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 جدول شماره 1

رشته های تحصیلی گروه ۱ )علوم ریاضی و فنی( ، گرایش و مقاطع تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی 
کشور بر اساس دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی سازمان سنجش آموزش عالی کشور )سال ۱395( ▼ 

مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

دکتراي پیوسته ۱ دکتراي پیوسته بیوتکنولوژي ۱

کارشناسي ارشد ۱ کارشناسي ارشد پیوسته الهیات و معارف اسالمي و ارشاد 2

کارشناسي ۱ آمار  3

کارشناسی ۱ آمار و سنجش آموزشی 4

کارشناسی ۱ آموزش ابتدایی 5

کارشناسی ۱ آموزش ریاضی 6

کارشناسی ۱ آموزش علوم ورزشی 7

کارشناسی ۱ آموزش فیزیک  8

کارشناسی ۱ آموزش کودکان استثنائی 9

کارشناسی ۱ ادیان و عرفان ۱0

کارشناسي ۱ ادیان و مذاهب ۱۱

کارشناسی ۱ اقتصاد ۱2

کارشناسی ۱ اقتصاد اسالمی ۱3

کارشناسی ۱ اقتصاد کشاورزی ۱4

کارشناسی ۱ الکترونیک و مخابرات دریایی ۱5

کارشناسی ۱ امنیت اطالعات ۱6



9

مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کارشناسی ۱ امنیت اقتصادی ۱7

کارشناسی ۱ امنیت بین الملل  ۱8

کارشناسی ۱ امنیت نرم ۱9

کارشناسی ۱ ایمنی صنعتی 20

کارشناسی ۱ پژوهشگری امنیت 2۱

کارشناسي ۱ تاریخ اسالم 22

کارشناسی ۱ تربیت مروج سیاسی 23

کارشناسی ۱ جهانگردی 24

کارشناسی ۱ حسابداری 25

کارشناسی ۱ حفاظت اطالعات 26

کارشناسی ۱ روانشناسی 27

کارشناسی ۱ ریاضیات و کاربردها 28

کارشناسی ۱ زبان و ادبیات عربی 29

کارشناسی ۱ شیعه شناسی 30

کارشناسی 2 شیمی کاربردی 3۱

کارشناسی ۱ ضد تروریسم 32

کارشناسي ۱ علم اطالعات و دانش شناسی 33

کارشناسي ۱ علوم انتظامی 34

کارشناسي ۱ علوم تربیتی 35

کارشناسي ۱ علوم فنی امنیت 36
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مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کارشناسي ۱ علوم قرآن و حدیث 37

کارشناسي ۱ علوم کامپیوتر 38

کارشناسي ۱ علوم مهندسی 39

کارشناسي ۱ علوم و مهندسی آب 40

کارشناسي ۱ علوم ورزشی 4۱

کارشناسي ۱ فقه و حقوق اسالمی 42

کارشناسي ۱ فقه و حقوق امامی 43

کارشناسي ۱ فقه و حقوق حنفی 44

کارشناسي ۱ فقه و حقوق شافعی 45

کارشناسي ۱ فقه و مبانی حقوق اسالمی 46

کارشناسي ۱ فلسفه و حکمت اسالمی 47

کارشناسي ۱ فلسفه و عرفان اسالمی 48

کارشناسي ۱ فلسفه و کالم اسالمی 49

کارشناسي ۱ فناوری اطالعات و ارتباطات 50

کارشناسي ۱ فیزیک 5۱

کارشناسي ۱ فیزیک مهندسی 52

کارشناسي ۱ مددکاری اجتماعی 53

کارشناسي ۱ مدیریت امور بانکی 54

کارشناسي ۱ مدیریت امور گمرکی 55

کارشناسي ۱ مدیریت بازرگانی 56

کارشناسي ۱ مدیریت بیمه 57
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مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کارشناسي ۱ مدیریت بیمه اکو 58

کارشناسي ۱ مدیریت دولتی 59

کارشناسي 2 مدیریت صنعتی 60

کارشناسي ۱ مدیریت فرهنگی هنری 6۱

کارشناسي ۱ مدیریت کسب و کارهای کوچک 62

کارشناسي ۱ مدیریت مالی 63

کارشناسي ۱ مدیریت و بازرگانی دریایی 64

کارشناسي 2 مربیگری عقیدتی 65

کارشناسي ۱ مربیگری ورزشی 66

کارشناسي ۱ معارف اسالمی 67

کارشناسي ۱ معارف اسالمی-تبلیغ و ارتباطات 68

کارشناسي ۱ معارف اسالمی و تاریخ 69

کارشناسي 2 معارف اسالمی و علوم تربیتی 70

کارشناسي ۱ معارف اسالمی و کالم 7۱

کارشناسي ۱ معارف اسالمی و مدیریت 72

کارشناسي ۱ معماری داخلی 73

کارشناسي ۱ مهندسی اپتیک و لیزر 74

کارشناسی ۱ مهندسی الکترونیک هواپیمایی 75

کارشناسی ۱ مهندسی انرژی 76

کارشناسي 2 مهندسی ایمنی 77

کارشناسی ۱ مهندسی برق 78
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مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کارشناسي ۱ مهندسی بهره برداری راه آهن 78

کارشناسي ۱ مهندسی پزشکی 79

کارشناسي 2 مهندسی پلیمر 80

کارشناسي ۱ مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما 8۱

کارشناسي ۱ مهندسی حمل و نقل ریلی 82

کارشناسي ۱ مهندسی خط و سازه های ریلی 83

کارشناسي ۱ مهندسی دریا 84

کارشناسي ۱ مهندسی دریا-دریانوردی 85

کارشناسي ۱ مهندسی راه آهن 86

کارشناسي ۱ مهندسی ساخت و تولید 87

کارشناسي ۱ مهندسی شهرسازی 88

کارشناسي 2 مهندسی شیمی 89

کارشناسي ۱ مهندسی صنایع 90

کارشناسي ۱ مهندسی عمران 9۱

کارشناسي ۱ مهندسی کامپیوتر 92

کارشناسي ۱ مهندسی ماشین آالت دریایی 93

کارشناسي ۱ مهندسی ماشین های ریلی 94

کارشناسي ۱ مهندسی ماشین های صنایع غذایی 95

کارشناسي ۱ مهندسی مخابرات هواپیما 96

کارشناسي 2 مهندسی معدن 97

کارشناسي ۱ مهندسی معماری  98
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مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کارشناسي ۱ مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 99

کارشناسي ۱ مهندسی مکانیک ۱00

کارشناسي ۱ مهندسی مکانیک بیوسیستم )کشاورزی( ۱0۱

کارشناسي ۱ مهندسی مواد متالوژی ۱02

کارشناسي ۱ مهندسی نساجی ۱03

کارشناسي 2 مهندسی نفت ۱04

کارشناسي ۱ مهندسی نقشه برداری ۱05

کارشناسي ۱ مهندسی هوافضا ۱06

کارشناسي ۱ هتلداری ۱07

کارشناسي ۱ هنرهای چندرسانه ای ۱08

کارشناسي ۱ هوانوردی ۱09

کاردانی ۱ ارتباطات و فناوری اطالعات ۱۱0

کاردانی ۱ امور بانکی ۱۱۱

کاردانی ۱ امور دولتی ۱۱2

کاردانی ۱ امور فرهنگی ۱۱3

کارداني ۱ امور مالی  مالیاتی ۱۱4

کاردانی ۱ آمار ۱۱5

کاردانی ۱ آموزش و پرورش ابتدایی ۱۱6

کارداني ۱ بهینه سازی مصرف انرژی ۱۱7

کارداني ۱ بیمه ۱۱8

کارداني 3 پاالیش گاز ۱۱9
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مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کاردانی ۱ تربیت مبلغ قرآن کریم ۱20

کاردانی ۱ تربیت معلم قرآن کریم ۱2۱

کاردانی ۱ تکنولوژی آبیاری  ۱22

کاردانی ۱ تکنولوژی ماشین های کشاورزی ۱23

کاردانی ۱ جهانگردی ۱24

کاردانی ۱ حسابداری ۱25

کاردانی 3 شهرسازی ۱26

کاردانی ۱ علوم انتظامی ۱27

کاردانی ۱ علوم ورزشی ۱28

کاردانی ۱ فناوری اطالعات و ارتباطات ۱29

کاردانی 3 فنی برق ۱30

کاردانی 3 فنی جوشکاری ۱3۱

کاردانی ۱ فنی خط و ابنیه ۱32

کارداني 3 فنی صنایع ۱33

کاردانی 3 فنی عمران ۱34

کارداني 3 فنی عملیات پتروشیمی ۱35

کاردانی 3 فنی معدن ۱36

کاردانی 3 فنی مکانیک ۱37

کاردانی ۱ مخابرات ۱38

کاردانی ۱ مدیریت بازرگانی ۱39

کارداني ۱ مدیریت صنعتی ۱40
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مقطع تحصیلي نام گرایش نام رشته ردیف

کارداني ۱ معماری ۱4۱

کارداني ۱ معماری سنتی ۱42

کاردانی ۱ مکانیزاسیون کشاورزی ۱43

کارداني 3 نقشه برداری ۱44

کارداني ۱ هتلداری ۱45
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زیرگروه های
آزمایشی

مجموعه رشته هایی که دروس امتحانی آن ها دارای ضرایب یکسان می باشند

زیر گروه ۱

شیمیفیزیکریاضیدروس
دوسهچهارضرایب

آمار  و کاربردها، آمار و سنجش آموزشي، آموزش و پرورش ابتدایي، اتومکانیک ،اطالعات نظامي ، الهیات و معارف اسالمي 
)فقه و حقوق اسالمي(، امورگمرکي، تربیت بدني و علوم ورزشي، تفنگداري دریایي، حسابداري، حقوق، خبرنگاري، دبیرفني 
برق، دبیرفني عمران، دبیرفني مکانیک، دبیري تربیت بدني و علوم ورزشي، دبیري فیزیک، دکتراي پیوسته بیوتکنولوژي، 
دکتراي پیوسته ریاضي، دکتراي پیوسته فیزیک، روانشناسي، ریاضیات و کاربردها، علوم اجتماعي )گرایش مطالعات امنیتي(، 
علوم اقتصادي، علوم انتظامي، علوم سیاسي)گرایش هاي امنیت ملي و مطالعات امنیتي(، علوم کامپیوتر، علوم مهندسي،  فقه و 
حقوق اسالمي، فیزیک، فیزیک مهندسي،کاردانی علوم نظامي، کاردانی فني کشتي، کارداني آمار، کارداني امور بانکي،کارداني 
امور بیمه، کارداني امور دولتي، کارداني امور مالي و مالیاتي، کارداني تربیت بدني و علوم ورزشي، کارداني تعمیر و نگهداري 
خودرو، کارداني تعمیرو نگهداري هواپیما،کارداني تکنولوژي آبیاري، کارداني تکنولوژي ماشین هاي کشاورزي، کارداني تکنیک 
عملیات،  و  راه   - دریانوردي  کارداني  جهانگردي،  و  مسافرتي  خدمات  کارداني  حسابداري،   کارداني  نظامي،  خودروهاي 
کارداني علمي کاربردي روابط کار، کارداني علمي کاربردي سخت افزار کامپیوتر،کارداني علمي کاربردي عمران، کارداني 
علمي کاربردي مخابرات، کارداني علمي کاربردي نرم افزار سیستم، کارداني علمي کاربردي نرم افزار کامپیوتر ،کارداني 
علمي کاربردي ماشین هاي کشاورزي - مکانیزاسیون ماشین هاي کشاورزي، کارداني علوم پایه انتظامي، کارداني فرآوري 
مواد معدني ،کاردانی فناوري اطالعات و ارتباطات،  کارداني کانه آرایي، کارداني کتابداري ، کارداني مخابرات هواپیما، کارداني 
کارداني  کارداني مدیریت گمرکي،  کاربردي،   جهانگردي،کارداني مدیریت صنعتي  کارداني مدیریت  بازرگاني،  مدیریت 
چند  کارشناسي  ناوبري،  سنتي،کارداني  معماري  کارداني  معماري،  کارداني  پرواز،  مراقبت  کارداني  هتلداري،  مدیریت 
رسانه اي، کارشناسي شهرسازي، کارشناسي علمي کاربردي مکانیک، کتابداري، کنترل صنعتي، مخابرات و الکترونیک دریایي، 
مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکي، مدیریت امور گمرکي، مدیریت بازرگاني، مدیریت بیمه، مدیریت بیمه 
اکو،  مدیریت جهانگردي، مدیریت دولتي،  مدیریت صنعتي، مدیریت فرهنگي هنري، مدیریت کسب وکارهاي کوچک، 
مدیریت گمرکي، مدیریت مالي، مدیریت و بازرگاني دریایي، مدیریت و کمیسردریایي، مدیریت هتلداري، معماري داخلي، 
( مهندسي برق،  انرژي )گرایش هاي گداخت و شکافت  اتومکانیک، مهندسي  لیزر، مهندسي  مکاترونیک، مهندسي اپتیک و 
نقل ریلي، مهندسي  تکنولوژي آباداني روستاها، مهندسي حمل و  نگهداري، مهندسي  تعمیر و  مهندسي پزشکي، مهندسي 
رباتیک، مهندسي سیستم، مهندسي  راه آهن، مهندسي  ریلي، مهندسي خودرو، مهندسي دریا، مهندسي  خط و سازه هاي 
شهرسازي، مهندسي صنایع،مهندسي علمي کاربردي برق، مهندسي علمي کاربردي عمران، مهندسي علمي کاربردي مکانیک، 
مهندسي عمران، مهندسي فرماندهي و کنترل هوایي،مهندسي فضاي سبز، مهندسي فناوري اطالعات، مهندسي کامپیوتر، 
کشاورزي(،  ماشین هاي  مکانیک  کشاورزي،   مکانیزاسیون  کشاورزي،  علوم  کشاورزي،  اقتصاد  آب،   ( کشاورزي  مهندسي 
اجرایي،  مدیریت  مهندسي  مکانیزاسیون،  و  کشاورزي  ماشین هاي  مهندسي  ریلي،  ماشین هاي  مهندسي  کشتي،  مهندسي 
مهندسي مدیریت پروژه، مهندسي معماري، مهندسي مکانیک،مهندسي مواد، مهندسي نساجي، مهندسي هوافضا، مهندسي 

هوانوردي،ناوبري و فرماندهي کشتي.

