانند
برق ،مکانیک ،عمران و  ...میآموزند که آنها را در حل مش��کالت و
بهبود عملکرد یاری میدهد.

فرصتهاي شغلي
دانش��جویان رشتهی مهندس��ی مدیریت اجرایی میتوانند از میان
درسهای پودمانی رشتههای مهندسی مکانیک ،عمران ،برق ،کامپیوتر
و صنایع ،دس��ت به انتخاب درسهای اختیاری بزنند .بدینس��ان آنها
ع�لاوه ب��ر تبحر در رش��تهی مهندس��ی مدیریت اجرای��ی ،در یکی از
رش��تههای مهندسی گفتهش��ده ،از مهارت ویژهای برخوردار میشوند.

تخصص مهندسان مدیریت اجرایی را میتوان در دو زمینه ارزیابی کرد:
پیش از گذراندن درسهای پودمانی و پس از گذراندن این درسها.
در مرحلهی نخس��ت آنها میتوانن��د در زمینهی نظارت و اجرای
پروژههای ساختمانی کوچک ،طراحی معماری ،بهرهبرداری از پروژههای
نیروگاه��ی کوچک ،طراحی ،نظارت و اجرای تأسیس��ات س��اختمان و
سیستمهای گرمایش -س��رمایش و تهویهی مطبوع ،نظارت و اجرا در
کارگاه و کارخانهه��ای ماشینس��ازی و صنعت خ��ودرو ،نظارت و اجرا
در صنایع س��اخت و تولید ،برنامهنویس��ی -مهندسی صنایع،CNC -
کارش��ناس کنت��رل پروژه ،مدیری��ت و کنترل بهرهوری سیس��تمهای
اطالع��ات مدیریت ،طراح��ی ،نظارت و اجرای تأسیس��ات الکتریکی و
سیس��تمهای برقرس��انی ،نگهداری مراک��ز دادهای ،تولی��د ،نظارت و
اجرای سیس��تمهای رایانهای کوچک ،تأس��یس و مدیریت شرکتهای
رایانهای با موضوع س��ختافزار ،شبکه و اینترنت ،ایجاد ابزارهای تولید
محتوای الکترونیکی و درسهای مجازی و طراحی ش��بکههای کوچک
کامپیوتری مشغول به کار شوند.
پس از گذراندن پودمان تخصصی ،هر یک از مهندسان مدیریت
اجرای��ی در زمینهی خاص��ی دارای تواناییهای ویژهای میش��وند.
در زمینهی مهندس��ی عمران آنها میتوانن��د وظایف پیمانکار و
مهندس ناظر را ایفا کنند .در مهندسی مکانیک طراحی و مهندسی
در صنایع ماشینس��ازی و نظارت و اجرای سیستمهای اتوماسیون
صنعتی از کارویژههای مهندس مدیریت اجرایی اس��ت .دانشجویان
ب��ا گذران��دن درسهای اختیاری مهندس��ی صنای��ع ،میتوانند به
طرحری��زی واحدهای صنعتی ،حس��ابداری ،کنترل کیفیت ،تجزیه
و تحلی��ل سیس��تمهای اطالعات مدیریت ،تعمی��رات و نگهداری و
کنترل تولید و موجودی بپردازند و در این زمینه ش��اغل شوند .در
زمینهی مهندسی برق ،نظارت بر سیستمهای الکتریکی کارخانهها،
نظارت و اجرای تابلوهای برق و مدارهای کنترلی ،طراحی و ساخت
ترانسفورماتورهای کوچک و کار در کارخانههای ترانسفورماتورهای
ب��زرگ و بهرهب��رداری از واحده��ای مخابرات��ی از تواناییه��ای
فارغالتحصیالن این رشته اس��ت .با آموزش مهندسی کامپیوتر نیز
طراحی و ساخت بانکهای اطالعاتی ،مدیریت پروژههای نرمافزاری
در س��طح کوچک و متوس��ط ،تولید س��ختافزارهای اتوماس��یون
صنعتی و تولید بردهای آزمایشگاهی از جمله موارد کاری مهندسان
مدیریت اجرایی است.

مهندسی مدیریت پروژه

فرصتهاي شغلي
فارغالتحصیالن رش��تهی مهندسی مدیریت پروژه ،در سه
بُع�� ِد اجرا ،نظارت و مدیریت ،آم��وزش میبینند .اجرای انواع
س��ازههای بتنی و فلزی ،مقاومسازی ساختمان ،اجرای سالن
صنعتی ،نقش��هبرداری ،اجرای تخصصی پلها ،متره و برآورد،
اج��رای س��ازههای آبی ،راهس��ازی ،معماری س��اختمانهای
مس��کونی و تجاری س��اده ،مدیریت مصرف انرژی و مدیریت
ایمن��ی از جمله آموزشهای قابل ذک��ر در زمینهی اجراییات
اس��ت .در زمینهی نظ��ارت ،آنها در نظارت بر س��اخت انواع
س��ازههای بتنی ،بنای��ی و فلزی تخصص دارن��د و در مبحث
مدیری��ت ،مهندس��ان مدیریت پروژه ،ب��ه مدیریت پروژههای
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�لاف پروژههای عمرانی
مش��غول میش��وند .با نیاز روزافزون به چنین مهارتهایی و
ب��ا توجه به پیشبینی جای��گاه مهندس مجری در قانون نظام
مهندس��ی که شرکتهای پیمانکار و مش��اور را به استخدام
مدیر پروژه ،موظف کرده و اخذ پروانهی اش��تغال را تس��هیل
میکند ،پیشبینیه��ای امیدوارکنندهای در م��ورد بازار کار
مهندسی مدیریت پروژه وجود دارد .مهندسان مدیریت پروژه
میتوانند در زمینههای راهبری و سرپرس��تی دفاتر مشاورهی
معماری ،نظارت عمومی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی
س��اختمانی ،مدیریت اجرایی پروژههای معماری متوس��ط و
برنامهریزی مجتمعهای متفاوت مشغول به کار شوند.
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اگ��ر این واقعی��ت را بپذیریم که در دنی��ای امروز ،یکی از
مهمترین مس��ائل پیش روی توس��عهی جوام��ع ،کمبود منابع
اس��ت ،آنگاه میتوان گفت در عرصهی رقاب��ت میان جوامع،
آن جامعهای به موفقیت میرس��د که از منابع محدود خویش
استفادهی متناس��بی داشته باشد .این س��خن بدین معناست
ک��ه در برنامهری��زی و اجرای هر پروژهای ،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 برنامهریزی و کنترل پروژه ،به بهینهس��ازی زمان
اج��رای طرح ،تخمین هزینههای اج��را و تحلیل کیفیت نتایج
پیشبینیشده یا مورد انتظار مبادرت ورزد .این علم ،مهندسی
مدیریت پروژه نام دارد.
هنگام��ی که از منابع س��خن گفته میش��ود منظور تنها
س��رمایه و مواد اولیه نیس��ت ،بلکه اصط�لاح منابع به نیروی
انس��انی ،تجهیزات ،ماش��ینآالت و طبیعت نیز اش��اره دارد؛
بنابراین مهندس��ی مدیریت پروژه ،رشتهای است که فرد باید
به همهی ابعاد ذکرش��ده در بحث منابع ،تس��لط داشته باشد.
به همین دلیل مهندس��ی مدیریت پروژه ،رش��تهای مستقل
و خودکف��ا نیس��ت و ماهیتی بین رش��تهای دارد .در مباحث
مدیریت پروژه ش��اهد تلفیقی از رش��تههای عمران ،صنایع و
مدیریت هس��تیم .تف��اوت مهندس مدیریت پ��روژه هنگامی
روشن میش��ود که بدانیم مهندس��ان گرایش تولید صنعتی
رش��تهی مهندسی صنایع نیز با مدیریت پروژه آشنایی دارند،
ولی آنها در آمادهس��ازی ،نظارت و اجرای پروژههای عمرانی
مهارت ویژهای ندارند .مهندس��ان مدیریت پروژه هس��تند که
با تس��لط بر دانش حقوقی پروژهها ،تس��لط ب��ر مقررات ملی
س��اختمانی و آییننامههای اجرایی ،آش��نایی ب��ا امور مالی و
حسابداری پروژه ،ایجاد هماهنگی بین عوامل پروژه ،شناخت
مصالح و ماشینآالت ،توانایی نقشهخوانی مهندسی و آشنایی
ب��ا مق��ررات اداری مرتبط با پروژه ،میتوانن��د دو رکن اصلی

مدیری��ت پروژه ،برنامهریزی و کنترل پروژه را عملیاتی کنند.
به صورت خالصه ،مهندس��ی مدیریت پروژه ،علم بهكارگيري
دانش ،مهارتها ،اب��زار و تكنيكهاي الزم در ادارهی جريان
اج��راي فعاليتها ،به منظور رفع نيازها و انتظارات متوليان از
اجراي پروژه است.

کارشناسی چندرسانهای
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تاکنون هنگامی ک��ه در حال پخش برنامههای تلویزیونی،
ش��اهد تلفیق صدا و تصویر و متنهای زیرنویس و  ...بودهاید،
به این فکر کردهاید که این امر چگونه صورت گرفته اس��ت که
در یک لحظه با ترکیب چندین رسانه مواجه شدهاید؟ طراحی
ه��ر یک از اجزای متن ،گرافیک ،ص��دا ،پویانمایی و تصویر در
چندرس��انهای نیازمند مهارتی است که هنرمند چندرسانهای
از آن برخوردار اس��ت .رش��تهی کارشناسی چندرسانهای ،یک
فناوری بین رشتهای است که در زمینههای مختلف آموزشی،
هن��ری و  ...مورد اس��تفاده قرار میگیرد .این رش��ته که برای
نخستین بار در س��ال  1386در مقطع کارشناسی در دانشگاه
هنر اس�لامی تبریز تأسیس ش��د ،دانش کافی برای طراحی و
تولید محصوالت هنری چندرس��انهای را در اختیار دانشجویان
قرار میدهد تا مهارت کافی برای انجام امور عملی را به دست
بیاورند.
درسهای این رشته چهار مبحث اصلی را پوشش میدهند:
1ـ کسب مهارتهای طراحی هنری
2ـ کسب مهارتهای مربوط به طراحی رایانهای
3ـ ترکیب دانش نظری با اجرای پروژههای عملی
4ـ اجرای پروژهی انتخابی با توجه به عالیق دانشجویان
از مهمتری��ن درسهای این رش��ته میت��وان به گرافیک
رایانهای و طراحی واقعیت مجازی اشاره کرد .در درس گرافیک
رایانهای ،دانشجویان با جنبههای تکنیکی و مفهومی ترسیم و
گرافیک رایانهای آشنا میشوند و با کسب مهارت در استفاده
از نرمافزاره��ای مختل��ف گرافیکی رایان��های و در چارچوب
نظریهها و الگوهای موجود ،ب��ه خلق آثار هنری میپردازند.
آش��نایی اجمالی با ش��یوههای س��نتی هنر خوشنویسی با
کارکرده��ای مختلف طراح��ی ح��روف و کاربردهای متنوع
خ��ط در گرافیک ،خلق تصاویر به ش��یوهی دس��تی و تلفیق
آنه��ا در رایانه ،تلفی��ق و کوالژ عک��س و ویرایش و اصالح
تصاوی��ر در رایان��ه و  ...از جمله فعالیتهای تعریفش��ده در
این درس هستند .در درس طراحی واقعیت مجازی ،دانشجو

در چه��ار ترم به تمرین موارد زیر میپردازد1 :ـ ترکیب زبان
تصویر ،مدلسازی رایانهای و متحرکسازی رایانهای در قالب
ی��ک تمری��ن؛ 2ـ طراحی ارتباط دوطرفه ب��ا در نظر گرفتن
اص��ول طراحی ،مبانی نظری طرح و بهکارگیری تکنیکهای
مرتبط؛ 3ـ بهکارگیری سیس��تمهای هوشمند برای سنجش
و ارزیابی پیش��رفت آموزش کاربر ،طراحی آزمون کاربر و ...
و 4ـ بررس��ی کیفی��ت هنری ،اجتماع��ی و زمینهی تاریخی
بازیهای رایانهای.
فرصتهاي شغلي
با پیش��رفت فناوری اطالعات و ارتباط��ات ،امروزه آثار
ارزن��دهی این پدیده نو ،در جای جای زندگی بش��ر متمدن
دیده میش��ود .این فناوری در عرصهه��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��انهای در دنیا ،در کش��ور ما نیز برای استفاده
از فرصته��ا و مقابله با تهدیدهای جهانیس��ازی ،تربیت و
فعالیت افراد متخصص و هنرمند در ساخت این سیستمهای
ارتباطی ،حائز اهمیت اس��ت .دانشآموختگان این دوره در
زمینهی طراحی چندرس��انهای ،مؤلف چندرس��انهای ،هنر
دو و س��هبعدی کار ،طراح��ی گرافی��ک رایان��های ،طراحی
پویانمایی ،کارشناس��ی تبلیغات ،دستیاری تولید ،مهندسی
صدا و تصویر ،مدیریت سیس��تمهای اطالعرسانی و طراحی
سیس��تمهای عملکردی رایانهای ،توانمندیهای کافی را به
دست میآورند و میتوانند در سازمانهای دولتی مانند صدا
و سیما مش��غول به کار شوند .همچنین در صورت تأسیس
ش��رکتهای خصوصی ،آنها بازار کار وسیعی را در همهی
زمینهه��ای مربوط به محصوالت چندرس��انهای پیش روی
خود خواهند داشت.