جدول شماره 2

زیــر گروه هــای مختلــف بــه همــراه ضریــب هــر درس در هــر زیــر گــروه و رشــته های قــرار گرفتــه در هــر زیــر 
گــروه ▼
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زیر گروه 2

شیمیفیزیکریاضیدروس

سهسهچهارضرایب

شیمي، کاردان فني مواد ، مهندسي ایمني، مهندسي پلیمر، مهندسي شیمي ، مهندسي معدن، مهندسي نفت.

زیر گروه 3

شیمیفیزیکریاضیدروس

سهدوسهضرایب

کاردانی فني برق، کاردانی فني صنایع، کاردانی فني صنایع شیمیایي، کاردانی فني عمران، کاردانی فني عملیات پتروشیمي، 
کاردانی فني معدن، کاردانی فني مکانیک ، کارداني الکترونیک هواپیمایي، کارداني شیمي )گرایش کاربردي(،کارداني علمي 

- کاربردي شهرسازي، کارداني عملیات پاالیش
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تعاریف :

◄گروه آزمایشی: 
رشته های کنکور سراسری به پنج گروه آزمایشی زیر تقسیم میشه:

۱( علوم ریاضی و فنی
2( علوم تجربی 
3( علوم انسانی

4( هنر
5( زبان های خارجی

◄گرایش:
شــاخه های هــر رشــته ای، یــک تخصــص از اون رشــته حســاب میشــه کــه بهــش گرایــش می گــن. کــه دو گرایــش یــک 

رشــته خیلــی از واحدهای درســیش مشــترکه.
مثــال مدیریــت دولتــی و مدیریــت بازرگانــی دو گرایــش از رشــته ی مدیریــت هســتن کــه واحدهای مشــترک زیادی 

دارن.

◄مقطع تحصیلی: 
مقطع تحصیلی نشون دهنده طول مدت تحصیله و شامل موارد زیر میشه :

۱(کاردانی ) فوق دیپلم (
2(کارشناسی )لیسانس(

3(کارشناسی ارشد پیوسته ) فوق لیسانس (
4( دکترای حرفه ای
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مهندسی برق

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
شـاید بعضیـا فکـر کنـن که مهنـدس بـرق، همون برقـکار سـنتی خودمونه کـه اگه دچار مشـکل بشـیم باهـاش تماس 
می گیریـم تـا بیـاد و مشـکلمون رو حـل کنـه، ولی ایـن تفکر اشـتباهه چون مهمتریـن کار یه مهنـدس بـرق، تبدیل یک 

سـیگنال بـه سـیگنال دیگه سـت ایـن رشـته دارای 4 گرایش الکترونیـک، مخابرات، کنتـرل، قدرته. 

◄◄گرایش های ارشد رشته مهندسی برق►►

◄  گرایش الکترونیک : 
شامل طراحی و ساخت انواع مدارهای مجتمع ، میکروپروسسورها ، مدارهای الکترونیکی

بازارکار : وزارت صنایع ، کارخانجات تابع آن ، مراکز تحقیقات نظامی و صنایع هواپیمایی و مراکز مرتبط

◄  گرایش مخابرات  : 
شـامل طراحـی مدارهـای مخابرات سـیار ، فیبر نوری ، سیسـتم هـای کدینگ و رمزنـگاری ، طراحی انواع فرسـتنده ها 

و گیرنـده هـای مخابراتـی ، تجهیز و بهینه سـازی شـبکه های مخابراتـی ، طراحی آنتن هـا و ....
بازار کار : شرکت های مخابرات ، بخش های فعال در زمینه تلفن همراه ، صدا و سیما و صنایع نظامی و هواپیمایی

◄گرایش کنترل :
پردازش و تحلیل و مقایسه فرآیند تولید ، طراحی سیستم را بر عهده دارن.

بازار کار : تمامی صنایع مرتبط با برق
 

◄ گرایش قدرت : 
محاسـبات خطوط انتقال نیرو ، طراحی دکل ها و پسـت های فشـار قوی و ضعیف ، طراحی و سـاخت انواع ترانسفورماتر 
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هـا و موتورهای صنعتی جزو توانایی های افراد این رشـته می باشـد. 
بـازار کار : وزارت نیـرو ، کارخانجـات صنعتـی ، واحدهـای تولیدی بزرگ ، نظارت در کارگاه های موتور پیچی و سـاخت 

الکتروموتورهـای مختلـف و تابلوهای صنعتی و هم چنینی نظارت در سـیم کشـی و طراحی سیسـتم های برقی. 
◄گرایش مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( : ت

سـاخت اعضای مصوعی ، سـاخت وسـایل آزمایشـگاهی ، سـاخت دتگاه های اندازه گیری پزشکی و سـاخت دستگاه های 
لیزر از جمله توانایی هاییسـت که دانشـجو پس از فارغ التحصیل شـدن ،  اونارو کسـب کنه.

بازار کار : مراکز ساخت وسایل پزشکی ، بخش های خصوصی بزرگ ، بیمارستان ها و مراکز آزمایشگاهی

  توانایی های الزم 
اگـه می خـوای مهنـدس بـرق بشـی، باید درسـای ریاضـی و فیزیکت قـوی باشـه و عالقه بـه کار کردن با وسـایل برقی 

کـه مهمترین توانایی الزمه داشـته باشـی.
همین طور باید دانشجوی خالقی باشی و ذهن تحلیل گری هم داشته باشی.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیالن دوره کارشناسـی رشـته مهندسـی برق، می تونن در یکی ازرشـته های زیردرمقطع کارشناسـی ارشـد 

درصـورت قبولـی درآزمـون ورودی به تحصیالت خـود ادامه بدن.

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک2مدارهای مجتمع الکترونیک۱

سیستم های قدرت4سیستم های الکترونیک دیجیتال3

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی6الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی5

مخابرات میدان و موج8سامانه های برقی حمل و نقل7

مخابرات سیستم۱0مخابرات نوری9

شبکه های مخابراتی۱2مخابرات امن در رمزنگاری۱۱

کنترل۱3
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی: 

تعداد واحدنام درستعدادواحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تاریخ تحلیلی صدر اسالم2تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

3زبان فارسی2تفسیر موضوعی قرآن

۱تربیت بدنی 3۱زبان انگلیسی عمومی

۱تربیت بدنی 2

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱

3آمار و احتماالت مهندسی 3فیزیک )الکتریسیته و مغناطیس(

3معادالت دیفرانسیل2محاسبات عددی

۱کارگاه برنامه نویسی3برنامه نویسی کامپیوتر

۱نرم افزارهای کاربردی تحلیل الکترونیک۱آزمایشگاه فیزیک

مدیریت نگهداری و تعمیر سیستم های ۱نرم افزارهای کاربردی محاسباتی و کنترلی
2پدافندی



23

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱نقشه کشی مهندسی2زبان تخصصی برق

3ریاضیات مهندسی۱کارگاه برق

2مدارهای الکتریکی 32مدارهای الکتریکی ۱

3سیگنال ها و سیستم ها3الکترومغناطیس

3الکترونیک 3۱سیستم های کنترل خطی

2ماشین های الکترکی 3۱الکترونیک 2

3اصول سیستم های مخابراتی2ماشین های الکتریکی 2

3سیست های دیجیتال 32سیستم های دیجیتال ۱

۱آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۱۱آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و اندازه گیری

۱آزمایشگاه الکترونیک ۱۱آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 2

۱آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی۱آزمایشگاه الکترونیک 2

۱آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۱2آزمایشگاه سیستم های دیجیتال ۱

۱کارگاه شبکه رایانه ای و زیرساخت امن2شبکه های رایانه ای و امنیت اطالعات 
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◄دروس تخصصی گرایش الکترونیک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدارهای مخابراتی 3پروژه کارشناسی

3طراحی سیستم های ریزپردازنده ای3الکترونیک آنالوگ

3مدارهای پالس و دیجیتال۱آزمایشگاه طراحی سیستم های ریزپردازنده ای

۱آزمایشگاه الکترونیک آنالوگ2فیزیک الکترونیک

۱آزمایشگاه مدارهای مخابراتی۱آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال

3الکترونیک صنعتی۱آزمایشگاه الکترونیک صنعتی

۱آزمایشگاه اصول رادار 2۱اصول رادار ۱

۱گارکاه معماری شبکه فرماندهی و کنترل 2معماری شبکه فرماندهی و کنترل 

۱کارگاه جنگ الکترونیک2جنگ الکترونیک 

◄ دروس تخصصی گرایش مخابرات:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدارهای مخابراتی3پروژه کارشناسی 

3میدان و امواج2آنتن 

3پردازش سیگنال های دیجیتال3مخابرات دیجیتال

۱آزمایشگاه مدارهای مخابراتی۱آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

۱آزمایشگاه آنتن ۱آزمایشگاه پردازش سیگنال های دیجیتال
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مایکروویو۱آزمایشگاه ریزموج

2اصول رادار 3۱فیلتر و سنتز مدار

2معماری شبکه فرماندهی و کنترل ۱آزمایشگاه اصول رادار 

2جنگ الکترونیک۱کارگاه معماری شبکه فرماندهی و کنترل 

۱کارگاه جنگ الکترونیک

◄ دروس اختیاری گرایش الکترونیک:

تعدادواحدنام درستعداد واحدنام درس

اصول جمع آوری اطالعات الکترونیکی و 2اصول رادار 2
2مخابراتی

اصول هدایت ، ناوبری و کنترل وشک های زمین 
2اصول شیلدینگ الکترونیک 2به هوا

2برنامه نویسی پیشرفته۱آزمایشگاه اصول شیلدینگ الکترونیک

2نرم افزارهای کاربردی الکترونیک۱کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

۱کارگاه دفاع سایبری2اصول دفاع سایبری

2اصول سیستم های دفاع هوایی3طراحی سیستم های دیجیتال

2اصول سیستم های پسیو۱کارگاه ناوبری و هدایت از راه دور

2اصول مهندسی پزشکی2اصول الکترواپتیک

۱آزمایشگاه رباتیک و هوش مصنوعی 2هوش مصنوعی و رباتیک

۱آزمایشگاه اصول رادار 2
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◄ دروس اختیاری گرایش مخابرات:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اصول رمزنگاری2اصول طراحی لینک های مخابراتی

2اصول سیستم های شناسایی الکترونیکی 2مخابرات فیبرنوری

2اصول تئوری اطالعات و کدینگ2اصول سازگاری طیف الکترومغناطیسی

2اصول دفاع سایبری2مخابرات طیف گسترده

2اصول شیلدینگ الکترونیک۱کارگاه اصول دفاع سایبری

اصول جمع آوری اطالعات الکترونیکی و ۱آزمایشگاه اصول شیلدینگ الکترونیک
2مخابراتی

۱کارگاه ناوبری و هدایت از راه دور2اصول سیستم های دفاع هوایی

2اصول رادار ۱2نرم افزار کاربردی مخابرات 

۱آزمایشگاه اصول رادار 2

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
مهندس برق با توجه به گرایش های تحصیلی خود می تونه در نیروگاه ها، انواع کارخانجات )سیمان، خودروسازی، 
ذوب آهن و…(، سازمان های حوزه مخابراتی، صنایع نظامی و دفاعی و …در بخش دولتی یا خصوصی مشغول به کار بشه.

البته بنا به گفته متخصصان زمینه های زیادی برای کارآفرینی در شغل مهندسی برق و راه اندازی کسب و کار مستقل وجود 
داره که یک مهندس برق توانمند و ماهر می تونه با بررسی و شناخت نیازهای کشور در حوزه صنعت برق و مخابرات، 

در جهت رفع آن ها اقدام کنه.
در خصوص میزان استخدام مهندس برق در کشور آمار و اطالعات دقیقی در دسترس نیست. اما با توجه به اهمیت زیاد و 
رو به رشد بودن این صنعت در کشور پیش بینی می شه روند استخدام مهندسان برق رو به افزایش بوده و به نسبت سایر 

مشاغل بازار کار خوبی داشته باشه. البته این به شرطیه که افراد جویای کار، افرادی توانمند و متخصص باشن.
یکی از مشکالتی که در حال حاضر کشور در بخش مهندسی برق با آن روبروست، مهاجرت بسیاری از مهندسان 
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برق توانمند به سایر کشورها و کم بودن متخصصان کارآمد در این بخشه، امیدواریم با بهبود کیفیت علمی همه 
انگیزه و تالش بیشتر دانشجویان متعهد، صنعت برق و مخابرات کشور هر روز به سمت پیشرفت و  دانشگاه ها و 

توسعه بیشتر حرکت کنه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی برق در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اراک2دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد۱

دانشگاه ارومیه4دانشگاه اردکان3

دانشگاه اصفهان6دانشگاه ارومیه)محل تحصیل آوزکده فنی خوی(5

دانشگاه ایالم8دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(7

دانشگاه بناب۱0دانشگاه بجنورد9

دانشگاه بیرجند۱2دانشگاه بوعلی سینا-همدان۱۱

دانشگاه تبریز۱4 دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین۱3

دانشگاه تربت حیدریه ۱6دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل۱5

دانشگاه تهران۱8دانشگاه تفرش۱7

دانشگاه جیرفت20دانشگاه جهرم۱9

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر22دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار2۱

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار24دانشگاه دامغان23

دانشگاه زابل26دانشگاه رازی-کرمانشاه25
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون28دانشگاه زنجان27

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان30دانشگاه سمنان29

دانشگاه شهرکرد32دانشگاه شاهد-تهران3۱

دانشگاه شهید بهشتی-تهران)محل تحصیل پردیس 34دانشگاه شهید باهنر-کرمان33
فنی شهید عباسپور(

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز36دانشگاه شهید چمران-اهواز35

دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران38دانشگاه شیراز37

دانشگاه صنعتی اراک40دانشگاه صنعت نفت)محل تحصیل واحد اهواز(39

دانشگاه صنعتی اصفهان 42دانشگاه صنعتی ارومیه4۱

دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول44دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران43

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران46دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء-بهبهان45

دانشگاه صنعتی سیرجان48دانشگاه صنعتی سهند-تبریز47

دانشگاه صنعتی شریف-تهران50دانشگاه صنعتی شاهرود49

دانشگاه صنعتی شیراز52دانشگاه صنعتی شهای هویزه-سوسنگرد5۱

دانشگاه صنعتی کرمانشاه54دانشگاه صنعتی قم53

دانشگاه صنعتی همدان 56دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل55

دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر58دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران57

دانشگاه فسا60دانشگاه فردوسی مشهد59

دانشگاه کاشان62دانشگاه قم6۱
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه گلستان-گرگان64دانشگاه کردستان-سنندج63

دانشگاه گیالن-رشت66دانشگاه گنبد65

دانشگاه مازندران-بابلسر68دانشگاه لرستان-خرم آباد67

دانشگاه مالیر70دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل69

دانشگاه نیشابور72دانشگاه مهندسی فناوری های نوین-قوچان7۱

دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان74دانشگاه والیت-ایرانشهر73

دانشگاه یاسوج76دانشگاه هرمزگان-بندرعباس75

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان78دانشگاه یزد77

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین80مجتمع آموزش عالی سراون79

مرکز اموزش عالی اقلید82مجتمع آموزش عالی گناباد8۱

مرکز آموزش عای فنی و مهندسی بویین زهرا84مرکز آموزش عالی شهرضا83

مرکز آموزش عالی الر86مرکز آموزش عالی فیروزآباد85
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مهندسی مکانیـک

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
وقتـی اسـم ایـن رشـته رو می شـنوی فکـرت بـه سـمت مکانیـک ماشـین هدایـت میشـه ، درسـته ؟ حتـی بـا ایـن نـام 
دسـت های آلـوده و روغنـی یک مکانیک و تجسـم می کنـی ، در حالی که این رشـته فقط یک درس تـک واحدی مربوط 
بـه مکانیـک داره و هیـچ ارتباطـی بـا مکانیـک ماشـین نـداره، وقتی وارد این رشـته شـدی با اصـول طراحی و طـرز کار 

قسـمت هـای مختلـف اتومبیـل بـه صـورت پایه ای آشـنا می شـی، در حقیقـت این رشـته بخشـی از فیزیکه . 

حتمـا پیـش خـودت میگی آشـنایی پایه ای چـه فایـده ای داره؟اصالً  هدف این رشـته چیه؟ خب می دونی دوسـت خوبم، 
هـدف این رشـته، طراحی، سـاخت، نصب، راه اندازی، بهـره برداری تعمیر و نگـه داری صنایع گوناگونه . 

این رشـته شـامل تمام علوم و فنونی که با تولید و تبدیل و اسـتفاده از انرژی، تولید و سـاخت قطعات و ماشـین آالت 
تـا بـه کار گیری مواد مختلف در سـاخت آنها ، طراحی و کنترل سیسـتم های مکانیکی حرارتی و سـیاالتی میشـه.  

 ◙  توانایی های الزم 
◄ قوی بودن در ریاضی و فیزیک – زیرا اساس مهندسی مکانیک بر این دروس بنا شده.

◄ داشـتن خالقیـت و قـدرت تجسـم خـوب – از آنجا که طراحی و رفع عیوب سیسـتم ها و دسـتگاه هـا از وظایف اصلی 
مهندس مکانیکه ، داشـتن خالقیت و تجسـم قوی الزم و ضروریه.

◄ دانش و عالقه فراوان به امور فنی
◄ مهارت کار تیمی – برای همکاری با سایر مهندسان، تکنسین ها و مدیران ارشد

◄ توانایی اولویت بندی و برنامه ریزی موثر
◄ توانایـی کار بـا کامپیوتـر و تسـلط بـر نـرم افزارهای مرتبـط – از آنجا کـه بسـیاری از امور مهندسـی مکانیک مانند 
طراحی ها و شـبیه سـازی ها و بسـیاری از تشـخیص عیوب بـه کمک کامپیوتر و نـرم افزارهای تخصصی انجام می شـه، 

مهندس مکانیک باید آشـنایی و تسـلط کافی روی آن ها داشـته باشـه.
◄ توانایی تحمل شرایط کاری پرفشار – به خصوص در پروژه های بزرگ
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◄ تسـلط بر زبان انگلیسـی – آشـنایی با زبان انگلیسـی یکی از شـرایط اسـتخدامی بسـیاری از شـرکت ها سـت )به ویژه 
شـرکت های خصوصی(.

◙  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل :
دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی مکانیک می تونن در مقطع کارشناسی ارشد رشته های  زیر ادامه تحصیل بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیف رشته های کارشناسی ارشدردیف

طراحی کاربردی - مهندسی مکانیک2ساخت تولید - مهندسی مکانیک ۱

سیستم محرکه خودرو - مهنسی مکانیک4تبدیل انرژی - مهندسی مکانیک3

سازه بدنه خودرو - مهندسی مکانیک6طراحی سیستم های دینامیک خودرو - مهدسی مکانیک 5

طراحی و ساخت خودروهای نظامی - 8مواد مرکب - مهندسی مکانیک7
مهندسی مکانیک 

بیومکانیک - مهندسی پزشکی۱0مهندسی مکاترونیک 9

ورزش - مهندسی پزشکی۱2توان بخشی - مهندسی پزشکی۱۱

مهندسی سیستم های انرژی۱4مهندسی تسلیحات با گرایش سالح ۱3

مهندسی فناوری ماهواره ۱6مهندسی انرژی های تجدیدپذیر ۱5

مهندسی هسته ای ۱8مهندسی ماشین های ریلی۱7



32

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

2تفسیر موضوعی قرآن2اخالق اسالمی 

3زبا انگلیسی عمومی3ادبیات فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعدادواحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱

3برنامه نویسی کامپیوتر3معادالت دیفرانسیل 

3فیزیک 2۱محاسبات عددی 

۱آزمایشگاه فیزیک 3۱فیزیک 2

3شیمی عمومی ۱آزمایشگاه فیزیک 2
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعدادواحدنام درس

3مبانی مهندسی برق 3۱ریاضی مهندسی

۱آزمایشگاه مبانی مهندسی برق 3۱مبانی مهندسی برق 2

3استاتیک2نقشه کشی صنعتی ۱

3مقاومت مصالح 4۱دینامیک 

3ترمودینامیک 3۱علم مواد 

۱آزمایشگاه ترمودینامیک 3ترمودینامیک 2

3مکانیک سیاالت 32مکانیک سیاالت ۱

3طراحی اجزاء ۱۱آزمایشگاه مکانیک سیاالت 

3مقاومت مصالح 32طراحی اجزاء 2

3انتقال حرارت ۱۱ازمایشگاه مقاومت مصالح 

3ارتعاشات مکانیکی 3دینامیک ماشین 

3کنترل اتوماتیک ۱ازمایشگاه دینامیک ماشین 

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱کارگاه روش های تولید 2روش های تولید 

3طراحی مکانیسم ها2زبان تخصصی 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مقاومت مصالح 23یاتاقان و روغنکاری 

3طراحی ماشین های ابزار و تولید 2روش های طراحی مهندسی 

3طراحی شاسی خودرو2شناخت فلزات صنعتی

3مکانیک مواد کامپوزیت3طراحی به کمک کامپیوتر

2سیستم های اندازه گیری 2مدیریت و کنترل پروژه 

2نقشه کشی صنعتی ۱2آزمایشگاه سیستم های اندازه گیری

2موتورهای احتراق داخلی3توربو ماشین 

3نیروگاه ها )حرارتی ، آبی ، هسته ای(۱آزمایشگاه انتقال حرارت 

3انتقال حرارت 32حرارت مرکزی و تهویه مطبوع ۱

3طراحی مبدل های حرارتی2سوخت و احتراق

3طراحی سیستم های تبرید و سردخانه3سیستم های انتقال آب 

2دینامیک گازها2کنترل آلودگی محیط زیست 

3طراحی موتورهای احتراق داخلی3NDRطراحی سیستم های هیدرولیک و نیوملتیک 

۱کارگاه ریخته گری 3حرارت مرکزی و تهویه مطبوع 2

۱آزمایشگاه شیمی عمومی3تحلیل سازه های هوایی

3توربین گازها و موتور جت3پالستیسیته عملی و تغییر شکل فلزات 

۱آزمایشگاه ماشین هی حرارتی3مکانیک گسیختگی

2تولید بخار۱کارگاه تاسیسات حرارتی و برودتی

3طراحی ماشین های دوار3ماشین های آبی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه کنترل اتوماتیک۱آزمایشگاه علم مواد 

NDT 2آزمایش های غیر مخربNDT 3تست های غیر تخریبی و آزمایشگاه

3مقدمه بر اجزای محدود3رباتیک و آزمایشگاه 

3رفتار مکانیکی مواد مهندسی3مقدمه ای بر سیاالت محاسباتی 

3ماشین های کنترل عددی3سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک و آزمایشگاه 

3شبیه سازی سیستم های دینامیکی و کنترل۱آزمایشگاه ماشین های کنترل عددی

مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی سیستم های 
3مقدمه ای بر پردازش سیگنال3بیولوژیکی

3مقدمه ای بر بیومکایک راه رفتن3مقدمه ای بر بیومواد 

3مقدمه ای بر میکرو سیالت زیستی3مقدمه ای بر مکاترونیک

◄ دروس عملی و کارآموزی:

تعداد نام درستعداد واحدنام درس
واحد

-کارآموزی 2-کارآموزی ۱

۱کارگاه اتومکانیک۱کارگاه جوشکاری و ورقکاری

-فاز صفر۱کارگاه ماشین ابزار

3پروژه پایانی 
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 

بطور کلی مهارت هایی که یه مهندس مکانیک در طول تحصیل به دست میاره عبارتند از :
محاسـبات فنـی ، طراحـی ، تهیـه نقشـه ، روش هـای تولید ، سـاخت قطعـات مختلف ، آزمایـش ماشـین آالت مختلف ، 

محاسـبات و سـاخت خـودرو هـا ، قطارهـا ، هواپیماهـا ، سـاخت و طراحی دسـتگاه هـای فاضالب ، فنـاوری لیـزر و ... . 
و می شه گفت یه جورایی یه مهندس مکانیک توانایی ساخت تمام تاسیسات صنعتی در دنیا رو داره.