کاردانی مراقبت پرواز
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 .1اهداف و وظايف مراقبت پرواز
الف .جلوگيري از برخورد هواپيماها در فضاي كنترلشده
ب .جلوگي��ري از برخورد هواپيماها با موانع در اطراف فرودگاهها ،باندهاي
پرواز و مسيرهاي خزش
ج .تسريع و ايجاد نظم در جريان پروازها
د .ارائ��هي اطالعات مفيد و مورد نياز خلبانان براي س�لامت و بيخطري
پرواز
ه .آماده كردن واحدهاي مربوط به هواپيماهايي كه در حالتهاي مختلف
اضط��راري ق��رار دارند و آگاه ك��ردن و كمك به ارگانه��اي مربوطه در مورد
اطالعرساني به مراكز تجسس و نجات در صورت بروز سانحه
براي اجراي اين هدفها ،واحدهاي مختلف مراقبت پرواز به كمك وسايل
ارتباطي راديويي و ناوبري ،با خلبانان در فرودگاه و راههاي هوايي تعيينشدهي
كش��ور ،در تماس دائم بوده و با اس��تفاده از اس��تانداردها و مقررات بينالمللي
خاص براي راهنمايي و هدايت هواپيماها ،مسير و ارتفاع پرواز را تعيين ميكنند
تا با يكديگر برخورد نكنند .ضمناً اطالعات مفيد و الزم هوانوردي را براي انجام
پروازي مطمئن در اختيار خلبانان قرار ميدهند .اين حرفه و تخصص نيازمند
آموزش الزم ،دانش تخصصي مطلوب ،ش��ناخت كافي و س��رعت عمل و دقت
اس��ت؛ به اين ص��ورت كه در هر لحظهي كار كنترل پ��رواز ،رويداد و وضعيت
تازهاي به وقوع ميپيوندد و كنترلگر كارآمد و باصالحيت مراقبت پرواز بايد راه
حل دقيقي ،دور از هر گونه اشتباه و مقرون به صرفه ،براي اين رويداد بيابد.
 .2حساسيت و ويژگي اين حرفه
پرواز در تمام مراحل ،يعني از زمان روشن كردن موتور هواپيما در فرودگاه
مبدأ تا لحظهي خاموش كردن آن در فرودگاه مقصد ،به خصوص در پروازهاي
ك��ور ( )IFRتح��ت كنترل لحظ ه به لحظهي يك��ي از واحدهاي مراقبت پرواز
اس��ت .اين كنترل بر اس��اس مقررات و ضوابط بينالمللي با هوش��ياري ،دقت
و س��رعت عمل اجرا ميشود .س��رعت عمل و عدم اشتباه ،يكي از ويژگيهاي
حرفهي مراقبت پرواز است .بر اساس تحقيقاتي كه سازمان جهاني كار ()ILO
از حرفهها و تخصصهاي فني دش��وار و دقيق در س��طح بينالمللي ،در مدت
ي اين حرفه
چندين س��ال مطالعه و بررس��ي به عمل آورده ،حساسيت و ويژگ 
را مورد تأييد قرار داده اس��ت .عالوه بر تحقيقات مذكور ،سازمانهاي مختلفي
در كش��ورهاي پيش��رفته در مورد حرفهي كنترل پرواز به بررس��يهاي شغلي
پرداختهاند و اين تخصص را در ديدگاههاي مختلف مانند پذيرش مسئوليت در
قبال جان تعدادي مسافر ،س��رعت عمل ،دقت ،اعتماد ،خستگي ناشي از كار،
فش��ار روحي ،هماهنگي با واحدهاي مختلف و  ...مورد بررسي قرار داده و اين
حرفه را يكي از پرمسئوليتترين مشاغل ،طبقهبندي كردهاند.

 .3واحد مراقبت پرواز
ادارهي مراقبت پرواز كه يكي از ادارههاي وابسته به ادارهي كل امور عملياتي
سازمان هواپيمايي كشوري است ،داراي دو بخش ستادي و عملياتي است.
الف .واحدهاي ستادي شامل مديريت ادارهي مراقبت پرواز ،آموزش ،طرح
و دستورالعملها ،يكنواختي ،امور شهرستانها ،اطالعات هوانوردي (نشريههاي
بينالمللي ،بريفينگ و نقشههاي هوانوردي) ،كنترل اجازهي پروازها ،هماهنگي
تجسس و نجات است.
ب .واحدهاي عملياتي ش��امل مراقبت پرواز كه داراي سه واحد عملياتي
اصلي و مهم كنترل پرواز به شرح زير است:
Aerodrome control tower
 .1برج مراقبت پرواز
 .2واحد تقرب پرواز Approach control office
Area control center
 .3مركز كنترل پرواز
واحدهاي عملياتي ذكرش��ده ،ضمن تماس دائم با هواپيما ،با يكديگر نيز
تماس و همكاري نزديك دارند و موظفاند موقعيت و ارتفاع هواپيماهاي مورد
نظر را در اختيار واحدهاي ديگر قرار دهند .در اينجا در مورد اولين واحدي كه
خلبانان بايد قبل از پرواز با آن ارتباط برقرار كنند مطالبي ذكر ميكنيم.
Briefing office
		
 .4واحد توجيه خلبانان
خلب��ان قبل از پرواز به واح��د توجيه خلبانان مراجعه ک��رده و اطالعات
مرب��وط به پ��رواز را دريافت ميكند .گرچه اين واحد مس��تقيماً به امر كنترل
پرواز نميپ��ردازد ،ولي به طور جانبي در امر كنترل پ��رواز نقش مؤثري دارد.
در اين واحد ،خلبان به توصيهها و اطالعات مس��ئوالن اين واحد توجه كرده و
راهنماييهاي الزم را از آنان دريافت ميكند .اين واحد ،اطالعات الزم در مورد
وضعيت همهي فرودگاههاي كش��ور و فرودگاههاي بينالمللي منطقه ،وسايل
ناوبري ارتباطي آنها و ساير اطالعات ضروري در امر سالمت و بيخطري پرواز
را در اختي��ار خلبانان قرار ميدهد؛ اطالعاتي مانند بس��ته بودن يا خرابي باند
فرودگاهها ،خرابي دستگاههاي راديويي ،ناوبري و روشنايي مورد لزوم.
پ��س از آنكه خلبان ،اطالع��ات و راهنماييه��اي الزم را از واحد توجيه
خلبانان ،در مورد مس��ير پرواز مورد نظرش دريافت كرد ،مشخصات پرواز خود
را در ف��رم مخصوصي به نام «طرح پرواز» ( )Flight planمنعكس ميكند و
ط��رح پرواز را پس از تكميل و امضا ،حداقل نيمس��اعت قبل از انجام پرواز ،به
واحد توجيه خلبانان تحویل میدهد .مس��ئول وقت ،پس از بررس��ي ،تأييد و
امضاي طرح پرواز كه در سه نسخه تهيه ميشود ،نسخهي مربوط به خلبان را
ط به مراقبت پرواز و
به او تحويل داده و نس��خههاي ديگر را به واحدهاي مربو 
مخابرات ،براي تلكس به فرودگاه مقصد و فرودگاههاي مسير پرواز و احتياطي،
ارسال ميكند.

فیزیــک
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رش��تهي فيزيك در دورهي كارشناسي داراي پنج گرايش اتمي -مولكولي،
هس��تهاي ،حالت جامد ،هواشناس��ي و نجوم اس��ت (البته فيزيك داراي گرايش
دبيري نيز است) كه تعداد واحدهاي تخصصي هر يك از اين گرايشها در دورهي
كارشناسي ،بسيار محدود است؛ به همين دليل گرايشهاي ذكرشده در اين دوره
تفاوت محسوسي با يكديگر ندارند.
بيشتر واحدهاي درس��ي دانشجويان گرايشهاي مختلف رشتهي فيزيك،
در دورهي كارشناس��ي ،مشترك است؛ زيرا دانشجويان فيزيك تنها در سال آخر
تحصيل��ي اقدام به انتخ��اب گرايش ميكنند و در هر گراي��ش نيز تنها  9واحد
تخصصي ،يعني س��ه درس تدريس ميشود و به همين دليل نميتوان بين يك
ليس��انس گرايش فيزيك حالت جامد يا هستهاي با ساير گرايشها تفاوتي قائل
شد؛ يعني يك ليسانس فيزيك در هيچيك از گرايشها متخصص نميشود.
هر دانش��جوي فيزي��ك ،در دورهي كارشناس��ي از مي��ان واحدهايي كه
ميگذران��د ،فقط  9واحد از درسهاي تخصصي هر يك از گرايشهاس��ت .گاه
همي��ن  9واحد نيز به گونهاي مش��ترك اما در درسه��اي مختلف در هر يك
از گرايشها تدريس ميش��وند؛ يعني كتابها يا واحدهاي درسي هر گرايش،
متفاوت است اما در كل همه به اطالعات يكساني دست پيدا ميكنند؛ درنتيجه
يك ليسانس��هي فيزي��ك ،يك كارش��ناس فيزيك به معناي عام آن اس��ت و
كارش��ناس يا متخصص در يكي از گرايشهاي ذكرشده به شمار نميرود .اگر
علم فيزيك به دو بخش دنياي بزرگ و دنياي كوچك تقسيم شود ،دنياي بزرگ
فيزيك ،مربوط به دنياي روزمره اس��ت و در آن ،حركت اتومبيلها ،موش��ك،
ماهواره و در كل ،تمام حركتهايي كه ميبينيم ،مورد بررس��ي قرار ميگيرد.
فيزيك اتمي به دنياي بينهايت كوچكها برميگردد ،زيرا در فيزيك اتمي به
بررس��ي ساختار ذرهاي به نام اتم ميپردازيم و اينكه اتم چگونه تشكيل شده
و چه ويژگيهايي دارد.
براي آشنايي بيشتر به معرفي چند گرايش فيزيك ميپردازيم.
 .1فيزيك هستهاي
در فيزيك هستهاي ،خود هسته مورد مطالعه قرار ميگيرد ،يعني متخصصان
و دانشمندان بررسي ميكنند كه هسته از چه چیزی تشكيل شده و چه نيروهايي
بين اجزاي هس��ته حكمفرماس��ت و در نتيجهي واكنشهاي انجامشده ،چهقدر
انرژي آزاد ميش��ود .انرژي هس��تهاي و راديوايزوتوپها مس��ائلي هستند كه در
فيزيك هستهاي مورد بررسي قرار ميگيرند.
 .2حالت جامد
گرايش حالت جامد مربوط به سيس��تمهاي بسذرهاي مخصوصاً جامدات اس��ت.
ابتداييترين كار در اين گرايش ،بررس��ي بلورهاي جامدات و خواص اپتيكي ،مكانيكي،
الكتريكي و صوتي امواجي است كه در آن منتشر ميشود و اين بررسي منجر به پديدههاي
مختلفي مثل ابررس��انايي ،نيمهرسانايي يا پخش و انتقال گرما ميشود .مطالعهي دانش
مربوط به كريستالها و ويژگيهاي فيزيكي آنها ،به گرايش حالت جامد برميگردد.