هم چنین درباره بازار کار ، یه مهندس مکانیک می تونه در زمینه های زیر فعالیت کنه:
۱- طراحی و ساخت تمامی ماشین آالت و قطعات اون  

2-طراحی و ساخت تجهیزات مکانیکی نیروگاه ها  
3- طراحی و ساخت تجهیزات و سیستم های انتقال و تصفیه آب

4- طراحی و ساخت تاسیسات حرارتی و برودتی
5- ساخت تجهیزات دفاعی 

6- ساخت روبات ها ، بازوهای مکانیکی و سیستم های تولید 

   دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته
دانشگاه هایی که رشته مهندسی مکانیک در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اراک2دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد۱

دانشگاه ارومیه 4دانشگاه اردکان3

دانشگاه ارومیه )محل تحصیل آموزشکده فنی 5
دانشگاه اصفهان6خوی(

دانشگاه ایالم8دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(7

داشگاه بزرگمهر قاینات۱0دانشگاه بجنورد9

دانشگاه بوعلی سینا-همدان۱2دانشگاه بناب۱۱
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه بین المللی)ره(-قزوین ۱4دانشگاه بیرجند۱3

دانشگاه تبریز)محل تحصیل۱6دانشگاه تبریز۱5
 دانشکده فنی و مهدسی میانه(

دانشگاه تفرش۱8دانشگاه تربت حیدریه ۱7

دانشگاه تهران)محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین 20دانشگاه تهران۱9
واقع در رضوان شهر استان گیالن(

دانشگاه جیرفت 22دانشگاه جهرم2۱

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار24دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار23

دانشگاه زابل26دانشگاه رازی-کرمانشاه25

دانشگاه سمنان28دانشگاه زنجان27

دانشگاه شهرکرد30دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان29

دانشگاه شهیدبهشتی-تهران)محل تحصیل پردیس 32دانشگاه شهیدباهنر-کرمان3۱
فنی مهندسی شهید عباسپور(

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز34دانشگاه شهید چمران-اهواز33

دانشگاه صنعت نفت)محل تحصیل واحد آبادان(36دانشگاه شیراز35

دانشگاه صنعتی ارومیه38دانشگاه صنعتی اراک37

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران40دانشگاه صنعتی اصفهان39

دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول42دانشگاه صنعتی بیرجند4۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران44دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء-بهبهان43

دانشگاه صنعتی سیرجان46دانشگاه صنعتی سهند-تبریز45

دانشگاه صنعتی شریف-تهران48دانشگاه صنعتی شاهرود47
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه صنعتی شریف-تهران)محل تحصیل 49
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه-سوسنگرد50پردیس بین الملل کیش(

دانشگاه صنعتی کرمانشاه52دانشگاه صنعتی قم5۱

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران54دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل53

دانشگاه فسا56دانشگاه فردوسی مشهد55

دانشگاه کاشان 58دانشگاه قم 57

دانشگاه گلستان-گرگان60دانشگاه کردستان -سنندج59

دانشگاه لرستان-خرم آباد62دانشگاه گیالن-رشت6۱

دانشگاهمحقق اردبیلی-اردبیل64دانشگاه مازندران-بابلسر63

دانشگاه مالیر66دانشگاه مراغه65

دانشگاه والیت-ایرانشهر68دانشگاه مهندسی فناوری های نوین-قوچان67

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس70دانشگاه ولیعصر)عج(-رفسنجان69

دانشگاه یزد72دانشگاه یاسوج7۱

مجتمع آموزش عالی بم74دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان73

مجتمع آموزش عالی گناباد76مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین75

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا78مرکز آموزش عالی شهرضا77

مرکز آموزش عالی الر80مرکز آموزش عالی فیروزآباد79

مرکز آموزش عالی محال)ویژه برادران(8۱
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مهندسی عمــران

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اگر اسم این رشته فکر تو رو به سمت راه و ساختمان می کشونه . کامال درسته!  هر چیزی که مربوط به ساختمان، راه ها، 

پل ها، فرودگاه ها، و کاًل از لحاظ ساخت و ساز و عمران و آبادانی کشور باشه، مرتبط با همین رشته ست . 
هـر چیـزی کـه بـه آبادانی یک کشـور بـر می گرده مثل سـازه - جاده – بـرج – فـرودگاه - تونل – دکل هـای مخابرات 

– سـاختمان هـای مقاوم در برابر سـیل در حیطه کار یه مهنـدس عمرانه . 

  توانایی های الزم 
تـو بـه عنـوان مهنـدس عمـران بایـد ارتبـاط قـوی، آمادگـی کار در کارگاه هـای داخـل وخارج شـهر و انجـام کارهای 

محاسـباتی و علمـی، دفتـری و آزمایشـگاهی، ریاضیـات قـوی و همچنیـن صبـرو حوصله زیادی داشـته باشـه .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
ــی  ــع کارشناس ــرای مقط ــن ب ــران می تون ــی عم ــته مهندس ــی رش ــع کارشناس ــل مقط ــارغ التحصی ــجویان ف دانش

ــدن: ــه ب ــود ادام ــالت خ ــه تحصی ــر ب ــای زی ــد در گرایش ه ارش

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

زلزله2سازه ۱

راه و ترابری4ژئوتکنیک3

آب و سازه های هیدرولیکی6مدیریت منابع آب5

حمل و نقل8سواحل ، بنادر و سازه های دریایی7

محیط زیست ۱0مدیریت ساخت9
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

رشته مهندسی خطوط راه آهن۱2ساختمان های هوشمند۱۱

طراحی-رشته مهندسی پدافند غیرعامل۱4سازه های دفاعی-رشته مهندسی پدافند غیرعامل۱3

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعدادواحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان خارجه 3فارسی 

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت

◄ دروس پایه:

تعدادواحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱

2محاسبات عددی3معادالت دیفرانسیل

3فیزیک 3۱احتمال و آمار مهندسی
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تعدادواحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه فیزیک ۱

◄ دروس اصلی و تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام  درس

3استاتیک2رسم فنی و نقشه کشی

2زمین شناسی مهندسی 22زمین شناسی مهندسی ۱

۱عملیات نقشه برداری 2۱نقشه برداری ۱

3دینامیک2مصالح ساختمانی

2طراحی معماری۱آزمایشگاه مصالح ساختمانی

3تحلیل سازه ها 4۱مقاومت مصالح

3سازه های فوالدی 2۱تکنولوژی بتن

2اجرای ساختمان ها و کارگاه ها3سازه های بتن آرمه ۱

۱پروژه سازه های بتن آرمه ۱پروژه سازه های فوالدی

2هیدرولیک 3۱مکانیک سیاالت ۱

3هیدرولوژی مهندسی2مهندسی محیط زیست

۱پروژه شبکه آب 3شبکه آب و فاضالب

3مکانیک خاک2سیستم های انتقال آب

۱پروژه راه سازی2راه سازی

3مهندسی پی ۱آزمایشگاه مکانیک خاک

۱آزمایشگاه مکانیک سیاالت2روسازی راه
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام  درس

۱آزمایشگاه مقاومت مصالح2اصول و مبانی معماری

۱کارآموزی 2زبان تخصصی 

3تحلیل سازه ها 22متره و برآورد پروژه

2بارگذاری3سازه های فوالدی 2

3مهندسی زلزله3سازه های بتن آرمه 2

◄  دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آب های زیرزمینی3اصول شیمی  میکروبیولوژی آب

2هیدرولوژی آماری2روش اجرا و ماشین آالت 

2ماشین های آبی و ایستگاه های پمپاژ2مکانیک سیاالت 2

2اصول مهندسی بندر3فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی تصفیه

2نقشه برداری و عملیات 22سدهای کوتاه ۱

2تونل3اقتصاد مهندسی و برنامه ریزی منابع آب

2تاسیسات مکانیکی و برقی۱کارگاه جوشکاری عمران

2مهندسی ترافیک2ژئوتکنیک کاربردی

2راه آهن2سدهای خاکی

3آنالیز ماتریسی و اجزا محدود2مهندسی پی

3مهندسی پل 3آنالیز و طرح پالستیک سازه ها 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مقاومت مصالح 32بتن پیش تنیده

2سازه های بنایی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
مهندس عمران که شدی در سه زمینه می تونی مشغول به کار بشی:

◄ طراحی ومشاوره : 
کار اصلـی طراحـی و مشـورت در طراحـی پـروژه سـت کـه نیازمنـد تجربـه و تخصـص فراوانـه. طـراح با نقشـه های 

مختلـف و کارهـای دفتـری سـروکار داره . 

◄ پیمان کار و اجرا : 
سـخت تریـن قسـمت همینـه چـون مهندس یـک مجریه که طرح و نقشـه یـک پـروژه رو دریافت می کنـه و وظیفش 
اینـه کـه طـرح را بـه خوبـی اجرا کنـه. البد می گی خـب این کجاش سـخته؟ می دونی؟ آخـه ممکنه طرح و نقشـه خوب 

باشـه، سـازه هـا از نظر طراحـی بی عیب و نقص باشـه اما کار به درسـتی انجـام نگیره . 

◄ نظارت : 
مهندس ناظر وظیفه داره از طرف کارفرما بر درست اجرا شدن پروژه و هماهنگی بین کارهانظارت کنه

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی عمران در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اراک2دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد۱
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه ارومیه4دانشگاه اردکان3

دانشگاه اصفهان6دانشگاه ارومیه)محل تحصیل آموزشکده فنی خوی(5

دانشگاه ایالم8دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(7

دانشگاه بزرگمهر قاینات۱0دانشگاه بجنورد 9

دانشگاه بوعلی سینا-همدان۱2دانشگاه بناب۱۱

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل آموزشکده ۱3
دانشگاه بیرجند۱4فنی کبودر آهنگ(

دانشگاه تبریز۱6دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین۱5

دانشگاه تبریز)محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی ۱7
دانشگاه تربت حیدریه۱8مرند(

 دانشگاه تهران20دانشگاه تفرش۱9

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار22دانشگاه جیرفت2۱

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار24دانشگاه دامغان23

دانشگاه رازی-کرمانشاه)محل تحصیل دانشکده فنی 26دانشگاه رازی-کرمانشاه25
مهندسی اسالم آباد غرب(

دانشگاه زنجان 28دانشگاه زابل27

داشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان30دانشگاه سمنان29

دانشگاه شهرکرد32دانشگاه شاهد-تهران3۱

دانشگاه شهید بهشتی-تهران)محل تحصیل پریس فنی 34دانشگاه شهید باهنر-کرمان33
شهید عباسپور(

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز36دانشگاه شهید چمران-اهواز35
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه صنعتی اراک38داشگاه شیراز37

دانشگاه صنعتی اصفهان40دانشگاه صنعتی ارومیه39

دانشگاه صنعتی بیرجند42دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران4۱

دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء-بهبهان44دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول43

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز46دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران45

دانشگاه صنعتی شاهرود48دانشگاه صنعتی سیرجان47

دانشگاه صنعتی شریف-تهران)محل تحصیل پردیس 50دانشگاه صنعتی شریف-تهران49
بین الملل کیش(

دانشگاه صنعتی کرمانشاه52دانشگاه صنعتی قم5۱

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران54دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل53

دانشگاه فردوسی مشهد56دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر55

دانشگاه قم58دانشگاه فسا57

دانشگاه کردستان-سنندج60دانشگاه کاشان 59

دانشگاه گلستان-گرگان)محل تحصیل آموزشکده 62دانشگاه گلستان-گرگان6۱
فنی علی آباد کتول(

دانشگاه گیالن-رشت)محل تحصیل دانشکده فنی و 64دانشگاه گیالن-رشت63
مهندسی شرق گیالن)رودسر-واجارگاه((

دانشگاه مازندران-بابلسر66دانشگاه لرستان-خرم آباد65

دانشگاه مراغه68داشگاه محقق اردبیلی-اردبیل67

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین-قوچان70دانشگاه مالیر69
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان72دانشگاه والیت-ایرانشهر7۱

دانشگاه یاسوج74دانشگاه هرمزگان-بندرعباس73

دانشگاه فنی و مهندسی گرمسار76دانشگاه یزد75

مجتمع آموزش عالی بم78دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام77

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین80مجتمع آموزش عالی سراوان79

مرکز آموزش عالی استهبان82مجتمع آموزش عالی گناباد8۱

مرکز آموزش عالی محالت)ویژه برادران(84مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا83



4۷

مهندسی صنایــع

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
کمـی بـه ذهنـت رجـوع کن، همیشـه دنبـال بهترین راه حـل می گـردی؟ اگه ذره ای عالقه به این رشـته داشـته باشـی، 

حتمـاً همیشـه در ذهنت این سـوال هسـت کـه بهترین روش کدوم روشـه؟ 
بـرای پاسـخ بـه این سـوال بایـد به دنبال بهتریـن راه برای تولید محصول و حل مسـائل و مشـکالت یـک واحد صنعتی یا 
خدماتـی بگـردی. مهنـدس صنایع همیشـه به دنبال این مطلبه که چطور میشـه توی یـه کارخانه بزرگ با تعـداد زیادی 
از کارگـران و ماشـین آالت بـه بهتریـن نحو کارهارو انجام داد. برای انتخاب این رشـته باید بدونی کـه تو داری ترکیبی 

از رشـته های اقتصـاد، مدیریت و علوم مهندسـیو انتخاب می کنی . 

 توانایی های الزم 
بـرای ورود بـه ایـن رشـته الزمـه کـه مهـارت هایـی از قبیـل ریاضـی و فیزیـک در حـد عالـی، مدیریت خیلـی خوب و 
قـدرت تحلیـل و درک باال داشـته باشـی و قـدرت خالقیت و نوآوری خوبی داشـته باشـی که با توجه به ایـن موارد یک 

مهنـدس صنایـع موفق می شـی.