 .3هواشناسي
گرايش هواشناسي بسيار محدودتر از سه گرايش اتمي -مولكولي ،هستهاي
و حالت جامد ارائه ميش��ود .گرايش هواشناس��ي ،اطالع��ات پايهاي و متنوعي
دربارهي انواع پديدههاي جوي و برخورد علمي با آنها ارائه ميدهد .همچنين با
مطالعهي ديناميك وضعيت هوا ميتوان بررسي كرد كه شرايط هوا چگونه تغيير
كرده و چه عواملي براي ايجاد اين تغيير الزم است.
 .4فیزیک گرایش نظری
فیزیک نظری ،شاخهای از فیزیک است که قوانین ریاضی حاکم بر رفتار اجسام
فیزیکی را بررسی میکند و سعی در ارائهی پیشبینیهای علمی دارد که قابل محک
ش��دن در آزمایشگاههای فیزیک تجربی باشند .قوانین و الگوهای فیزیکی گسترش
زیادی یافتهاند تا حدی که گاهی نتایج پیشبینیهای برخی نظریهها مانند نظریهی
ابرریس��مان عم ًال قابل تجربه و محک شدن با دس��تاوردهای فناوری امروزه نیست.
در این رویکرد ،فیزیکدانان با استفاده از تئوریها و قوانین موجود و با ابزار ریاضی
و دادههای ارائهش��ده از دو رویکرد دیگر ،س��عی بر ایجاد تئوریهای نوین یا بسط و
گسترش تئوریهای موجود دارند .شاخهی نظری فیزیک همواره یکی از سختترین
ش��اخهی علوم اس��ت؛ زیرا فیزیکدان در این زمینه باید عالوه بر آش��نایی با دانش
فیزیک ،به ابزار ریاضی کام ًال مس��لط باشد .هنگامی که در مبانی بنیادی علم عمیق
میش��ویم درمییابیم که اساس علم آنگونه که کتب درسی روایت میکنند به دور
از مجادالت و مس��ائل حلنشده نیس��ت؛ یعنی در بطن ریاضیات و فیزیک مسائلی
حلنشده و باز وجود دارند که نهتنها به عنوان یک مسئله قابل مطالعه هستند ،بلکه
کلیت فیزیک و ریاضیات را دچار تزلزل
گاه باز بودن این مس��ائل در 
پارهای م��واردّ ،
میکند .در فیزیک نظری نیز مس��ائلی در مورد مبانی مکانیک کوانتومی و نظریهی
میدانهای کوانتومی و مبانی نسبیت خاص و عام از این دست مسائل هستند.
 .5گرایش اتمی -مولکولی
فیزیک اتمی -مولکولی که مربوط به فیزیک جدید است ،زمانی متولد شد
که فیزیکدانان متوجه ش��دند کوچکترین جزء در طبیعت ،اتم نیست بلکه اتم
از اجزای کوچکتری به نام الکترونها و هس��ته تشکیل شده است؛ یعنی اتم از
هستهای تشکیل شده است که الکترونهایی در اطراف آن میگردند.
فیزیک اتمی -مولکولی و نوری دانش بررسی اندرکنش ماده با ماده یا نور با ماده
در مقیاس تکاتمی یا ساختارهای دربردارندهی چند اتم است .این سه زیرشاخه به
دلیل رابطهی نزدیکشان ،تشابه روشهای مورد استفاده در مطالعهی آنها و نزدیکی
انرژیها ،در یک گروه قرار میگیرند .فیزیک اتمی ،ش��اخهای از فیزیک است که به
بررس��ی اتم به عنوان یک سیستم منفرد و متشکل از الکترونها و هسته میپردازد.
فیزیک مولکولی دانش بررسی مولکولها و پیوندهای شیمیایی بین اتمهای آن است
و مهمترین روش بررسی آزمایشگاهی آن ،استفاده از روشهای مختلف طیفنمایی
اس��ت .این زیرشاخه از فیزیک ،رابطهی بس��یار نزدیکی با فیزیک اتمی دارد .کاربرد
مهم و عمدهی این شاخه از فیزیک در صنایع اپتیک و لیزر است.

فیزیک مهندسی

61

 7 ، 143 ،تیر 1392

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 مطالعهی ساختار بلوری جامدات،
نوس��انات یونها و حرکت الکترونه��ای موجود در آنها میپ��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 میدهند .عبور ،جذب و بازتاب امواج نور
و صوت از جامدات بس��تگی به ساختار بلوری و س��اختار اتمی و الکترونی آنها
دارد .بر این اساس آشکارسازهای امواج در محدودههای مختلف فرکانسی طراحی
میش��وند .برای تولید باریکههای الکترونی و یونی و نیز تولید اش��عهی ایکس و
لیزرهای نیمههادی ،خواص جامدات مورد استفاده قرار میگیرد.
مواد رس��انا ،عایق ،نیمهرس��انا و ابررس��انا هر یک کاربردهای ویژهای 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 آنها ارتباط دارد .سیس��تمهای
الکترونیکی و کامپیوتر از اجزا و قطعاتی تش��کیل میشوند که طراحی و تهیهی
آنها در حوزهی تخصصی حالت جامد اس��ت .با استفاده از پدیدههایی مانند اثر
فوتوالکتریک ،اثر هال و اثر ترموالکتریک حس��گرهایی ساخته میشوند که برای
کنترل و اندازهگیری شدت نور ،جریان الکتریسیته ،میدان مغناطیسی و درجهی
حرارت به کار میروند .درسهای گرایش مهندس��ی حالت جامد به رش��تههای
تحصیلی فیزیک و مهندسی الکترونیک نزدیک است.
گرایش پالسما
پالس��ما ح��اوی ترکیبی از یونهای مثبت ،الکترونه��ا و اتمهای خنثی در محیط
گازی است و میزان یونیدگی بستگی به دما دارد .اگر دما پایین باشد پالسما تعداد قابل
توجهی ات ِم خنثی خواهد داشت ،اگر دما باال باشد تقریباً اتمها یونیده خواهند بود .بیشتر
مادهی جهان به ش��کل پالسما است .خورش��ید و همهی ستارگان ،گویهای عظیمی از
پالسما هستند .حدود  99درصد کل جرم مشهود کائنات در این گویهای پالسما یافت
میش��وند .این اجس��ام فقط بخش کوچکی از کل مادهی کائنات را تشکیل میدهند .در
محیط پیرامون ما پالسما به حالت طبیعی نادر است ،به حدی که تا اواخر سدهی نوزدهم
به عنوان یک حالت جداگانهی ماده ش��ناخته نشده بود .آذرخشها ،شفق شمالی و یون
س��پهر (یونوسفر) ،همه ،پالسما هس��تند و روی زمین تنها شکلهایی از پالسما هستند
که به صورت طبیعی یافت میشوند .در تکنولوژی مدرن از بسیاری شکلهای مصنوعی
پالس��ما استفاده میشود .گاز لولههای فلوئورس��نت و تابلوهای نئون ،پالسماست .قوس
نورانی یک س��یمجوش برقی و آتش اگزوز موش��ک نیز نمونههایی از پالس��ما هس��تند.
فیزیک پالس��ما را میتوان دنباله و نتیجهی تحقیقاتی دانس��ت ک��ه تقریباً از چند قرن
گذش��ته به بعد در زمینهی فیزیک گازها و الکتریس��یته و مغناطیس انجام ش��ده است.

پالسما میتواند روی حالتهای مختلف ماده مانند جامدات ،مایعات و گازها یا ترکیبی از
آنها اثرات متقابل داشته باشد .الکترونها و یونها در دمای باال میتوانند موجب تجزیه،
یونیزاسیون و واکنشهای شیمیایی پالسما با گاز خنثی شوند .همانطور که اشاره شد
پالسما مخلوطی از الکترون ،یون ،فوتون و ذرات خنثی است .سطوحی که با پالسما در
تماساند ،توس��ط این گونه مواد مورد برهمکن��ش قرار میگیرند و انرژی آنها از طریق
واکنشهای شیمیایی و فیزیکی مختلف به مادهی مورد هدف منتقل میشود .هماکنون
تکنولوژی پالسما به سرعت در حال تبدیل شدن به یک بازار جهانی است.
گرایش لیزر و اپتیک
وا ژهی انگلیسی لیزر به معنی «تقویت نور توسط گسیل القایی تابشی» است.
اتمها یا مولکولهای مواد وقتی انرژی بگیرند ،برانگیخته میشوند و وقتی به حالت
پایهی اول بازگردند میتوانند انرژی خود را به صورت یک فوتون یا واحد انرژی
موج الکترومغناطیس��ی تابش کنند .از س��ال  1960تاکنون علم لیزر چه از نظر
ساخت لیزرهای جدید و چه از نظر کاربرد لیزر در زمینههای گوناگون بیشترین
پیشرفت را در بین علوم مختلف داشته است .امروزه از لیزرهای گوناگون جامد،
مایع ،گاز و پالس��ما در طول موجهای مختلف در پژوهشگاهها ،مراکز صنعتی و
پزش��کی استفاده میشود .هدف از ایجاد این رشته ،تربیت نیروهای متخصص و
کارآمدی است که بتوانند در زمینهی طراحی لیزر ،کار با آن ،تعمیر و نگهداری
سیستمهای موجود و کاربردهای آن صاحبنظر باشند.
تواناییهای الزم
فیزیک مهندسی رشتهی سختی است و اولین شرط موفقیت دانشجویان این است
که دانش��جو تما ِم وقت مفید خود را صرف مطالعه و تحقیق کند .داش��تن پایهی قوی در
درسهای 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.
فرصتهاي شغلي
در اکثر وسائل دقیق اندازهگیری از روشهای فیزیکی یا حسگرها استفاده میشود
که طراحی و س��اخت آنه��ا در حوزهی فیزیک جدید اس��ت .همچنین قطعاتی که در
الکترونی��ک و کامپیوت��ر به کار میروند و تهی��ه و توزیع خواص نانومواد به این رش��ته
مربوط اس��ت .ارائهی ایده و طرح و آزمایش در این موارد و موارد مش��ابه از قابلیتهای
دانشآموختگان فیزیک مهندس��ی است .دانشآموختگان این رشته میتوانند 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 اتومبیلسازی
مش��غول به کار شوند .همچنین ساخت و بررسی تارهای اپتیکی که در مخابرات به کار
میروند ،تخصص در کاربردهای مختلف پالس��ما و لیزر در صنعت و پزشکی ،طراحی و
س��اخت لوازم اپتیکی ،طراحی و س��اخت المپهای مختلف دشارپ الکتریکی ،طراحی
و س��اخت آهنرباهای الزم در سیس��تمهای الکترومغناطیس��ی و کلیدهای خودکار از
ضروریات صنعت کشورند که در حوزهی تخصصی این رشته هستند.