  طول مدت تحصیل  و  مقاطع  ادامه تحصیل 
کارشناسـی   مقطـع  بـرای  می تونـن  صنایـع  مهندسـی  رشـته  کارشناسـی  مقطـع  التحصیـل  فـارغ  دانشـجویان 

بـدن: ادامـه  خـود  تحصیـالت  زیربـه  ارشـد،درگرایش های 

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

سیستم های سالمت2بهینه سازی سیستم ها۱

سیستم های مالی4مدیریت نوآوری و فناوری3
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت پروژه6لجستیک و زنجیره تامین5

آینده پژوهی8سیستم های کالن اقتصادی و اجتماعی 7

کیفیت و بهره وری۱0مدیریت مهندسی9

سیستم های کالن۱۱

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان خارجه 3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4ریاضی عمومی 42ریاضی عمومی ۱

۱آزمایشگاه فیزیک 3۱فیزیک عمومی ۱
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه فیزیک 32فیزیک عمومی 2

3جبر خطی3معادالت دیفرانسیل 

)c 2گرافیک مهندسی 3۱برنامه سازی کامپیوتر )زبان

۱کارگاه عمومی 2۱گرافیک مهندسی 2

3مبانی مهندسی برق ۱کارگاه عمومی 2

3علم مواد 3استاتیک

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آمار مهندسی3تئوری احتمال و کاربرد آن

2اقتاصد عمومی 22اقتصاد عمومی ۱

3حسابداری و هزینه یابی3اقتصاد مهندسی 

3ارزیابی کار و زبان 3روش های تولید ۱

3کنترل کیفیت 3برنامه ریزی و کنترل موجودی ۱

3طرح ریزی واحدهای صنعتی3کنترل پروژه 

3پروژه کارشناسی ۱آزمایشگاه کامپیوتر

-کارآموزی3سیستم های اطالعات مدیریت 

2زبان تخصصی مهندسی صنایع
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◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3تئوری تصمیم گیری 3تجزیه و تحلیل رگرسیون 

۱آزمایشگاه روش های تولید 2مدیریت مالی 

3روش های تولید پیشرفته 3روش های تولید 2

3سیستم های پرداخت حقوق و دستمزد ۱آرمایشگاه ارگونومی 

3برنامه ریزی و کنترل موجودی 32مهندسی عوامل انسانی

3برنامه ریزی نگهداری و تعنیرات 3برنامه ریزی تولید 

3اتوماسیون 3اصول مدیریت کیفیت 

3طراحی ایجاد صنایع 3اصول بازرایابی

3تئوری صف و مدل های احتمالی4تحقیق و عملیات 2

3اصول شبیه سازی 3برنامه ریزی حمل و نقل 

۱کارگاه اتومکانیک3تحلیل سیستم ۱

۱کارگاه مدلسازی

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بـا خونـدن مطالـب بـاال متوجه شـدی کـه مهندس صنایـع برای چنـد فعالیـت هم زمان تربیت شـده یعنی این شـخص 
می تونـه در کارخانه هـا و واحدهـای تولیـدی کوچک و بـزرگ یـا در وزارتخانه های صنعتی و یا حتـی واحدهای خدماتی 

مثل شـرکت های مهندس مشـاور و همچنین فرودگاه فعالیت داشـته باشـه . 
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 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که گرایش های مهندسی صنایع در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اراک2دانشگاه آیت اله حایری-میبد ۱

دانشگاه ارومیه 4دانشگاه اردکان3

دانشگاه بجنورد 6دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(5

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل دانشکده 8دانشگاه بوعلی سینا-همدان7
فنی تویسرکان(

دانشگاه تفرش۱0داشگاه تربت حیدریه 9

دانشگاه تهران)محل تحصیل دانشکده فنی فومن ۱2دانشگاه تهران۱۱
واقع در شهرستان فومن استان گیالن(

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر)محل تحصیل دانشکده ۱3
دانشگاه خوارزمی-تهران)محل تحصیل واحدکرج(۱4فنی و مهندسی جم(

دانشگاه زنجان۱6دانشگاه دامغان ۱5

دانشگاه سیستان و بلوجستان-زاهدان۱8دانشگاه سمنان۱7

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان)محل تحصیل ۱9
دانشگاه شهید باهنر-کرمان20دانشکده صنعت و معدن خاش( 

دانشگاه صنعتی اصفهان 22دانشگاه صنعتی ارومیه 2۱

دانشگاه صنعتی بیرجند24دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران23

دانشگاه صنعتی شاهرود26دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران25

دانشکاه صنعتی شریف-تهران)محل تحصیل پردیس 28دانشگاه صنعتی شریف-تهران27
بین الملل کیش(
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه رازی-کرمانشاه30دانشگاه صنعتی قم 29

دانشگاه علم و صنعتی ایران-تهران32دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل3۱

دانشگاه فردوسی مشهد34دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر33

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار-حضرت 35
دانشگاه قم 36زینب)س()ویژه خواهران(

دانشگاه کردستان-سنندج38دانشگاه کاشان 37

دانشگاه گلستان-گرگان 40دانشگاه کوثر-بجنورد)ویژه خواهران(39

دانشگاه گیالن-رشت)محل تحصی دانشکده فنی و 4۱
دانشگاه فناوری های نوین-قوچان42مهندسی شرق گیالن)رودسر-واجارگاه((

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس)محل تحصیل مجتمع 44دانشگاه والیت-ایرانشهر43
آموزش عالی میناب(

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار46دانشگاه یزد 45

مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند)ویژه خواهران(48دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان  47

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین 50مجتمع آموزش عالی بم 49

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا52مجتمع آموزش عالی گناباد 5۱

مرکز اموزش عالی الر54مرکز آموزش عالی فیروزآباد 53

مرکز آموزش عالی محالت)ویژه برادران(55
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مهندسی معماری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
دوس داری هـم مهنـدس بشـی هـم هنرمنـد؟ گفتی چطـوری؟ معلومـه دیگه، تیتر بـاال رو دوبـاره نگاه کن..... درسـت 
متوجـه شـدی، بایـد مهندس معماری بشـی. رشـته ای که هم جنبه فنـی مهندسـی داره و هم جنبه ی هنـری ، پس اگر 
کسـی هسـتی کـه هـر دو مورد رو می خوای، این رشـته ایده آل توسـت تـو در زمینه ی هنری می تونـی در بخش های 
عکاسـی، نقشه کشـی، ماکـت سـازی، کارهـای گرافیکـی، نقاشـی و ...فعالیـت کنی، عـالوه بر هنـر، روانشناسـی اجتماعی، 

جامعه شناسـی و فلسـفه و جغرافیای طبیعی و انسـانی و ... هم شـامل این رشـته میشـه . 
فکـر کنـم اگـه مثـال برات بزنـم، دیدت بازتر میشـه. بنای تاریخی مسـجد امام، هشـت بهشـت، ارگ بم و ... بسـیاری از 

شـاهکارهای هنـری معمـاری دیگـر حاصل دسـت معمارانی بوده کـه ذوق هنری و هوش فنی مهندسـی داشـتن . 

  توانایی های الزم 
می دونـی کـه این رشـته بیشـتر از اون که علم و تکنیک باشـه ذوق و اسـتعداد و خالقیتـه پس باید با یک مهـارت ابتدایی 
در رشـته هـای مختلـف مثل نقاشـی و طراحی خودت و ثابـت کنی . اگه می خوای این رشـته رو انتخاب کنـی باید عالوه 
بـر توانمنـدی در طراحـی و قدرت تجسـم و خالقیت در درس ریاضی به خصوص هندسـه قوی باشـی چون این رشـته 

از نظر فنی نیازمند دروسـی مثل هندسـه کاربردی، هندسـه مناظر، ریاضیات وآماره .

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دانشجوی عالقه مند به رشته معماری می تونه در رشته های  زیر در مقطع کارشناسی ارشد به تحصیل بپردازه:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

معماری فناوری2معماری پایدار۱

معماری فضاهای بهداشتی درمانی4معماری مسکن3
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

معماری فنی 6معماری فضاهای آموزشی و فرهنگی5

   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان خارجه عمومی3فارسی عمومی

۱تربین بدنی ۱2تریت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱بیان معماری ۱ )عملی(۱بیان معماری ۱ )نظری(

2بیان معماری 23بیان معماری 2

5مقدمات طراحی معماری 52مقدمات طراحی معماری ۱

۱اسکیس 5۱مقدمات طراحی معماری 3
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱ارائه معماری به کمک رایانه )نظری(۱اسکیس 2

۱انسان ، طبیعت ، معماری )نظری(۱ارائه معماری به کمک رایانه )عملی(

۱انسان ، طبیعت ، معماری )عملی(

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2معماری جهان 2مبانی نظری معماری 

۱معماری اسالمی ۱ )عملی(2معماری اسالمی ۱ )نظری(

2معماری معاصر 2۱معماری اسالمی 2

2فرآیند طراحی در معماری 2معماری معاصر 2

۱نقشه برداری )عملی(۱نقشه برداری )نظری(

2تاسیسات الکتریکی )نور و صدا(2تنظیم شرایط محیطی 

2سیستم های ساختمانی 2تاسیسات مکانیکی ساختمان 

3مقاومت مصالح و سازه های فلزی2ایستایی

۱متره و برآورد )نظری(2طراحی ساختمان های بتنی

۱مدیریت تشکیالت کارگاهی )نظری(۱متره و برآورد )عملی(

2مصالح ساختمانی ۱مدیریت تشکیالت کارگاهی )عملی(

2ساختمان 22ساختمان ۱

2تحلیل و طراحی روستا )عملی(۱تحلیل و طراحی روستا )نظری(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

5طراحی معماری 52طراحی معماری ۱

5طراحی معماری 54طراحی معماری 3

2مبانی برنامه ریزی فضاهای شهری5طراحی معماری 5

۱طراحی فضاهای شهری )عملی(2طراحی فضاهای شهری )نظری(

۱آشنایی با اصول حفاظت و مرمت )عملی(2آشنایی با اصول حفاظت و مرمت )نظری(

6طراحی نهایی3طراحی فنی 

◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱طراحی و ساخت معمار به کمک رایانه )نظری(2ریاضیات معماری 

2مبانی معماری منظر۱طراحی و ساخت معمار به کمک رایانه )عملی(

آشنایی با اصول و روش های عملکردبخشی میراث 2مبانی معماری داخلی 
2معماری

2مبانی مهندسی زلزله برای معماران 2فناوری های نوین ساختمان 

2طراحی در بحران 2زبان تخصصی معماری

2کارگاه معماری و ساخت2کارآموزی 

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
در مقطـع کارشناسـی بـه دلیـل توجـه بیشـتر بـه جنبـه معمـاری می تونـی در زمینـه سـاختمان سـازی ) طراحـی فنی 
سـاختمان های مختلف ( مشـغول به کار بشـی، اما در مقطع ارشـد به جنبه هنری توجه بیشـتری میشـه، اگر مهندسـی 
معمـاری شـدی عـالوه بر طراحی بنـا می تونی بعنوان طراحی ناظر سـاخت فعالیت کنی حتی آمادگی کار در رشـته های 
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طراحـی صحنه و یـا طراحی صنعتـی رو داری . 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی معماری در اون ها تدریس میشه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه ارومیه 2دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد ۱

دانشگاه بجنورد 4دانشگاه ایالم3

دانشگاه بوعلی سینا-همدان 6دانشگاه بناب5

دانشگاه تبریز8دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین 7

دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس بین المللی ۱0دانشگاه تهران9
کیش(

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر۱2دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار۱۱

دانشگاه رازی-کرمانشاه۱4دانشگاه خوارزمی-تهران۱3

دانشگاه زنجان ۱6دانشگاه زابل۱5

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان ۱8دانشگاه سمنان۱7

دانشگاه شهید بهشتی-تهران20دانشگاه شهید باهنر-کرمان۱9

دانشگاه شیراز22دانشگاه شهید چمران-اهواز2۱

دانشگاه صنعتی شاهرود24دانشگاه جندی شاپور-دزفول23

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران26دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 25
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه قم 28دانشگاه فردوسی مشهد27

دانشگاه کردستان-سنندج30دانشگاه کاشان 29

دانشگاه گیالن-رشت32دانشگاه گلستان-گرگان3۱

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل34دانشگاه مازندران-بابلسر33

دانشگاه هنر36دانشگاه مالیر35

دانشگاه هنر اصفهان 38دانشگاه هنر اسالمی تبریز37

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار39دانشگاه یزد 38

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا40
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 معماری داخلــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
به اعتقاد بعضی ها معماری مادر همه هنرهاست که تعاریف مختلفی از آن ارائه شده ، رشته معماری یکی از رشته های 
مهم دانشگاهیه که امروزه در دانشکده های فنی یا هنری دنیا تدریس می شه این رشته دارای دو جنبه هنری و فنیه، چون 
در درس های ارائه شده یکسری دروس هستش مثل: طراحی، زیباشناسی وغیره که جنبه هنری رشته و یکسری دروس 

مثل: سازه های بتنی و فلزی، مقاومت مصالح و …که به جنبه فنی این رشته مربوط می شه.
یـک معمـار بایـد تـوی طراحی خانه بـه فضای آرام بخـش همانقدر اهمیـت بده که به اصـول فیزیکی مثل: نـور، صوت 
و …توجـه می کنـه. بنابرایـن معمـاری بـه عنوان یک تخصص چند رشـته ای به شـمار میـاد که هم شـامل مباحث فنی و 
مهندسـیه و هـم بـر خالقیـت ،ذوق هنری و زیباشناسـی تاکیـد داره و هم باید در این راسـتا مباحث اجتماعـی، اقتصادی 

و روانشناسـی را موردتوجه قراربده.

  توانایی های الزم 
دانشـجوی ایـن رشـته عـالوه بـر توانمنـدی در طراحـی و قـدرت تجسـم و خالقیـت، الزمـه کـه تـوی درس ریاضـی 
به خصـوص در هندسـه قـوی باشـه چون بـرای آمـوزش فن و تکنیـک معمـاری باید دروسـی مثل هندسـه کاربردی 
، هندسـه مناظـر و ریاضیـات و آمـار را مطالعه کرد.دانشـجوی معمـاری باید اطالعـات عمومی خوبـی در زمینه تاریخ 
بخصـوص تاریـخ معمـاری ایـران و جهـان ، جغرافیـا ، اقلیم شناسـی ، روانشناسـی ، مردم شناسـی و اقتصاد داشـته باشـه 
همچنیـن دانشـجوی رشـته معمـاری باید بتونـه به زبان معمـاری مطلبـش را روی کاغذ بیـاره. یعنی از یک سـو ذهنی 
قـوی و خـالق داشـته و از قدرت تجسـم خوبی برخوردار باشـه و از سـوی دیگر طراحی چیره دسـت باشـه تـا بتونه به 

زبـان معمـاری که همـان طراحـی بناها و فضاهـای زندگیه،سـخن بگه.
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

 
◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی هنرهای تجسمی 32مبانی هنرهای تجسمی ۱

2طراحی پایه 2۱آشنایی با رشته های هنری

2عکاسی دیجیتال 2طراحی پایه 2

2ریاضی کاربردی2بازاریابی و بازارسنجی

2هندسه کاربردی2ریاضی کاربردی

2نقشه کشی2محاسبات و آمار

2تاریخ هنر 22تاریخ هنر ۱
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2طرح و اشیاء در تمدن اسالمی2هنر و تمدن اسالمی

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حجم سازی2فرم و فضا

3مقدمات معماری داخلی2نمونک سازی و مدل سازی

2ارگونومی و آنترپومتری2تحلیل قضا و سایت 

2مواد و روش های ساخت 2۱مهندسی عوامل انسانی در تنظمی شرایط محیطی

2مواد و روش های ساخت 23مواد و روش های ساخت 2

2انسان،طبیعت،طراحی2مقررات معماری داخلی

2تحلیل و مدیریت برنامه ریزی ساخت2عناصر و جزئیات ساختمان

2تاسیسات و تنظیم شرایط اقلیمی 2ایستایی

2متره و برآورد2مقاومت مصالح 

3راینو مقدماتی)مدل سازی(4مبانی معماری داخلی

2سبک شناسی معماری3راینو پیشرفته )رندرینگ(

2روشنایی و نورپردازی2باغ آرایی و محوطه سازی

2کارگاه معماری داخلی سنتی2کارگاه پتینه و نقوش

2طرح مرمت و نگهداری2طرح روانشناسی محیط

2کارگاه حال و آینده2کارگاه خالقیت

2پروژه نهایی)نظری(2کارگاه طراحی مبلمان

2پروزه نهایی)عملی(
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◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2فرهنگ،هنر و هویت ایرانی اسالمی2روانشناسی خالقیت 

2مبانی و اصول علم اقتصاد2حکمت هنر اسالمی

2مبانی سازمان مدیریت 2مبانی و اصول کارآفرینی

◘ دانشجو موظف به گذروندن  ۱2 واحد از دروس فوق هستش.

◙  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن :
بـا توجـه به این که در سـطح کارشناسـی بـه جنبه های فنی معماری توجه بیشـتری میشـه ، در نتیجـه فارغ التحصیل این 
رشـته می تونن به سـاختمان سـازی )طراحی فنی سـاختمان های مختلف( بپردازن اما فارغ التحصیل کارشناسـی ارشـد 
چـون جنبه هـای هنـری معمـاری را آمـوزش دیده، بیشـتر به هنر معمـاری می پـردازه. بـرای مثال می تـوان گفت که 
نوع کار لیسـانس و فوق لیسـانس معماری مثل نوع کار پزشـک عمومی و پزشـک متخصصه. یعنی لیسـانس معماری به 

کلیـات معمـاری می پـردازه و فوق لیسـانس معمـاری به صورت تخصصـی در این رشـته فعالیت می کنه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته معماری داخلی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف
دانشگاه هرن شیراز۱
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مهندســـی کامپیوتر

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
توبـا انتخاب هر رشـته ای از رشـته ها ی  دانشـگاهی، از رایانه اسـتفاده می کنی، یعنی فقـط کاربرکامپیوتـری ، در حالی که 
اگه این رشـته رو انتخاب کنی فقط کاربرنیسـتی و سـازنده ی سیسـتم های کامپیوتری هم هسـتی، در این رشـته قراره 

کـه بـه طراحی و سـاخت اجزای مختلف کامپیوتر بپردازی. این رشـته دارای دو گرایشـه : سـخت افـزار، نرم افزار.

  توانایی های الزم 
حتمـاً بایـد دردروس ریاضـی و فیزیـک قوی باشـی برای اینکـه بتونـی راه حل های ابتکاری بـا کمترین هزینـه و بهترین 
کارایی داشـته باشـی باید فردی خالق باشـی و در حقیقت اگه از نظر شـخصیتی فردی ماجراجو هسـتی و دائم به روز 

هسـتی می تونی با ذات این رشـته که دائم در حال پیشـرفته سـازگار باشـی.

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دانشـجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی کامپیوترمی تونن درمقطع کارشناسـی ارشـد و دکتری 

در گرایش هـای زیربـه تحصیـالت خـود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت سیستم های اطالعاتی-مهندسی فناوری 2تجارت الکترونیکی-مهندسی فناوری اطالعات۱
اطالعات

شبکه های ارتباطی و کامپیوتری-مهندسی فناوری 3
سیستم های تکنولوژی اطالعات-مهندسی فناوری 4اطالعات

اطالعات

سیستم های چندرسانه ای-مهندسی فنوری اطالعات6سامانه های شبکه ای-مهنسی فناوری اطالعات5

مهندسی فناوری اطالعات و امنیت 8معماری سازمانی-مهندسی فناوری اطالعات7
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

معماری سیستم های کامپیوتری-مهندسی کامپیوتر۱0مهندسی فناوری اطالعات9

بیوانفورماتیک-مهندسی کامپیوتر۱2هوش مصونوعی و رباتیکز-مهندسی کامپیوتر۱۱

شبکه های کامپیوتری-مهندسی کامپیوتر۱4نرم افزار-مهندسی کامپیوتر۱3

الگوریتم ها و محاسبات-مهندسی کامپیوتر۱6رایانش امن-مهندسی کامپیوتر۱5

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت

◄ دروس پایه:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱
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تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3فیزیک 32فیزیک ۱

3آمار و احتمال مهندسی3معادالت دیفرانسیل

۱کارگاه عمومی یا کارگاه برق۱آزمایشگاه فیزیک 2

◄ دروس اصلی:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

۱کارگاه مبان یکامپیوتر و برنامه نویسی3مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

3برنامه نویسی پیشرفته3ریاضیات گسسته

3مدارهای منطقی۱کارگاه برنامه نویسی پیشرفته

3ساختمان داده ها و الگوریتم ها۱آزمایشگاه مدارهای منطقی

۱آزمایشگاه مدارهای الکتریکی و الکترونیکی3مدارهای الکتریکی و الکترونیکی

3معماری کامپیوتر2زبان تخصصی 

3نظریه زبان ها و ماشین ها۱آزمایشگاه معماری کامپیوتر

3ریزپردازنده و زبان اسمبلی3جبر خطی کاربردی

3سیستم های عامل۱آزمایشگاه ریزپردازنده و زبان اسمبلی

3شبکه های کامپیوتری۱آزمایشگاه سیستم های عامل

3مهندسی نرم افزار ۱۱آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

۱کارآموزی2روش پژوهش و ارائه

۱پروژه پایانی
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◄ دروس تخصصی گرایش طراحی و توسعه نرم افزار:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3اصول طراحی پایگاه داده ها3طراحی الگوریتم ها

3زبان های برنامه نویسی3اصول طراحی کامپایلر

3آزمون نرم افزار3مهندسی نرم افزار 2

3بازیابی اطالعات3طراحی واسط کاربر

◄ دروس تخصصی گرایش سیستم های کامپیوتری:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3طراحی مدارهای واسط3سیگنال ها و سیستم ها

3الکترونیک دیجیتال 3طراحی سیستم های دیجیتال برنامه پذیر

3برنامه نویسی چند هسته ای3سیستم های نهفته و بی درنگ

3طراحی توام سخت افزار و نرم افزار3مبانی رایانش ابری

◄ دروس تخصصی گرایش هوش مصنوعی:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3سیگنال ها و سیستم ها3طراحی الگوریتم ها

3مبانی هوش محاسباتی3مبانی و کاربردهای هوش مصنوعی

3مقدمه ای بر بیوانفورماتیک3اصول علم ربات
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تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3بازیابی اطالعات 3داده کاوی

◄ دروس تخصصی گرایش شبکه های کامپیوتری:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3برنامه نویسی وب3سیگنال ها و سیستم ها

3مبانی امنیت اطالعات3انتقال داده ها

3برنامه نویسی دستگاه های سیار3سیستم های چند رسانه ای

3مبانی اینترنت اشیا3مبانی رایانش ابری

◄ دروس اختیاری:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3تعامل انسان و کامپیوتر3گرافیک کامپیوتری

3طراحی بازی های کامپیوتری۱کارگاه ساخت ربات

3شبیه سازی کامپیوتری3نظریه محاسبات 

3مدیریت پروژه فناوری اطالعات 3مبانی پویا نمایی کامپیوتری

3توسعه کسب و کار نوپا2تجارت الکترونیکی

3مباحث ویژه 3۱سیستم های اتوماسیون صنعتی

3کنترل خطی )مهندسی برق(3مباحث ویژه 2
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تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

3کنترل پروژه )مهندسی صنایع(3اقتصاد مهندسی )مهندسی صنایع(

2محاسبات عددی )ریاضی(3نظریه گراف )علوم کامپیوتر(

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
مهندس سخت افزار کامپیوتر معموال در بخش های ساخت و آزمایش انواع مختلف مدل های کامپیوتر کارمی کنن.

 )high-tech ( در کشـورهای توسـعه یافتـه اغلب کارشناسـان سـخت افـزار در شـرکت های تولیدی بـا تکنولـوژی بـاال
کار می کنـن. بعضـی از آن هـا نیـز در شـرکت های طراحی سیسـتم های کامپیوتری، شـرکت های تحقیق و توسـعه و یا 

سـازمان های دولتی مشـغول به کار هسـتن.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی کامپیوتر در اون ها تدریس میشه :

◄ مهندسی کامپیوترـ سخت افزار:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف
دانشگاه آیت اله حایری-میبد2دانشگاه آیت اله بروجردی-بروجرد۱
دانشگاه اردکان4دانشگاه اراک3
دانشگاه اصفهان6دانشگاه ارومیه5
دانشگاه ایالم8دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(7
دانشگاه بزرگمهر قاینات۱0دانشگاه بجنورد9

دانشگاه بوعلی سینا-همدان۱2دانشگاه بناب۱۱

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل دانشکده ۱3
دانشگاه بیرجند۱4فنی تویسرکان(

دانشگاه تبریز۱6دانشگاه بین المللی اما خمینی)ره(-قزوین۱5
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه تبریز)محل تحصیل آموزشکده فنی ۱7
دانشگاه تبریز)محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی ۱8مهندسی مرند(

میانه(
دانشگاه تربت حیدریه20دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل۱9

دانشگاه تهران)محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع 22دانشگاه تهران2۱
در شهرستان فومن استان گیالن(

دانشگاه تهران)محل تحصیل پردیس بین المللی 23
دانشگاه جهرم24کیش(

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر26دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار25

انشگاه خلیج فارس-بوشهر)محل تحصیل دانشکده 27
دانشگاه خوارزمی-تهران)محل تحصیل واحد کرج(28فنی و مهندسی جم(

دانشگاه رازی-کرمانشاه30دانشگاه دامغان29

داشگاه رازی-کرانشاه)محل تحصیل دانشکده فنی 3۱
دانشگاه زابل32مهندسی اسالم آباد غرب(

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون34دانشگاه زنجان33
دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی-اسدآباد همدان36دانشگاه سمنان35

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان)محل تحصیل 38دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان37
دانشکده صنعت و معدن خاش(