شــیمی
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شيمي ،علم اتمها ،پيوندها و مولكولهاست؛ دانشي كه ميتواند
خواص ماده ،چگونگي تغييرات و شيوهي توليد آنها را  -از هستهي
اتم گرفته تا كهكشانها -بررسي كند .اين رشته به پرورش متخصصاني
ميپردازد كه با مطالعه ،تحقيق و آزمايش ،به ابداع و نوآوري پرداخته
يا فرآوردههاي شيميايي را كنترل ميكنند.
رشتهي ش��يمي داراي دو بخش علم شيمي و صنايع شيمي است .علم
ش��يمي به عنوان يكي از علوم پايه ،زيربناي علوم مختلفي همچون بيولوژي،
بيوتكنولوژي ،پزشكي ،دندانپزشكي ،داروسازي و رشتههاي متعدد مهندسي
ش
اس��ت؛ اما صنايع ش��يميايي عبارت اس��ت از صنايعي ك��ه در آنها واكن 
ش��يميايي انجام ميشود؛ يعني اقسام مواد اوليه ،به محصوالت جديد تبديل
ميشوند و خواص اين محصوالت تا حدودي با مواد اوليه متفاوت است.
با توجه به تعريف باال ،صنايع ش��يمي ،طيف گس��تردهاي از صنايع
را دربرميگيرن��د كه از آن جمله ميتوان به صنايع غذايي ،داروس��ازي،
پتروش��يمي ،الياف مصنوعي ،بهداشتي و آرايش��ي و صنايع توليد لوازم
خانگي اشاره كرد.
بررس��ي و مطالعهي اجمالي تركيب ،ساختار و ويژگيهاي ماده
و همچني��ن كنترل آزمايش��گاهي فرآيندهاي ش��يميايي ،مطالب و
فعاليتهايي هس��تند كه در رش��تهي شيمي در س��طح كارشناسي
ارائه ميش��وند .در سطح كارشناسي ارشد و دكترا نيز دانشجويان در
گرايشهاي تخصصي اين رش��ته ،كه عبارتاند از شيمي آلي ،شيمي
تجزيه ،شيمي معدني ،ش��يمي فيزيك و شيمي كاربردي ،به صورت
عميقتري با بخشي از علم شيمي آشنا ميشوند تا در آينده بتوانند به
گسترش مرزهاي دانش شيمي ياري رسانند.
گرايشها
ش��يمي محض و كاربردي عنوان گرايشهاي بعضي از رشتههاي
دانشگاهي مثل شيمي و رياضي است؛ اما اين دو گرايش چه تفاوتي با
يكديگر دارند؟ گرايش محض ،مبناي كار علم شيمي است و دانشجو
دربارهي چهار بخش اصلي علم ش��يمي ،كه عبارتاند از شيمي آلي،
معدني ،تجزيه و شيمي فيزيك ،درسهايي را مطالعه ميكند؛ اما در
ش��يمي كاربردي ،درسهاي پايهي شيمي مطالعه ميشود و دانشجو
تعدادي از درسهاي مربوط به مهندس��ي ش��يمي مثل اصول صنايع
شيميايي و تصفيهي آب و فاضالب را ميگذراند.
فارغالتحصيل شيمي محض ،در شروع يك فعاليت صنعتي نقش
دارد؛ زي��را او كارهاي تئوريك س��اخت يك ماده را نش��ان ميدهد و
سپس يك فارغالتحصيل شيمي كاربردي يا مهندس شيمي ،طراحي

نيمهصنعتي مادهي مورد نظر را ارائه ميدهد.
تفاوت اين دو گرايش در نحوهي نگرش آنها به علم شيمي است؛
زیرا شيمي كاربردي ،نگرش كاربردي به علم شيمي دارد و ميخواهد
از آموختهه��اي ش��يمي در صنعت اس��تفاده كند؛ ب��ه همين دليل
فارغالتحصيالن اين گرايش با مفاهيمي كه در صنايع مطرح اس��ت،
آش��نايي بيشت��ري دارند و بهتر جذب بازار كار ميش��وند؛ اما هدف
شيمي محض ،پرورش دانشجوياني است كه كارهاي تحقيقاتي انجام
ميدهند و با تحصيل در دورهي فوق ليسانس و دكترا به حل مسائل و
ناشناختههاي علم شيمي ميپردازند .درسهاي نظري گرايش شيمي
محض ،بيشتر از درسهاي كاربردي اس��ت .هرچند ش��يمي محض،
بيشتر به تئوريهاي عميقتر ميپردازد و شيمي كاربردي با ارائهي
یکسري واحدهاي كار ،ارتباط نزديكتري با صنعت دارد ،اما اين دو
گرايش در مقطع ليس��انس ،فرق زيادي با يكديگر ندارند و اگر كسي
مايل باشد تغيير گرايش دهد ،ميتواند در درسهاي اختياري ،بعضي
واحدهاي اختصاصي گراي��ش ديگر را نيز انتخاب كند .البته واقعيت
اين است كه فارغالتحصيالن شيمي كاربردي ،راحتتر جذب بازار كار
ميشوند كه آن هم بيشتر به دلیل عنوان اين گرايش است.
شيمي و فناوري اطالعات
دورهی كارشناس��ي «ش��يمي و فناوري اطالعات» يكي از دورههاي
آموزش عالي و يكي از گرايشهاي رشتهي شيمي است .اين رشته شامل
آموزش و تمرين در دو شاخهی شیمی و فناوري اطالعات است .تركيب
اين دو رشته ،دانش��جويان را براي آن موقعيتهاي شغلي آماده ميكند
كه نياز به كامپيوتر و مهارتهاي تكنولوژي شيميايي دارد .همچنين در
اين دوره ،دانشجويان روش استفاده از كامپيوتر در حل مسائل شيمي را
ميآموزند .در بخش شيمي اين دوره ،دانشجويان با روش كار نرمافزارهاي
خاص شيمي و بانك اطالعاتي مخصوص شيمي آشنا ميشوند و توانايي
خود را در اس��تفاده و ايجاد نرمافزارهاي گرافيك مولكولي و شبيهسازي
كامپيوت��ري باال ميبرند .طول متوس��ط دورهی كارشناس��ي ش��يمي و
فناوري اطالعات 4 ،سال و شامل  8ترم است .فارغالتحصيالن اين دوره
صالحيت الزم برای اس��تخدام در شركتهاي كامپيوتري و شيميايي را
خواهند داشت .همچنين توانايي عضويت در گروههاي پژوهشي شيمي،
كارشناس آزمايشگاه ،مدير فروش صنايع شيميايي و پل ارتباطي صنايع
ش��يميايي با تجارت جهاني الكترونيكي دارند .فارغالتحصيالن اين دوره
قادرند در دورههاي كارشناسي ارشد شيمي و كارشناسي ارشد شيمي و
فناوري اطالعات (در صورت كسب مجوز) ادامهی تحصيل دهند.

آمــار و کاربردها
هدف ،تربيت افرادي است كه بتوانند:
الف .در مس��ائل س��ادهي آماري ب��راي رفع نياز مؤسس��ههاي
صنعت��ي ،اقتص��ادي ،اجتماعي ،كش��اورزي ،مراكز درمان��ي و  ...به
مدلسازي بپردازند.
ب .مفاهي��م آماري را درك کنند و به تجزيه و تحليل اطالعات
بپردازند.
ج .با تحليل اطالعات ،به برنامهريزي صحيح و علمي بپردازند.
د .از بس��تههاي آم��اري رايانهاي براي توصي��ف دادهها و انجام
استنباط آماري استفاده كنند.
عل��م آمار ب��ه زبان س��اده ،پيشگوي��ي بر اس��اس عددها و
رقمهاس��ت .به عب��ارت ديگر ،يك آم��اردان ميتواند بر اس��اس
مجموع��هی اطالع��ات عددي و ب��ر مبناي مدله��اي رياضي و
مدله��اي نظريهي احتم��ال ،پيشگويي كند؛ يعن��ي به کمک
اطالعات گذش��ته ،نحوهي رفتار يك فرايند را پيشبيني كند .از
همي��ن رو ميتوان گفت كه عل��م آمار ،نتيجهگيري از جزئيات یا
رسيدن از جزء به كل است.

توانمنديها و ويژگيهاي الزم
قوي بودن در علم رياضي براي موفقيت در رش��تهي آمار ،امري
ضروري اس��ت؛ زی��را مباحثي ك��ه در علم آمار مطرح ميش��ود ،با
رياضيات ارتباطي تنگاتنگ دارد و قدرت درك علمي مسائل آماري
و تجزيه و تحليل احتمالي مطالب نيز ضروري است.
عالوه بر دانش��جويان ،استادان رش��تهي آمار نيز معتقدند كه
دانش��جويان اين رش��ته بايد در درس رياضي قوي باشند و حتي
در يك نظرخواهي از اس��تادان رشتهي آمار دانشگاههاي مختلف
كش��ور ،بيشتر آنها به اهميت بس��يار علم رياضي در آمار اشاره
كردهاند.
همچني��ن عالقه به رش��تهي آمار ،ق��درت تجزيه و تحليل
خوب ،صبر و حوصله ،پش��تكار و تالش ،آش��نايي با كامپيوتر و
عالقه به تحقيق و پژوهش براي دانش��جويان اين رشته ضروري
است.
وضعيت ادامهي تحصيل در مقاطع باالتر
اي��ن رش��ته در اي��ران ت��ا مقطع دكت��را تدريس ميش��ود.
گرايشهاي مختلف رش��تهي آمار در مقطع كارشناس��ي ارش��د
ش��امل آمار رياضي ،آمار حياتي ،آم��ار بيمه ،آمار و كاربرد آن در
اقتص��اد و علوم اجتماعي و در مقطع دكترا ش��امل آمار رياضي و
آمار حياتي است.
رش��تهي مشابه و نزديك به اين رشته ،رشتهي رياضي است كه
تا حدودي با اين رشته نزديكي دارد.
بيشت��ر فارغالتحصي�لان رش��تهي آم��ار در محي��ط كار ،از
تخصصهاي خود ،كه در دوران تحصيل فراگرفتهاند ،بهره نميبرند؛
زيرا هنوز از آمار به عنوان يك ابزار قوي در تجزيه و تحليل اطالعات
استفاده نميشود.
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فرصتهاي شغلي
تقريباً تمام مراكز دولت��ي و خصوصي براي انجام برنامهريزي و
ارائهي گ��زارش فعاليتهاي خود نيازمند تهيهي اطالعات صحيح و
بهكارگيري تجزيه و تحليل آنها هس��تند .از اين رو ،بيشتر ادارهها
و نهاده��اي دولتي ،به خصوص وزارت برنام��ه و بودجه ،مراكز آمار
ايران ،بانكه��ا ،وزارت آموزش و پرورش ،مراك��ز تحقيقاتي ،مراكز
بيمه و ساير مؤسسههاي دولتي و خصوصي ،از مراكز عمدهي جذب
كارشناسان اين رشتهاند.
البته گمن��ام بودن علم آمار و كاربرده��اي آن در جامعه ،مانع
جذب فارغالتحصيالن رش��تهي آمار نش��ده اس��ت بلكه به گفتهي
بس��ياري از استادان و دانش��جويان اين رشته ،فارغالتحصيالن آمار،
كمتر با مشكل بيكاري روبهرو ميشوند.
بيشتر س��ازمانهاي دولتي از آمار ب��راي ارائهي عددهايي
اس��تفاده ميكنند ك��ه مربوط ب��ه فعاليتهاي واحدهايش��ان
ميش��ود و چون اين كار را چن��دان تخصصي نميدانند به جاي

بهكارگيري كارشناس��ان آمار ،از افرادي بهره ميبرند كه آشنايي
مختصري با اين علم دارند؛ در حالي كه بيشتر برنامهريزيهاي
زيربنايي كش��ور را ميتوان با اس��تفاده از روشهاي پيشرفتهي
آماري انجام داد.

ریاضیات و کاربردها
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رياضيات ،هنري اس��ت باستاني و از همان آغاز از جمله ذهنيترين
و در عي��ن حال عمليترين تالشهاي آدمي بوده اس��ت؛ يعني از همان
 1800سال پيش از ميالد ،كه بابليها در زمينهي خواص تجريدي اعداد
ب��ه پژوهش پرداختند ،رياضيات در كنار جنبهه��اي ادراكي -نظري ،به
ص��ورت ابزاري كه هر روز براي مس��احي زمين ،دريانوردي و س��اختن
بناهاي بزرگ مورد نياز بود ،به كار ميرفت.
امروزه نيز وضع به همين منوال اس��ت و ش��ايد به همين دليل در
رشتهي رياضي با دو گرايش رياضي محض و كاربردي روبهرو هستيم.
رياضيات كاربردي عموماً به شاخهاي از رياضي گفته میشود كه كاربرد
عملي مشخصي داشته باشد .براي مثال ،در اقتصاد ،كامپيوتر ،فيزيك يا آمار
و احتمال ،كاربرد داشته باشد و رياضي محض نيز به شاخهاي گفته ميشود
كه به نظريهپردازي رياضي ميپردازد؛ اما بايد توجه داشت كه امروزه اين دو
گرايش آنچنان در هم ادغام شدهاند كه نميتوان مرزي بين آنها مشخص
كرد؛ زيرا گاه يك تئوري كام ً
ال محض ،وارد مرحلهي كاربردي شده و چون
در عمل با مش��كل روبهرو ميشود ،بار ديگر به حوزهي تئوري برميگردد و
درنهايت ،پس از رفع نقصها ،دوباره وارد مرحلهي كاربري ميش��ود؛ يعني
يك تعامل و ارتباط دوجانبه بين رياضي كاربردي و محض وجود دارد.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
دانشجوي رشتهي رياضی بايد شخصي صبور و باحوصله باشد و از صرف
وقت در حل مسائل ،دريغ نكند و در كل الزم است به درس رياضي عالقهمند
بوده و در دورهي دبیرستان ،دانشآموز موفقي در رشتهي رياضي باشد.
اين رشته نيازمند دانشجوياني است كه از نظر ذهني ،آمادگي جذب
ايدههاي جديد را داش��ته باش��ند و بتوانند الگوها و نظم را درك كرده و
مس��ائل غير متعارف را حل كنند .به عبارت ديگر ،يك روحيهي علمي،
تفكر انتقادي و توانايي تجزيه و تحليل داشته باشند.
موقعيت شغلي
كاربرد رياضي در علوم مختلف ،انكارناپذير است .براي مثال مبحث آناليز
تابعي در مكانيك كوانتومي ،كاربرد بسيار زيادي دارد يا در بيشتر رشتههاي
مهندس��ي ،معادلهي الپالس ،كه يك معادلهي رياضي است ،مورد استفاده
قرار ميگيرد .در جامعهشناسي نيز نظريهي احتمال و نظريهي گروهها نقش
بس��يار مهمي ايفا ميكنند .در كل بايد گفت كه همهي صنايع ،زيرس��اخت
رياض��ي دارند و به همين دليل در هم��هي مراكز صنعتي و تحقيقاتي دنيا،
رياضيدانها در كنار مهندسان و دانشمندان ساير علوم ،حضوري فعال دارند
و آنچه در نهايت ارائه ميشود ،نتيجهي كار تيمي آنهاست.

رش��تهي رياضي در سطح دانشگاهي داراي دو گرايش كاربردي و محض
اس��ت كه معموالً گرايش كاربردي آن ،طرفداران بيشتري دارد؛ البته اين دو
گرايش در تعدادي از واحدهاي درس��ي (با توجه به سطح آموزشي دانشگاه) با
ه��م تف��اوت دارند ،ولي با توجه به اينكه در هر رش��تهي تحصيلي تعدادي از
واحدها اختياري هستند ،معموالً هر دو گرايش ،درسهاي اختياري يكديگر را
ميتوانند بگذرانند و خيلي با هم بيگانه نيس��تند .با توجه به امكانات دانشگاه،
اغلب دانشجويان به گرايش كاربردي تمايل دارند كه واحدهاي اختياري خود
را از درسهاي مش��ترك با دو رش��تهي مهندسي كامپيوتر و مهندسي صنايع
انتخاب میكنند.
گرايش محض ،كمي سختتر است و درسهاي تخصصي سنگينتري
دارد .رش��تهاي بس��يار جالب و درسهاي بسيار ش��يريني دارد ،از جمله،
توپول��وژي عمومي كه دربارهي يك فض��اي خاص به نام فضاي توپولوژيك
است و با يكسري تعريفها مشخص شده و سپس ويژگيهاي حيرتانگيز
اين فضا بيان ميش��ود .درس جبر  ،2جبر خطي ،هندس��هي ديفرانس��يل
موضوعي ،از درسهاي بسيار شيرين ديگر در اين گرايش (رياضي محض)
اس��ت .اين رش��ته با گرايش رياضي محض در مقطع ليسانس در كشور ما
ب��ازار كار زي��ادي ندارد ،به جز تدريس و کار در برخي از بانكها و برخي از
مؤسسههاي محدود.
رياضي كاربردي با رياضي محض در حدود  40واحد دانشگاهي متفاوت
اس��ت .در اصل اين رش��ته ب��ا دو رش��تهي كامپيوتر (نرمافزار) و مهندس��ي
صنايع ،واحدهاي مش��تركي دارند و به صورت كاربردي ،رشتهي مناسبي در
كارخانههاست.
اگر در كنار اين رش��ته ،دورههاي برنامهنويس��ي آموزش داده ش��ود ،از
لحاظ بازار كار موقعيت بهتري پيدا ميكند .يكي از كاربردهاي اين رشته در
 ،FBIبراي نگهداري اثر انگش��ت مجرمان است .اين كار توسط نرمافزارهايي
انجام ميش��ود كه يكي از پيشنيازهاي آن ،درس جبر خطي اس��ت .يكي
ديگر از جنبههاي حيرتانگيز اين رشته ،مبحث بسيار جالب فراكتالهاست
ك��ه توضيح در مورد آنها در اين بحث نميگنج��د .البته در مقاطع باالتر،
اين رش��ته داراي شاخههاي بسيار زيادي ميشود كه هر يك زيبايي خاص
خود را دارد.
يك توصيهي جدي :فقط در صورت عالقهي زياد به رياضي ،اين رشته
را انتخاب كنيد؛ زیرا با توجه به س��ختي اين رش��ته و درسهاي تخصصي
سنگين ،در صورت عدم عالقه حتماً با مشكل مواجه خواهيد شد( .ستاره
ايراننژاد)

مهندسي فنآوري اطالعات
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در هزارهي س��وم ،فنآوري اطالعات يا  ITبه عنوان عمدهترين
محور تحول و توس��عه در جهان منظور ش��ده است و دستاوردهاي
ناش��ي از آن ،آنچن��ان ب��ا زندگ��ي مردم عجين ش��ده اس��ت كه
رويگرداني از آن ،اختاللي عظيم در جامعه و رفاه و آس��ايش مردم
به وج��ود ميآورد .براي مثال ،كامپيوتري ش��دن بس��ياري از امور
جاري مردم ،انجام بس��ياري از كارهاي روزمرهي بانكي با اس��تفاده
از اينترنت و ش��بكههاي ارتباطي در من��ازل ،آموزش الكترونيكي و
مجازي و عدم نياز به حضور در كالسهاي درس و توس��عه و ترويج
تجارت الكترونيكي ،از نتايج و دستاوردهاي فنآوري اطالعات است؛
عواملي كه هرچند در مراحل اوليهي رش��د و تكامل هس��تند اما در
همين حد نيز در رفاه و آس��ايش انس��ان ،نقش بسيار مهمي دارند.
از همین رو امروزه تمامي كش��ورها در زمينهي فنآوري اطالعات و
عموميت بخش��يدن به آن در جامعه ،تالشي پيگير دارند .در كشور
م��ا نيز براي تربيت ني��روي متخصص و كارآم��د در زمينهي  ITو
حركت س��ريع در اين عرصه ،رش��تهي  ITدر دانش��گاهها و مراكز
آموزش عالي ارائه ميش��ود و در مقطع كارشناس��ي و كارشناس��ي
ارشد دانشجو ميپذيرد.
ف��نآوري اطالعات IT ،ي��ا ،Information Technology
رش��تهاي اس��ت كه ميتواند تمام رشتههاي دانش��گاهي را پوشش
دهد و از نظر عملياتي ،يك رش��تهي ميانرش��تهاي بين كامپيوتر و
صنايع و برق اس��ت كه در اين ميان ،امور مربوط به توليد ،پردازش،
ی و عرضهي اطالعات و فرآيندهاي آن ،از سلس��له بحثهاي
نگهدار 
رش��تهي صنايع و رشتهي برق است و به خصوص گرايش مخابرات،
انتقاالت مرتبط با اطالعات و دادهها را بر عهده دارد.
دربارهي اهميت و كاربرد اين رشته گفته ميشود که  ITابزاري
اس��ت كه امروزه در تهيه ،توزيع و كارب��ري اطالعات ،نقش بزرگي
ب��ر عهده دارد .براي مث��ال در امر آم��وزش IT ،مجموعه ابزاري از
س��ختافزار ،نرمافزار و نيروي انساني اس��ت كه كمك ميكند علم
و دان��ش با بهترين كيفي��ت و كارايي ،در هر زم��ان و هر مكان در
اختي��ار همه قرار گيرد .از س��وي ديگر ،برخالف آموزش س��نتي ما
كه يادگيري با تكيه بر حس ش��نوايي اس��ت IT ،زمينهاي را فراهم
ميكند تا چشم و گوش ،همزمان در يادگيري نقش داشته باشند و
اين امر در فراگيري ،تأثير فوقالعادهاي دارد.
در واق��ع IT ،امروزه با تغيير در نحوهي انتقال اطالعات و ايجاد