دانشگاه شهرکرد40دانشگاه شاهد-تهران39
دانشگاه شهیدبهشتی-تهران42دانشگاه شهدباهنر-کرمان4۱
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز44دانشگاه شهیدچمران-اهواز43
دانشگاه صنعتی ارومیه46دانشگاه شیراز45
دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران48دانشگاه صنعتی اصفهان 47
دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول50دانشگاه صنعتی بیرجند49
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-تهران52دانشگاه صنعتی خاتم االنبیء-بهبهان5۱
دانشگاه صنعتی شاهرود54دنشگاه صنعتی سیرجان53
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه صنعتی شریف-تهران)محل  تحصیل پردیس 56دانشگاه صنعتی شریف-تهران55
بین الملل کیش(

دانشگاه صنعتی قم58دانشگاه شیراز57
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل60دانشگاه صنعتی کرمانشاه59
دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران62دانشگاه صنعتی همدان6۱
دانشگاه فردوسی مشهد64دانشگاه علم و فناور مازندران-بهشهر63
دانشگاه فسا66دانشگاه فرزانگان-سمنان)ویژه خواهران(65

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار-حضرت 67
دانشگاه کاشان68 زینب)س()ویژه خواهران(

دانشگاه گلستان-گرگان70دانشگاه کردستان-سنندج69

دانشگاه گلستان-گرگان)محل تحصیل آموزکده 7۱
دانشگاه گیالن-رشت72فنی علی آبادکتول(

دانشگاه گیالن-رشت)محل تحصیل دانشکده فنی و 73
دانشگاه لرستان-خرم آباد74مهندسی شرق گیالن)رودسر-واجارگاه((

دانشگاه لرستان-خرم آباد)محل تحصیل مرکز 75
دانشگاه لرستان-خرم آباد)محل تحصیل مرکز 76آموزش عالی الشتر(

آموزش عالی پلدختر(
دانشگاه محقق اردبیلی-اربیل78دانشگاه مازندران-بابلسر77
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین-قوچان80دانشگاه مالیر79
دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان82دانشگاه والیت-ایرانشهر8۱

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس)محل تحصیل مجتمع 84دانشگاه هرمزگان-بندرعباس83
آموزش عالی میناب(

دانشگاه یزد)محل تحصیل شهرستان مهریز(86دانشگاه یزد85
مجتمع آموزش عالی سراوان88دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام87
مجتمع آموزش عالی گناباد90مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین89
مرکز آموزش عالی الر92مرکز آموزش عالی شهرضا9۱
دانشکده تحصیالت تکمیلی در علوم پایه-زنجان94مرکز آموزش عالی محالت)ویژه برادران(93
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علوم کامپیـــوتر

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
علـوم کامپیوتـر در  واقـع  پُلیـه کـه کامپیوتـر و ریاضی را برای رسـیدن بـه بهترین روش هـای حل مسـاله درکمترین 
زمـان، کمتریـن خطـا  و بیشـترین دقت وبـه هم می رسـونه، این رشـته در مقطع کارشناسـی چهار  گرایش محاسـبات 
علمـی، نظریـه الگوریتم هـا، سـخت افزار و سیسـتم های اطالعاتـی داره.  تفاوت این رشـته با مهندسـی کامپیوتـر اینه که 

علـوم کامپیوتـر فاقـد دروس آزمایشـگاه و کارگاهه  و  بیشـتر جنبه تحقیقات نظـری داره. 

  توانایی های الزم 
تسـلط و عالقه  به ریاضیات شـرط اول موفقیت در رشـته علوم کامپیوتره  و دانشـجویان رشـته باید بتونه با اسـتدالل 
ریاضـی بـا مسـائل برخـورد کنـه و بایـد اطالعـات عمومـی زیادی داشـته باشـه.  اگـه در خـودت می بینی که اسـتدالل 

ریاضیـت خوبه، این رشـته هم مناسـبته.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناسـی رشـته علـوم کامپیوتـر شـامل دروس عمومی، پایـه، اصلی و تخصصـی  4  سـاله و فارغ التحصیالن این 

دوره می تونـن درمقطـع کارشناسـی ارشـد در گرایش هـای  زیـر به تحصیـالت خـود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

محاسبات عددی2علوم کامپیوتر۱

سیستم های کامپیوتری4نظریه محاسبه3

علوم تصمیم و مهندسی دانش-سیستم های 5
بیوانفورماتیک-سیستم های هوشمند6هوشمند
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄  دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعدادواحدنام درستعداد واحدنام درس

4ریاضیات عمومی 42ریاضیات عمومی ۱

4معادالت دیفرانسیل 4ریاضیات عمومی 3

4فیزیک عمومی 3۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

3اقتصاد مهندسی ۱آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

3مبانی اقتصاد3مبانی جمعیت شناسی

3مبانی جامعه شناسی
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی ماتریس ها و جبر خطی3مبانی علوم ریاضی

3مبانی آنالیز عددی3مبانی آنالیز ریاضی

3مبانی جبر3مبانی احتمال

3مبانی منطق و نظریه مجموعه ها3مبانی ترکیبیات 

3برنامه سازی پیشرفته3مبانی نظریه محاسبه 

4اصول سیستم های عامل4ساختمان داده ها و الگوریتم ها

4اصول سیستم های کامپیوتری3جبر خطی عددی

    فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
موقعیـت شـغلی بـرای  فارغ التحصیل علـوم کامپیوتر شـباهت زیادی با مهندسـی کامپیوتـر و گرایش نرم افـزار داره، 

امـا در کل نقـش فارغ التحصیـالی رشـته به عنوان مدیـر و هماهنگ کننـده امور  بسـیار مهمه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته علوم کامپیوتر در اون ها تدریس می شه 

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه الزهرا)س(-تهران)ویژه خواهران(2دانشگاه اصفهان ۱

دانشگاه بزرگمهر قاینات4دانشگاه بجنورد 3

دانشگاه تهران6دانشگاه تبریز5
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه دامغان8دانشگاه خوارزمی-تهران)محل تحصیل واحد کرج(7

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون۱0دانشگاه رازی-کرمانشاه9

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان۱2دانشگاه سمنان۱۱

دانشگاه شهرکرد۱4انشگاه شاهد-تهران۱3

دانشگاه شهید بهشتی-تهران۱6دانشگاه شهید باهنر-کرمان۱5

دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان-تبریز۱8دانشگاه شهید چمران-اهواز۱7

دانشگاه صنعتی بیرجند20دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران۱9

دانشگاه صنعتی شریف-تهران22دانشگاه صنعتی سیرجان2۱

دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر24دانشگاه صنعتی کرمانشاه23

دانشگاه کاشان 26دانشگاه فسا25

دانشگاه گلستان-گرگان28دانشگاه کوثر-بجنورد)ویژه خواهران(27

دانشگاه لرستان-خرم آباد30دانشگاه گیالن-رشت29

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل32دانشگاه مازندران-بابلسر3۱

دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان34دانشگاه والیت-ایرانشهر33

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار36دانشگاه یزد35

مرکز آموزش کاشمر38مجتمع آموزش عالی بم 37

مرکز آموزش عالی محالت)ویژه برادران(39
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مهندسی پزشکی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
ایـن رشـته پـل ارتباطـی بین پزشـکی و مهندسـیه و در ارتبـاط با تجهیزات پزشـکیه. تـو در این رشـته می تونی به کمک 
متخصصان رشـته های مرتبط تالش کنی تاچشـم مصنوعی، کلیه مصنوعی یا رگ مصنوعی اختراع کنی و جان انسـانهای 

زیـادی رو نجات بدی. گرایش های این رشـته شـامل بیوالکتریک، بیومکانیـک و بیومواده.

  توانایی های الزم 
در ایـن رشـته تـو دوسـت عزیز و کنجـکاوم، عالوه بـر اینکـه در دروس ریاضی و فیزیک مهـارت کافـی الزم داری تازه 
باید پایه های قوی مهندسـی هم داشـته باشـی، میگی چطوری؟ نمی گم مهندسـی داشـته باشـیا، میگم حداقل یهچیزایی 
بدونـی. مثـال مهنـدس بیوالکتریک باید بـه الکترونیک و مهندس بیومکانیک باید به مکانیک و مهندسـی بیومـواد باید به 

مهندسـی مواد عالقه داشـته باشه . 

 .از طرفی یک مهندس پزشکی باید به علم زیست شناسی و محیط کار بیمارستان ها عالقه مند باشه

◄◄  گرایش های ارشد رشته مهندسی پزشکی►►

◄ گرایش بیو الکتریک : 
تـو در ایـن گرایـش آموزشـی می بینـی که بتونـی از عهده تجهیـز و نگهـداری و طراحی دسـتگاه های پزشـکی بربیای، 
می تونـی دسـتگاه های پزشـکی و طراحـی کنـی و بسـازی و یا اینکه مسـئول سـفارش دسـتگاه از خارج از کشـور باشـی .   

◄ گرایش بیو مکانیک : 
 در ایـن گرایـش بـا بکارگیری مفاهیم مکانیکی در زمینه های پزشـکی )دسـت و پای مصنوعی و ... (آشـنا می شـی، و باید 
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در مـورد نحـوه حرکت اندام هـا نظر بدی. 

◄ گرایش بیو مواد : 
و امـا... در ایـن گرایـش بـا موادمختلـف از جمله پلیمرهـا، کامپوزیت ها، سـرامیک ها و مـواد فلزی در بدن انسـان و در 

تجهیزات پزشـکی آشـنا می شی . 

  توانایی های الزم 
در ایـن رشـته تـو دوسـت عزیـز و کنجـکاوم، عـالوه بـر اینکـه در دروس ریاضـی و فیزیـک مهـارت کافـی الزم داری 
تـازه بایـد پایه هـای قوی مهندسـی هم داشـته باشـی، میگی چطوری؟ نمی گم مهندسـی داشـته باشـیا، میگـم حداقل یه 
چیزایـی بدونـی. مثـال مهندس بیوالکتریـک باید به الکترونیک و مهنـدس بیومکانیک باید به مکانیک و مهندسـی بیومواد 

بایـد به مهندسـی مواد عالقه داشـته باشـه . 

 .از طرفی یک مهندس پزشکی باید به علم زیست شناسی و محیط کار بیمارستان ها عالقه مند باشه

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دانشـجویان فارغ التحصیـل مقطـع کارشناسـی رشـته مهندسـی پزشـکی می تونـن در مقطـع کارشناسـی ارشـد در 

گرایش هـای زیـر بـه تحصیـالت خـود ادامـه بـدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

بافت2بیوالکتریک۱

بیومواد4بیومکانیک3
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄  دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی 

2متون اسالمی2تاریخ اسالم

3زبان 3فارسی 

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی ۱

2شیمی عمومی3معادالت دیفرانسیل 

3فیزیک عمومی 32فیزیک عمومی ۱

2روش های عددی در مهندسی2احتماالت مهندسی

3برنامه نویسی کامپیوتر
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی2زبان تخصصی و اصطالحات پزشکی

2بیوفیزیک 3مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی

2روش تحقیق در مهندسی پزشکی 2فناوری  اطالعات پزشکی ۱

حفاظت ، ایمنی و استانداردهای عمومی 
3تجهیزات عمومی بیمارستانی و کلینیک های پزشکی3آزمایشگاهی و بیمارستانی

2مدیریت و کارآفرینی در مهندسی پزشکی3اصول و افزارهای توان بخشی

3فیزیولوژی3اصول سیستم های تصویر نگاری پزشکی

4فیزیولوژی۱آزمایشگاه فیزیولوژی

3فیزیک پزشکی 2آناتومی

3ریاضیات مهندسی3بیوشیمی

۱کارورزی3مدار الکتریکی ۱

3پروژه

◄ دروس تخصصی زمینه بالینی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی3فناوری اطالعات پزشکی 2

3سیستم های مدیریت تعمیر و نگهداری3فرآیندهای سیستم های اطالعات بیمارستانی

۱آزمایشگاه بالینی 3۱پزشکی از راه دور

3تجزیه و تحلیل سیستم ها4مبانی برق الکترونیک و دیجیتال 

2روش های آموزش کاربر 
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◄ دروس تخصصی زمینه بیوالکتریک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3میکروپرسسور 3۱تجزیه و تحلیل سیستم ها 

3پدیده های بیوالکتریکی3سیستم های کنترل خطی

3الکترونیک 3۱مارهای الکترکی 2

3مدارهای منطقی2اندازه گیری الکترونیکی

۱آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱۱آزمایشگاه الکترونیک ۱

◄ دروس تخصصی زمینه بیومتریال:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3خواص مواد3ترمودینامیگ

3اصول و فرآیند ساخت بیومتریال ها3بیومتریال ۱

3بیومتریال 32شیمی آلی در بیومتریال

مبانی زیست سازگاری و آزمون های 
۱آزمایشگاه خواص فیزیک و مکانیکی مواد3بیولوژیکی

۱کارگاه آزمون های بیولوژیک2زیست شناسی )سلولی مولکولی(

◄ دروس تخصصی زمینه بیومکانیک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

پدیده های انتقال حرارت و جرم در سیستم 
3کینزیولوژی3های حیاتی

3دینامیک در مهندسی پزشکی2ارتعاشات 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ترمودینامیک در مهندسی پزشکی3مکانیک سیاالت

3طراحی اجزاء در بیومکانیک3مبانی بیومکانیک ۱

2نقشه کشی صنعتی ۱

◄ دروس اختیاری زمینه بالینی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2محاسبات عددی2فناوری اطالعات 