مدرس��هها و دانشگاههاي مجازي ،فضاي آموزشي دنيا را تغيير داده
و تأثير بسيار زيادي بر آن گذاشته است.
 ،ITاس��تفادهي بهين��ه از اطالع��ات ب��راي كاربردهاي مختلف
اس��ت؛ يعني متخصص اين رشته بايد بتواند اطالعات را جمعآوري،
دستهبندي و پردازش كرده و بهموقع از آنها استفاده كند .از همين
رو ،كارش��ناس اين رشته بايد مباني كامپيوتر را بلد باشد؛ به عبارت
ديگر ،هس��تهي اصلي اين رش��ته ،همان هس��تهي اصلي مهندسي
كامپيوتر اس��ت .از آنجا كه يكي از توانمنديهاي اصلي كارشناس
اين رش��ته ،بهرهوري بهموقع و صحيح از اطالعات است ،دانشجوي
 ITبايد داراي اطالعات جانبي در زمينههاي مختلف باشد.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
با توجه به ماهيت ميانرشتهاي مهندسي فنآوري اطالعات ،الزم
است دانشجوي اين رش��ته به دو مبحث علوم مديريت و كامپيوتر،
عالقهمند باش��د .همچنين باي��د در رياضي توانمن��د بوده و قدرت
تجزيه و تحليل خوبي داش��ته باشد؛ زيرا به گفتهي «الكساندروف»،
رياضيدان و فيلس��وف معاصر روس��ي ،علم رياض��ي كاربرد فراواني
در س��اير دانشها ،صنعت و در همهي زمينههاي مربوط به زندگي
بشري دارد .اين رشته در حال حاضر از بين داوطلبان گروه آزمايشي
رياضي دانشجو ميپذيرد.
گفت��ه ميش��ود رش��تهي  ITبايد از بي��ن داوطلب��ان هر پنج
گروه آزمايش��ي دانش��جو بپذيرد و آزمون اين رشته بايد به صورت
نيمهمتمركز برگزار شود تا عالقهمندترين و مستعدترين داوطلبان،
وارد اين رش��ته ش��وند؛ داوطلباني كه پيش از ورود به دانش��گاه ،با
كامپيوتر آشنايي داشته و در اين زمينه توانمند باشند.
فرصتهاي شغلي
 ITيعني امكان زندگي در يك ش��هر الكترونيكي؛ ش��هري كه
آموزش ،تفريحات ،خريد و فروش و بخش قابل توجهي از ارتباطات
آن ،الكترونيكي اس��ت .در اين شهر ،همهي كارها ،از سوار شدن به
مترو و تاكس��ي گرفته تا خريد از فروشگاهي كه در آن ،فروشندهاي
حضور ندارد ،به صورت الكترونيكي انجام ميشود.
اين تصويري از آيندهي تمام كش��ورهاي جهان از جمله كشور
ايران است .تصويري كه بيانگر وجود فرصتهاي شغلي فراوان براي
فارغالتحصيل  ITاست .البته يك مهندس  ITنهتنها در آينده ،بلكه
در حال حاضر نيز فرصتهاي شغلي فراواني دارد.
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دانش��جوي رشتهي ماش��ينهاي كش��اورزي در مقطع كارشناسي،
درب��ارهي كاربرد ماش��ينها در مزرع��ه و مديريت و اج��راي طرحهاي
مكانیزاس��يون ،آموزش ميبين��د .از جملهي اين ماش��ينها ميتوان به
ماشينهاي تسطيح اراضي ،ماشينهاي خاكورزي ،ماشينهاي كاشت،
داشت ،برداشت و ماشينهاي پس از برداشت اشاره كرد.
در م��ورد معرف��ي نح��وهي كار برخي از ماش��ينهاي يادش��ده و نقش
مهندس��ان ماشينهاي كش��اورزي در كاربرد ماش��ينهاي ذكرشده ميتوان
گفت :ماشينهاي تسطيح اراضي براي هموار كردن پستي و بلنديهاي زمين
به كار ميروند تا زمين ،شيب مورد نياز را براي كشت مورد نظر به دست آورد.
در اين زمينه مهندس ماش��ينهاي كش��اورزي به نقشهبرداري و محاسبهي
مقدار خاكي كه بايد برداشته شود يا در جاهاي گود ريخته شود ،ميپردازد.
كار ماشينهاي خاكورزي نيز آماده كردن زمين براي كشت و كار
اس��ت .در اين زمينه يك مهندس ماشينهاي كشاورزي ،مقدار شخمي
كه زمين بايد بخورد و همچنين جهت ش��خم را با توجه به نوع كش��ت
و ن��وع آبي��اري زمين مورد نظ��ر ،تعيين ميكند .در مورد ماش��ينهاي
كاش��ت نيز ميتوان به بذركارها اش��اره كرد كه ب��راي زي ِر خاك كردن
انواع بذر به كار ميروند .ماشينهاي داشت نيز شامل ماشينهاي پخش
كود ،س��مپاشها ،ماش��ينهاي آبياري و هر ماشين ديگري ميشود كه
در مزرعه ،از مرحلهي س��بز ش��دن گياه تا برداش��ت ،مورد استفاده قرار
ميگيرند .ماشينهاي برداشت نيز شامل دروگرها و كمباينها ميشوند
كه با توجه به نوع كشت ،مورد استفاده قرار ميگيرند.
در كل ،محاسبهي ماشينهاي مورد نياز براي يك مزرعه و نگهداري
و رسيدگي به تعميرات و برنامهريزي براي زمان و نحوهي كار ماشينهاي
مورد نظر ،به وس��يلهي فارغالتحصيالن اين رش��ته انجام ميشود .البته
در مقطع كارشناس��ي ارشد و دكترا ،دانش��جويان اين رشته به طراحي
ماشينهاي كشاورزي ميپردازند.
مهندسي ماشينهاي كشاورزي ،كاربرد مهندسي مكانيك در كشاورزي است
و هدف آن ،تربيت كارشناساني است كه بتوانند در زمينههاي كاربرد ،نگهداري،
تعمي��ر و ترويج ماش��ينهاي كش��اورزي ،برنامهريزي منطقهاي مكانيزاس��يون
كشاورزي و به عنوان مجري و ارزياب پروژههاي عملياتي فعاليت كنند.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
بس��ياري از داوطلبان آزمون سراس��ري تصور ميكنند كه مهندس��ي
ماش��ينهاي كش��اورزي همان مهندسي مكانيك اس��ت ،در حالي كه اين
رش��ته در مقطع كارشناسي ،حد فاصل مهندسي كش��اورزي و مهندسي

مكانيك است و دانشجويان اين رشته بايد از هر دو علم ،اطالعات كافي به
دست آورند .اگر دانشجوي ماشينهاي كشاورزي شرايط محصوالت زراعي
و باغ��ي را ندان��د ،طراحي او در عمل موفق نخواهد بود .به عنوان مثال اگر
بخواهد يك ماش��ين دروگر گندم را طراح��ي كند ،بايد بداند كه گندم در
زمان برداش��ت چه خصوصياتي دارد؟ تراكم كاشت آن ،چگونه است و چه
انتظارهايي از ماشين دروگر ميرود و بعد از برداشت چه عملياتي بايد روي
گندم انجام ش��ود؟ جنس خاك چيست؟ ش��يب زمين چند درصد است؟
مزرعه وسيع است يا قطعهي كوچكي است؟ و سؤالهايي از اين دست كه
پاسخ به همهي آنها نياز به يك ديد كلي از كشاورزي دارد و دانشجو اين
ديد كلي را با خواندن درسهاي پايه و اصلي كشاورزي به دست ميآورد.
يك مهندس ماشينهاي كشاورزي عالوه بر طراحي ماشين بايد كاربرد
ماش��ين را نيز بياموزد .به همين دليل دانش��جويان در مقطع كارشناسي
بيشت��ر با كاربرد ماش��ينهاي كش��اورزي آش��نا ميش��وند و در مقطع
كارشناس��ي ارشد و دكترا به طراحي ماشينهای كش��اورزي ميپردازند.
همچنين دانش��جوي اين رشته بايد در دو درس رياضي و فيزيك ،قوي و
توانمند باش��د؛ زیرا درسهاي اين رشته ارتباط زيادي با رياضي و فيزيك
دارند .دانشجوي ماشينهاي كشاورزي بايد از مقاومت قطعات ماشينهاي
كشاورزي اطالع داشته باشد؛ درنتيجه درسهايي از قبيل مقاومت مصالح
و استاتيك نيز از جمله درسهاي پايهي اين رشته است.
فرصتهاي شغلي
آيا حضور مهندس��ان ماشينهاي كشاورزي در كارخانههاي ساخت
ماشينهاي كشاورزي ،امري ضروري است؟
ش��ايد به نظر شما پاسخ اين س��ؤال ،واضح و روشن است و اص ً
ال نيازي
به طرح چنين س��ؤالي نيست اما حقيقت اين است كه عدهاي معتقدند ،يك
مهندس مكانيك نيز ميتواند مس��ئوليت مهندس ماش��ينهاي كشاورزي را
بر عهده بگیرد و ماش��ينهاي كش��اورزي را طراحي كن��د؛ در حالي كه اگر
يك مهندس طراحي از خواص مكانيكي محصوالت كشاورزي اطالع نداشته
باش��د ،نتيجهي كار ،كيفيت خوبي نخواهد داش��ت .براي مثال اگر قرار است
در يك كارخانهي تراكتورسازي ،تراكتوري براي درو كردن خوشههاي گندم
طراحي شود ،بايد تيغهي كمباين براي بريدن اين محصول حسابشده باشد
و زاويهي برش نيز مش��خص شود كه تمامي اينها نياز به تخصص مهندس
ماش��ينهاي كشاورزي دارد .خوشبختانه در حال حاضر مديران كارخانههاي
ساخت ماشينهاي كشاورزي نيز به همين نتيجه رسيدهاند و فارغالتحصيالن
اين رشته به طور نسبي از فرصتهاي شغلي خوبي برخوردارند.
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مهندس��ي اقتص��اد كش��اورزي ،قوانين كالن اقتص��اد را در بخش
كش��اورزي پياده ميكند تا بتوان از امكان��ات و منابع موجود ،بهترين
اس��تفاده را كرد و بيشترين س��ود را به دس��ت آورد .به عبارت ديگر
در اين علم مس��ائل اقتصادي در بخش كش��اورزي اعمال ميشود تا با
اس��تفاده از منابع موجود ،اعم از زمين ،آب ،كود ،بذر ،نيروي انساني و
سرمايه ،حداكثر محصول و حداكثر سود به دست آيد.
در مورد تفاوت رش��تهي «اقتصاد ،گرايش اقتصاد كش��اورزي» با
رشتهي «مهندسي كشاورزي ،گرايش اقتصاد كشاورزي» ميتوان گفت
كه درسهاي اختصاصي هر دو رشته ،يكي است اما دانشجويان رشتهي
«اقتصاد ،گرايش اقتصاد كش��اورزي» ،پايهي رشتهي تحصيليشان بر
علم اقتصاد اس��توار اس��ت و دانش��جويان رش��تهي «مهندسي اقتصاد
كش��اورزي» پايهي درسهايشان بر دانش كش��اورزي استوار است و
بدون ش��ك يك دانش��جوي اقتصاد كش��اورزي بدون آشنايي با دانش
كش��اورزي و عوامل طبيعي از قبيل آب ،خاك و هوا نميتواند در اين
رشته كارايي الزم را داشته باشد.
دربارهي ارائهي اقتصاد كشاورزي به عنوان يك رشتهي مجزا ،حد
فاصل رش��تهي كش��اورزي و اقتصاد ،گفته ميشود که بازار محصوالت
كش��اورزي به دلي��ل اينكه در بس��ياري از موارد پيوس��تگي توليد را
ن��دارد و متغيرهاي��ي مثل آب و ه��وا و خاك بر آن اث��ر ميگذارد ،به
مطالعهي تخصصي ويژهاي نيازمند اس��ت؛ يعني كارشناس و متخصص
اين بخش بايد عالوه بر آش��نايي با مس��ائل كش��اورزي از قبيل اصول
زراعت و بازارهاي محصوالت كش��اورزي ،با اصول و مباني علم اقتصاد
مثل اقتصاد خرد و كالن نيز آش��نا باش��د .مهندسي اقتصاد كشاورزي،
رشتهاي است كه تالش ميكند از يك سو فعاليت كشاورزان و مديران
واحدهاي كشاورزي را بهينه كند و از سوي ديگر در بهبود برنامهريزي
سياس��تمداران و مدي��ران دولتي در بخش كش��اورزي نقش داش��ته
باشد.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
رش��تهي مهندسي اقتصاد كشاورزي نيز مثل دو رشتهي مهندسي
آبياري و مهندس��ي ماشينهاي كش��اورزي تنها از بين داوطلبان گروه
آزمايش��ي علوم رياضي و فني دانش��جو ميپذيرد؛ زيرا دانش��جوي اين
رش��ته بايد بتواند به خوبي محاس��به كرده و اطالعات بهدستآمده را
تجزي��ه و تحلي��ل كند؛ يعني بع��د از اينكه اطالعات فن��ي مورد نياز
خود را از متخصصان كش��اورزي در بخشهاي مختلف (اعم از آبياري،