2فناوری اطالعات پزشکی 2۱بیوفیزیک

3تجهیزات مصرفی و دارویی بخش های بیمارستانی۱آزمایشگاه بالینی 2

3الکترونیک 3۱تجهیزات تخصصی با دیدگاه طراحی وتغییرات

3الکترونیک 33الکترونیک 2

3سیستم های کنترل خطی3شبکه های کامپیوتری

2اصول فیزیوتراپی3پدیده های بیوالکتریکی

3شبیه سازی کامپیوتری3میکروپروسسور۱

3حسگرها و مبدل های زیستی3مدارهای الکتریکی 2

۱آزمایشگاه فیزیک عمومی 3۱نگرش سیستمی و مهندسی سیبرنتیک

2مبانی طراحی فایی و خالقیت۱آزمایگاه فیزیک عمومی 2

2مباحث ویژه ۱۱کارگاه خالقیت و نمونه سازی

3مباحث ویژه 2
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◄ دروس اختیاری زمینه بیوالکتریک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2محاسبات عددی2فناوری اطالعات 

2فناوری اطالعات پزشکی 2۱بیوفیزیک

3شبکه های کامپیوتری3الکترونیک 2

۱آزمایشگاه فیزیک عمومی 3۱الکترونیک 3

3جبر خطی۱آزمایشگاه فیزیک عمومی 2

3مبانی بیوالکتریک3میکروپروسسور 2

3سیستم های کنترل مدرن3معماری کامپیوتر

3اصول سیستم های مخابراتی 3مخابرات ۱

3سیستم های کنترل دیجیتال۱آزمایشگاه مدارهای الکتریکی 2

3آزمایشگاه سیستم های کنترل دیجیتال۱آزمایشگاه الکترونیک 2

3ابزار دقیق مهندسی پزشکی۱آزمایشگاه مدارهای منطقی

۱آزمایشگاه ابزار دقیق مهندسی پزشکی۱آزمایشگاه میکروپروسسور

3مقدمه ای بر رباتیک ۱آزمایشگاه اندازه گیری الکترونیکی

3ماشین های الکتریکی 32تکنیک پالس

3مقدمه ای بر هوش محاسباتی و زیستی۱آزمایشگاه مدارهای دیجیتال و پالس

2حفاظت الکتریکی در سیستم های بیمارستانی3بررسی و طراحی سیستم های الکترونیکی

۱آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 3۱الکترومغناطیس

۱آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی3مهندسی مدیریت بیمارستان

3مخابرات آنالوگ و دیجیتال2گزارش نویسی فنی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3الکترونیک صنعتی3فیلترها و سنتز مدار

3ماشین های الکتریکی 3۱ماشین های الکتریکی مستقیم و متناوب 

۱کارگاه خالقیت و نمونه سازی 2مبانی طراحی فضایی و خالقیت

3مباحث ویژه 22مباحث ویژه ۱

◄ دروس اختیاری زمینه بیومتریال:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2محاسبات عددی2فناوری اطالعات 

2فناوری اطالعات پزشکی 2۱بیوفیزیک

۱آزمایشگاه فیزیک عمومی 2۱اصول فیزیوتراپی

3صدمات استخوانی۱آزمایشگاه فیزیک عمومی 2

3مواد زیستی پلیمری3فیزیک مواد زیستی

3مواد زیستی فلزی3مواد زیستی سرامیکی

۱کارگاه مواد زیستی سرامیکی۱کارگاه مواد زیستی پلیمری

3استانداردهای مواد زیستی۱کارگاه مواد زیستی فلزی

2مبانی پرتودهی3بان یمهندسی برق 

2مواد هوشمند۱روش های شناسایی و انتخاب بیومتریال ها

2هیستولوژی-پاتولوژی2لوازم یکبار مصرف پزشکی

3مبانی شیمی 22مکانیک سیاالت 

2مبانی مهندسی بافت2کاربرد های مواد در پزشکی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

مهندسی سیستم های کنترل رهایش مواد 
3مبانی علوم و تکنولوژی پلیمرها2بیولوژیکی

پدیده های انتقال حرارت و جرم در سیستم 
2مبانی طراحی فضایی و خالقیت 3های حیاتی

2مباحث ویژه ۱۱کارگاه خالقیت و نمونه سازی

3مباحث ویژه 2

◄ دروس اختیاری زمینه بیومکانیک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2محاسبات عددی2فناوری اطالعات 

2فناوری اطالعات پزشکی 2۱بیوفیزیک 

۱آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱2آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

3مبانی بیومکانیک 22مقدمه ای بر رباتیک 

آشنایی با روش های اجزاء محدود در 
3بیومکانیک استخوان و صدمات استخوانی2بیومکانیک

۱آزمایشگاه مقاومت مصالح 3مکانیک سیالت زیستی

۱کارگاه ماشین ابزار و تراشکاری۱آزمایگاه بیومکانیک عمومی

۱آزمایشگاه کنترل2کنترل اتوماتیک

2اصول فیزیوتراپی و کاردرمانی2طراحی و تولید به کمک کامپیوتر

3مبانی مهندسی توان بخشی2مبانی مهندسی ورزش

3ارتز و پروتز2بیومکانیک بافت 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ارگونومی و مهندسی عوامل انسانی2بیومکانیک دندان و ارتودنسی

۱آزمایشگاه مکانیک سیاالت زیستی2بیومکانیک راه رفتن 

2مبانی طراحی فضایی و خالقیت۱آزمایشگاه بیومکانیک حرکت

2مباحث ویژه ۱۱کارگاه خالقیت و نمونه سازی

3مباحث ویژه 2

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
تـو می تونـی یـک دسـتگاه پزشـکی و راه انـدازی کنـی و نحـوه ی اسـتفاده از دسـتگاه راه اندازی شـده رو به پرسـتاران 
آمـوزش بـدی یـا در موسسـات و شـرکت های خصوصـی و دولتـی در زمینه سـاخت تجهیـزات پزشـکی فعالیت کنی. 
اگـر گرایـش بیو الکترونیک داشـته باشـی می تونی به سـاخت دسـتگاه هایی برای شـنوایی سـنجی بپردازی و بـا گرایش 
بیومکانیـک نیـز می تونـی در زمینه سـاخت اعضا مصنوعی و وسـایلی چون پلیمر و تخت بیمارسـتانی فعالیـت کنی . در 
صورتـی کـه اگر گرایش بیومواد داشـته باشـی می تونی در زمینه های مختلف منابع پزشـکی کارآیی داشـته باشـی مثال 

در کارخانه هـای سـاخت لـوازم یکبار مصرف مثل سـرنگ، سـوند، دسـتکش های جراحـی فعالیت کنی . 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته کارشناسی مهندسی پزشکی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اصفهان 2دانشگاه آیت اله حایری-میبد ۱

دانشگاه تهران4دانشگاه تبریز3

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران6دانشگاه شاهد-تهران5

دانشگاه صنعتی شاهرود8دانشگاه صنعتی سهند-تبریز7

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا۱0دانشگاه صنعتی همدان 9
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مهندســی نفت

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
نفـت موجـب حرکت موتور کوچکترین ماشـینا تا غول آسـاترین ناوگان های سـنگین میشـه. هزارها محصـول از جمله 
تولیـدات و مصنوعـات سـنگین پتروشـیمی، کودهای شـیمیایی، فرآوردهای دارویی، پالسـتیک ها، چسـب هـا، پارچه ها، 

الیـاف مصنوعـی و حتی فرآورده های بهداشـتی و آرایشـی از نفت سـاخته می شـه . 
همونطـور هـم کـه خودتـم می دونی کشـور مـا بزرگترین منابـع نفتـی رو داره. بر همیـن خاطر ما نیازمند مهندسـی 
هسـتیم کـه بتونـه بهتریـن فرآورده ها رو به دسـت بیـاره ،این رشـته دارای گرایش مهندسـی اکتشـاف نفت، مهندس 
اسـتخراج نفـت، مخازن نفت، مهندس اسـتخراج نفت، حفاری و مهندسـی اسـتخراج نفت و بهره بـرداری از منابع نفته.

  توانایی های الزم 
اگـر می خوایـی این رشـته رو انتخـاب کنی باید بدونی شـرایط کمی ویژه سـت یعنی به علت کارسـنگین و محیط خارج 

از شـهر دانشـجویان از میان داوطلبان پسـر انتخاب می شن . 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره  کارشناسـی مهندسـی نفـت شـامل دروس عمومـی، پایه،اصلـی و تخصصـی  4 الـی 5 سـال طول می کشـه و اگه 
دوسـت داری کـه در مقطع کارشناسـی ارشـد ادامه تحصیل بـدی ، می تونی یکـی از گرایش های زیـر رو انتخاب کنی:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

حفاری2اکتشافات۱

مخازن هیدروکربوری4بهره برداری3
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◄◄ گرایش های ارشد رشته مهندسی نفت►►

◄ گرایش اکتشافات : 
زمیـن شناسـی دوسـت داری؟ ایـن گرایـش به زمین شناسـی ارتبـاط نزدیـک داره. می دونـی وقتی که میخـوان ببینن 
کجـای زمیـن نفـت وجـود داره، چـی کار میکنـن؟ در کل بهره بـرداری نفـت در حوزه های نفتی بوسـیله لـرزه نگاری 
کشـف مـی شـه کـه در ایـن فرآینـد مهندسـی اکتشـاف بـا فرسـتادن امـواج صوتی بـه زمیـن و انـدازه گیـری امواج 

برگشـتی بـه وجود داشـتن یـا نداشـتن نفـت در درون زمین پـی میبرن . 

◄ گرایش حفاری : 
اگـه ایـن گرایش رو انتخـاب کنی، از طراحی تجهیزات حفاری، انجام عملیات در شـرایط مناسـب و ارزیابی اثر تکنولوژی 
حفاری و اسـتخراج، بر محیط زیسـت گرفته تا ارائه راهکار مناسـب برای جلوگیری از تخریب محیط زیسـت به عهده 

تـو خواهـد بـود. در ضمن می تونی روشـهایی رو ارائه کنی کـه موجب کاهش هزینه های حفاری بشـه.

◄ گرایش مخازن هیدروکربوری : 
حاال فکر می کنی اگه این گرایش رو انتخاب کنی، چه کاری باید انجام بدی؟ مطمئنم حدست تا حدی درسته. باید نوع مخزن نفت 

یا گاز، اندازه گیری فشار هوا و عمق مخازن از زمین را انجام بدی چون این کارها به نحوی در استخراج نفت تأثیر داره. 
کالً مهندس نفت بررسی می کنه که یه مخزن نفت، چقدر می تونه ذخیره نفت و گاز داشته باشه و چقدر قابل دسترسیه 

و این مقدار قابل بررسیو با چه سرعتی میشه برداشت کرد.

◄ گرایش بهره برداری  : 
ایـن گرایـش بـا اسـتفاده از روش هـای علمـی بهتـر و اصولـی تـر تـالش می کنـه از مخـازن نفـت بهره بـرداری کنـه و 
حضورتـو بـه عنـوان مهندس بهـره بـرداری ضروریه، چون متاسـفانه در سـال های اخیر، اکثـر مخازن نفـت دچار افت 

فشـار شـدن بـه همیـن خاطر، نفـت به صـورت طبیعـی به سـطح زمین نمی رسـه . 
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعدادواحدنام درستعدادواحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان خارجه عمومی3فارسی 

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱

3ریاضیات مهندسی3معادالت دیفرانسیل 

۱آزمایشگاه فیزیک 3۱فیزیک ۱

۱آزمایشگاه فیزیک 32فیزیک 2

۱آزمایشگاه شیمی عمومی 3شیمی عمومی ۱

۱آزمایشگاه شیمی آلی 3شیمی آلی 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زمین شناسی عمومی3رایانه و کاربرد آن در مهندسی نفت 

2شیمی عمومی 2

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تکمیل و انگیزش چاه ها3مبانی چاه آزمایی

3بهره برداری )۱(3نمودارگیری چاه 

3عملیات بهره برداری )2(3مهندسی مخازن )۱(

3زمین شناسی نفت 2مبانی مهندسی حفاری

2خوردگی فلزات در صنایع نفت 

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
اگر از نظر علمی قوی باشـی، در نهایت جذب وزارت نفت می شـی . در حال حاضر 70% و یا بیشـتر دانشـجویان جذب 
وزارت نفـت و بقیـه جـذب صنایع شـیمیایی خصوصی می شـن. دلیلشـم اینه که بیشـتر واحدهای رشـته مهندسـی نفت 

و مهندسـی شیمی مشترکه .  

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته
دانشگاه هایی که رشته مهندسی نفت در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه تهران)محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع 2دانشگاه تهران۱
در شهرستان فومن استان گیالن(

دانشگاه شیراز4دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار3
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه صنعت نفت)محل تحصیل واحد اهواز(6دانشگاه صنعتی نفت)محل تحصیل واحد آبادان(5

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران8دانشگاه صنعتی اصفهان 7

دانشگاه صنعتی شریف-تهران۱0دانشگاه صنعتی سهند-تبریز9

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار۱2دانشگاه فردوسی مشهد