زراعت ،خاكشناسي ،علوم دامي) و ساير متخصصان دريافت كرد ،يك
برنامهي عملي مناس��ب در زمينهي مقدار نيروي كار دائمي يا فصلي،
نوع ماش��ينآالت مصرفي و الگوي بهين��هي تقاضا و مصرف بخشهاي
مختلف كش��اورزي تعيين كند؛ البته چنين كاري نياز به رياضي و آمار
و آشنايي با اصول كشاورزي دارد .در ضمن دانشجويي كه به كشاورزي
عالق��ه دارد و از كار و فعاليت در مزرعهه��ا و دامداريها لذت ميبرد،
ميتواند در اين رش��ته پيشرفت كند؛ زیرا يك فارغالتحصيل مهندسي
اقتصاد كش��اورزي نميتواند از محيطهاي روستايي و قطبهاي توليد
كش��اورزي فاصله بگيرد و در پش��ت ميز ،محاسبههاي اقتصادي انجام
دهد.
گفتني است در حالي كه رشتهي مهندسي اقتصاد كشاورزي تنها
از بين داوطلبان گروه آزمايش��ي علوم رياضي و فني دانشجو ميپذيرد،
رش��تهي «اقتصاد ،گرايش اقتصاد كش��اورزي» تنها از بين دانشجويان
عل��وم تجرب��ي و علوم انس��اني داوطلبان خ��ود را انتخ��اب ميكند و
داوطلبان گروه آزمايش��ي علوم رياضي و فن��ي نميتوانند اين گرايش
را انتخاب كنند!
فرصتهاي شغلي
هر س��اله از طريق رسانههاي گروهي مطلع ميشويم كه در بعضي
از نق��اط كش��ور ،در ديماه يا فروردينماه س��يل ميآي��د و در تيرماه
و مردادم��اه در همان منطقه ،خشكس��الي ميش��ود؛ حوادثي كه آثار
و تبعات آنها ،ب��ه صورت ناهنجاريهاي اجتماعي جلوهگر ميش��ود.
حال در مقابل اين مش��كل چه بايد كرد؟ بايد گفت كه اين بر عهدهي
برنامهريزان اقتصاد كش��اورزي است كه الگوهاي متداول اقتصادي را با
شرايط عيني كشور و با استفاده از تجربههاي ديگران و پيششرطهاي
اجتماع��ي ،سياس��ي و فرهنگي تعيي��ن و طراحي كرده و س��ازوكاري
متناسب با شرايط موجود كشور ارائه دهند تا بتوان از بروز این حوادث
و پيامدهاي منفي آنها تا حدودي جلوگيري كرد.
فارغالتحصيالن مهندسي كش��اورزي و از جمله مهندسان اقتصاد
كش��اورزي ،در صورت توانمندي ميتوانند در ش��ركتهاي خصوصي،
طرحهاي اقتصادي و كش��اورزي ارائه دهند يا در جهاد كشاورزي براي
واحدهاي كش��اورزي مثل مزرعهها ،مرغداريها و كارخانههاي صنايع
غذاي��ي به برنامهريزي كوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت بپردازند يا در
مورد علتهاي موفقيت و عدم موفقيت واحدهاي مختلف كش��اورزي و
نحوهي سرمايهگذاري در زمينهي محصوالت كشاورزي تحقيق كنند.

مهندسي كشاورزي آب
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دانشجويان رش��تهي آبياري بخش��ي از درسهاي رشتهي مهندسي
عمران -آب و بخش��ي از درسهاي رشتهي كشاورزي را مطالعه ميكنند؛
زيرا هدف اين رشته ،استفاده از آب در كشاورزي است؛ بنابراين يك مهندس
آبياري بايد با آب و ويژگيهاي آن ،طريقهي استحصال آب ،طريقهي انتقال
آب به محل مصرف و طريقهي مصرف آب آشنا باشد و براي تسلط به موارد
ذكرشده ،الزم است از دانشهاي ديگري از قبيل زمينشناسي ،هواشناسي،
خاكشناس��ي ،گياهشناس��ي ،طراحي و ساخت تأسيس��ات آبي و مكانيزم
مصرف آب توسط خاك و گياه اطالع داشته باشد .براي مثال بايد بداند كه
يك باغ به چهقدر آب نياز دارد و گياه باغي چه فرقي با گياه علوفهاي دارد
يا بداند در كشت سنتي ،كشت مكانيزه و كشت آبياري تحت فشار چهقدر
آب مصرف ميشود.
همچنين بايد بداند كه يك س��د بايد چهق��در ارتفاع ،عرض ،حجم و
بيرونريزي آب داش��ته باشد .دانش��جويان آبياري ،درسهايي در زمينهي
ش��ناخت منابع آب زيرزميني و سطحي و نحوهي بهرهبرداري بهينه از اين
منابع و آبياري و زهكش��ي (شيوههاي آبياري زمينهای مختلف و نحوهي
دفع آبهاي مازاد و هدايت آن به سوي رودخانه) را مطالعه ميكنند.
در مورد تفاوت تخصص مهندس��ي كش��اورزي -آبياري با مهندس��ي
عمران -آب گفته ميش��ود :مهندس عمران -آب ،سازههاي آبي را طراحي
ميكند اما مهندس آبياري ،طراحيهاي هيدروليكي تأسيسات آبي را انجام
ميدهد .براي مثال ،مهندس آبياري ،حجم ،ارتفاع و عرض س��د را تعيين
ميكند و مهندس عمران ،مش��خص ميكند كه س��د مورد نظر بايد با چه
آرماتور و سيماني ساخته شود و مقاومت آن چهقدر بايد باشد.
يكي از اس��تادان اين رش��ته ميگويد :علم آبي��اري ،علم آب و خاك
است و دانشجويان اين رشته دربارهي نحوهي رساندن آب تا مزرعه توسط
كانالها يا لولههاي انتقال آب و شبكههاي توزيع آب در زمين زراعي ،تأمين
ني��از محصوالت زراعتي و باغي با روشه��اي مختلف آبياري ،خارج كردن
آبهاي اضافي از پيرامون ريشه براي تنفس ريشهي گياه توسط شبكههاي
زهكشي و احداث سدهاي انحرافي و خاكي براي آبياري كشاورزي آموزش
ميبينند.
توانمنديها و ويژگيهاي الزم
دانش��جويان رشتهي آبياري نيز همانند س��اير رشتههاي رياضي بايد
بر درسهاي رياضي و فيزيك مس��لط باش��ند و بتوانند به خوبي تجزيه و
تحليل كرده و محاسبه كنند و از عهدهي درسهاي مهم اين رشته از قبيل
نقشهبرداري يا استاتيك برآيند.

فرصتهاي شغلي
ش از  75درصد از آب استحصالي
آيا ميدانيد كه در كشور ما هر ساله بي 
به هدر ميرود؟ در حالي كه ميزان كشت آبي كشور و همچنين نياز واقعي
آب��ي زمينهاي زراعي و باغها ،نبايد از  20ميليارد متر مكعب آب افزونتر
باش��د ،هر س��اله  82ميليارد متر مكعب آب در بخش كش��اورزي مصرف
ميشود .تصور ميكنيد كه به چه دليل هر ساله بخش زياد اين منبع بزرگ
حياتي در كشور ما تلف ميشود؟
كارشناس��ان و متخصصان آبياري معتقدند كه مش��كل اصلي ،آبياري
سنتي است؛ زيرا در آبياري سنتي به علت روان بودن آب و قرار گرفتن در
معرض نور خورش��يد و مجاورت با بادهاي موسمي و غير موسمي ،تبخير
آب ،بسيار زياد است .از سوي ديگر در آبياري سنتي با استفاده از رودخانهها
و ريزشه��اي جوي ،صرف نظ��ر از فرو رفتن آب در زي��ر زمين كه منجر
ب��ه اتالف بخش بزرگي از آب ميش��ود ،موجبات روي��ش علفهاي هرز و
پراكندگ��ي بذر در باغ يا مزرعه را فراهم ميكن��د و باالخره در اين روش،
بسياري از كشاورزان بيش از حد نياز ،گياهان را آبياري ميكنند و حتي به
ميزان س��ه برابر نياز واقعي گياه ،آب به مزرعه هدايت ميشود و چون آب
يكي از اقالم عمدهي هزينه است ،قيمت تمامشدهي توليدات كشاورزي نيز
با مصرف آب اضافي ،به ميزان چشمگيري افزايش مييابد.
از همينجا ميتوان به نقش مهم فارغالتحصيالن مهندس��ي آبياري و
نياز جامعهي ما به اين دس��ته از متخصصان پي برد .افرادي كه با طراحي
روشه��اي آبياري نوين ،نهتنها از تلفات آب جلوگيري ميكنند ،بلكه با به
حداقل رس��اندن تنش گياهي در جذب آب و كمك به گسترش ريشههاي
مرئي در اعماق پايينتر خاك ،ميزان محصول را در واحد سطح در مواردي
ب��ه ميزان  2تا  3برابر افزايش ميدهند و باعث باال بردن كيفيت توليد نيز
ميشوند.
براي مثال امروزه مهندسان آبياري ايراني با ابداع شيوهي آبياري قطرهاي
ثقلي توانستهاند به اهداف باارزشي از جمله صرفهجويي  70درصدي ،ازدياد
محصول در واحد س��طح ،عدم نياز به پمپ و نيروي الكتريسيته ،عدم نياز
ب��ه مديريت متبحر و گرانقيمت ،عدم گرفتگي قطرهچكانها ،الزم نبودن
س��رمايهي اوليهي زياد ،آموزش سريع و چندروزه به كشاورزان و درنهايت،
افزايش درآمد كشاورزان و سرمايهگذاران در اين بخش اشاره كرد كه همهي
اين موارد ،در درازمدت و در صورت عموميت يافتن آن در سطح مزرعههاي
كشور ،سبب خواهد شد تا به تدريج از واردات مواد غذايي بينياز شده و از
مهاجرت روستایيان به شهرها به طرز مطلوبي جلوگيري شود.

مكاترونيـك
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مهندسي مكاترونيك چيست؟
مكاترونيك يعني تلفيق مكانيك و الكترونيك
ام��روزه كمتر محص��ول صنعتي را ميتوان ياف��ت كه تركيبي از
حوزههاي مختلف مهندسي نباشد .اگر بيشتر به محيط زندگي خود
و محصوالتي كه در زندگي روزمره از آنها اس��تفاده ميش��ود دقت
كنيم ،از س��اعت مچي ديجيتالي تا ماشين لباسشويي در آشپزخانه،
خودروي شخصي يا عمومي كه با آن به محل كار ميرويم ،چاپگرها و
اسكنرها در محيط اداري و  ،...همگي نمونههايي از تركيب حوزههاي
مختلف مهندسي و به خصوص مكانيك و الكترونيك هستند.
اگر با محصوالت جديدتر صنعتي آش��نا باشيم ،تجميع نرمافزار
و س��ختافزار كامپيوت��ر را با حوزههاي نامبرده ب��ه وضوح ميتوان
در بس��ياري از محص��والت از جمل��ه ماش��ينهاي لباسش��ويي و
خشككنهاي جديد هوشمند ،دوربينهاي خودتنظيم ،روباتهاي
صنعتي ،خودروهاي مجهز به سيستم ترمز ضد قفل ،ديسكدرايوهاي
كامپيوت��ر ،فره��اي مايكرووي��و ،تلفنهاي همراه ،سيس��تم پخش
ديجيتال ،محصوالت دفاعي مدرن و تجهيزات پزش��كي شناس��ايي
كرد كه مثالهايي از تركيب حوزههاي مهندسي نامبرده هستند.
در واقع ،پيش��رفت روزافزون علوم فنآوري اطالعات ،الكترونيك
(به خصوص الكترونيك قدرت) ،ريزپردازندهها و همچنين سيستمهاي
هوشمند ،همراه نياز روزافزون به توليد محصوالت صنعتي با كيفيت
بهتر ،هزينهي كمتر و زمان توليد كوتاهتر ،افق جديدي را در طراحي و
ساخت محصوالت الكترومكانيكي ،به همراه آورده است .اين فنآوري
ك��ه بر اس��اس تجميع مهندس��ي مكانيك ،الكتروني��ك ،كامپيوتر و
سيستمهاي كنترل است ،مكاترونيك ناميده ميشود.
واژهي مكاترونيك تركيبي از دو بخش «مكا» مخفف مكانيسم و
«ترونيك» مخفف الكترونيك است .اين واژه براي اولين بار در اواخر
دههي  60ميالدي توس��ط يك مهندس ژاپني معرفي ش��د كه در
زمينهي كنترل كامپيوتري موتورهاي الكتريكي در ش��ركت ياسكاوا
الكتريك تحقيق ميكرد.
تاكنون تعريفهاي گوناگوني از مكاترونيك ارائه ش��ده است كه
مهمترين آنها عبارت اس��ت از :يك تركيب همافزايانه از مهندسي
مكاني��ك ،الكترونيك ،كامپيوتر ،سيس��تمهاي كنت��رل و فنآوري
اطالعات در طراحي و س��اخت محص��والت و فرايندهاي صنعتي با
دقت باال.

در واقع مكاترونيك يك تفكر جديد در طراحي و توليد محصوالت
صنعتي اس��ت كه به مهندس��ان اجازه ميدهد با يكپارچهس��ازي
حوزههاي تخصصي يادش��ده ،از اولين مراح��ل طراحي و توليد ،به
خلق محصوالتي با كيفيت بهتر ،قابليت اعتماد باالتر ،هزينهي كمتر
و در زمان كوتاهتر بينديشند.
عناصر اصل��ي يك سيس��تم مكاترونيكي عبارتان��د از :فرايند
مكانيك��ي يا الكترومكانيكي ،حس��گرها ،محركهه��ا ،ريزپردازندهها
و نرماف��زار كنترلكنندهي سيس��تم .در طراحي كالس��يك ،اجزاي
مختلف يك سيس��تم به طور جداگانه طراحي میش��وند و س��پس
تجمي��ع صورت ميگي��رد؛ ولي در مكاترونيك ،اج��زاي مكانيكي و
الكتريكي ،همراه اس��تراتژي كنترلي ،از ابتدا به صورت يك سيستم
يكپارچه در نظر گرفته ميشوند و اين به معناي مهندسي همزمان
در طراحي است.
نكت��هي مهم ،تفاوت مهندس��ي الكترومكانيك ب��ا مكاترونيك
اس��ت .در مهندس��ي مكاترونيك ،ب��ا آنكه عموماً با سيس��تمهاي
الكترومكانيكي سروكار داريم ،نكتهي اساسي در حاكميت همزمان
بودن طراحي ،يكپارچهس��ازي و حتي بهينهسازي است؛ در حالي
كه مهندس��ي الكترومكانيك لزوماً اين معن��ا را نميدهد .به عنوان
مث��ال ،در تفكر مكاترونيكي ،ديگر جايز نيس��ت يك سيس��تم را از
ابتدا طراحي كنيد بدون آنكه به اس��تراتژي كنترلي آن انديش��يد ه
باشيد.
محصوالت مكاترونيكي
ف��نآوري مكاترونيك در بس��ياري از زمينهها كاربرد روزافزوني
پيدا كرده است كه در اينجا به بعضي از آنها اشاره ميكنيم.
در صناي��ع خودروس��ازي ،اس��تفاده از موتورهاي��ي ب��ا كنترل
الكترونيك��ي به جاي كنترلكنندهي س��نتي آن ،يعن��ي كاربراتور،
باعث بهبود عملكرد موتور ،كاهش مصرف س��وخت و آلودگي شده
اس��ت .همچنين سيستم ترمزهاي ضد قفل ،سيستم تهویهي هواي
اتوماتيك ،فرمانهاي ب��ا كمك الكتريكي -هيدروليكي ،خودروهاي
الكتريك��ي -تركيبي و  ...از كاربردهاي ديگ��ر فنآوري مكاترونيك
در صنايع خودروس��ازي هس��تند .در زمين��هي محصوالت صنعتي
ب��ا مصرفه��اي خانگي ،ميت��وان به ماش��ينهاي لباسش��ويي يا
خش��ككنهاي جديد و در صنايع دفاعي ميتوان به سيس��تمهاي
هدايت موشك يا سالحهاي هوشمند اشاره كرد.

علوم کامپیوتر
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پيش��رفت س��ريع علم كامپيوتر و گس��ترش روزافزون كارب��رد آن در
تحقيقات علمي ،صنايع ،اقتصاد پزشكي و ،...ضرورت دستيابي و بهرهبرداري
هرچه بيشتر از اين علم را آشكار ميسازد؛ بنابراین الزم است که دورههای
آموزش��ی متناس��ب با افزایش نیاز و کاربرد جامعه ،تأس��یس شود تا کشور
ب��ه خودکفایی علمی و تکنولوژیکی در زمینهی علوم کامپیوتر دس��ت یابد.
دورهی كارشناس��ي رش��تهی علوم كامپيوتر يكي از دورههاي آموزش��ي در
نظام آموزش��ي عالي است كه برای رس��یدن به چنین هدفی ،ارائه میشود.
اهداف دیگر این رش��ته عبارتاند از1 :ـ کس��ب آگاهي جامع از نظريههاي
علمي موجود در علوم كامپيوتر به نحوي كه دانش��جويان ،مفاهيم اين علم
را درك و نظرات عميق آن را بالقوه كسب کنند؛ 2ـ آمادهسازي دانشجويان
و فارغالتحصي�لان براي بهكارگيري دانش كامپيوتر در حل مس��ائل بنيادي
عل��وم كامپيوتر؛ 3ـ ايجاد پايههاي علم��ي و تخصصي الزم در تعريف دقيق
مسائل و پيگيري ،حل و اجرا در مراحل طراحي ،پيادهسازي و اثبات منطقي
صحت آنها جهت كاربردهاي كامپيوتر و 4ـ انطباق با روند تحوالت علمي،
تكنولوژيكي و اجتماعي در رابطه با كامپيوتر.
ن
ت و مهمتری 
ی اس 
ش کامپیوتر و علم ریاض 
ی دان 
ل ارتباط 
علو م کامپیوتر پ 
ل مسئله)
یح 
ی موجود (روشها 
ن الگوریتمها 
ی ب ه بهتری 
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هد 
ت اس��ت .از همینجا
ن دق 
ن خطا و بیشتری 
ن و ب��ا کمتری 
ن زما 
در کمتری�� 
میتوان به تفاوت این رشته با رشتهی مهندسی کامپیوتر نیز پی برد .به طور
کلي ،در بیشت ِر دانشگاههاي مهم دنيا ،فارغالتحصيالن علوم کامپيوتر در دو
مکان تربيت ميش��وند؛ يکي در دانشکدهی فني (برق و کامپیوتر) است که
بيشتر جنبههاي س��ختافزاري و الکترونیکی و همچنين طراحي و ساخت
و نگهداري را شامل ميشود؛ ديگري در دانشکدههاي رياضي و تحت عنوان
علوم کامپيوتر که در آنجا س��عي ميشود افرادي که توان طراحي و تجزيه
و تحليل سيس��تمها ،برنامهريزي ،طراحي ش��بکهها ،تحلي��ل دادهها ،توليد
نرمافزارها ،بانکهاي اطالعاتي ،انجام محاسبات علمي ،طراحي الگوريتمها،
برنامهنويسي ،سيستمهاي هوش��مند ،امور انفورماتيکي و  ...را دارند ،تربيت
ی
شوند .امر دوم آشکارا نیازمند داشتن فکر قوي و دانش رياضي است .رشت ه 
يو
ی آزمايشگاه 
ف مهندس��ي كامپيوتر ،فاقد درسها 
علو م كامپيوتر برخال 
ي دارد.
ت نظر 
ی تحقيقا 
ت و بيشتر جنب ه 
ي اس 
كارگاه 
ی الگوريتمها،
ت علمي ،نظري ه 
ی محاسبا 
ي چهار حيط ه 
ن رش��ت ه دارا 
اي 
ي اطالعاتي است .محاس��بات علمي در زمينهی
س��ختافزار و سيس��تمها 
برنامهري��زي خطي ،غير خطي ،آنالي��ز عددي و نرمافزار در رياضي اس��ت؛
يعني در اين گرايش كاربرد رياضيات در كامپيوتر مطالعه ميشود .نظريهی

الگوريتمها به بررسي راههاي مختلف حل مسئله به ياري روشهاي بهينهتر،
س��ريعتر و بهتر ميپردازد .به عبارت ديگر ،هدف اين گرايش پيادهس��ازي و
بهينه كردن الگوريتم اس��ت .معماري يا س��اختار كامپيوتر نيز در حيطهی
س��ختافزار مطالع��ه ميش��وند و سيس��تمهاي اطالعاتي هم ب��ه مديريت
پروژههاي نرمافزاري و سيستمهاي اطالعاتي میپردازند.
فرصتهاي شغلي
ت
ط و عالق ه ب ه رياضيا 
ی علو م كامپيوتر ،تسل 
ت در رشت ه 
ل موفقي 
ط او 
شر 
ل برخورد
ی با مسائ 
ل رياضيات 
ن رشت ه بايد بتواند با استدال 
ي اي 
ت و دانشجو 
اس 
ي
س از فارغالتحصيل 
يپ 
ي داشته باش د و حت 
ي خوب 
ت عموم 
کند .بايد اطالعا 
ي
ت پايها 
ل تنها اطالعا 
ي تحصي 
ت نكند؛ زیرا در ط 
ق پش�� 
ب ه مطالع ه و تحقي 
ش كند و
ي حض��ور در بازار كار بايد خ��ود تال 
ي را فراميگي��رد و برا 
و كل�� 
ق باشد .فرصتهاي شغلي فارغالتحصيل علوم کامپيوتر
ل مطالع ه و تحقي 
اه 
در مقطع کارشناس��ي ،شباهت بسياري با فارغالتحصيل مهندسي کامپيوتر
گرايش نرمافزار دارد؛ اما در مقاطع باالتر ،فارغالتحصيالن اين رشته بيشتر
به حل مسائل تئوريک مطرحشده در علم کامپيوتر ميپردازند .همچنين در
يک قانون کار اس��تاندارد ،به ازاي هر چهار نفر مهندس نرمافزار کامپيوتر به
يک کارشناس علوم کامپيوتر نياز است تا مديريت گروه را بر عهده بگيرد .در
ضمن انتخاب راهحل مسائل و حل آنها ،همچنين تقسيم الگوريتمها در بين
چهار نفر مهندس نرمافزار و در انتها جمع کردن قس��متهاي توزيعشده ،بر
عهدهی کارشناس علوم کامپيوتر است .نقش دانشآموختهی علوم کامپيوتر
به عنوان مدير و هماهنگکننده بس��يار مهم و قابل توجه اس��ت و به همين
دليل ،دانشجويان اين رش��ته درسهایي در زمينهی اصول مديريت ،مباني
اقتصاد و رياضيات مطالعه ميکنند .فارغالتحصيالن رشتهی علوم کامپيوتر
نقش بس��يار مهمي در توسعهی کشور خواهند داشت؛ زيرا با در نظر گرفتن
پتانس��يلي که در آنها با توجه به مواد درس��ي و موضوع��ات مربوط ايجاد
ميش��ود ،ميتوانند در بس��ياري از مراکز بزرگ صنعتي و مراکز تحقيقاتي
و س��ازمانها و ش��رکتها و وزارتخانهها وظايف مهم��ي را بر عهده گيرند و
با ش��رکت در پروژههاي مهم ،نقش باارزش��ي را به وي��ژه در بُعد نرمافزاري،
محاس��باتي ،انفورماتيکي ،اطالعاتي و ارتباطاتي و برنامهريزي داشته باشند.
فارغالتحصيالن اين رش��ته نهتنها در کش��ور اش��تغال ايجاد میکنند ،بلکه
میتوانند از طريق توليد و فروش نرمافزارهاي علمي ،آموزش��ي ،تحقيقاتي و
محاسباتي ،ارزآوري کالنی براي کشور داشته باشند؛ همانگونه که بعضي از
کشورهاي پيشرفته هماکنون ساليانه چند ميليارد دالر از اين طريق درآمد
ارزي دارند.

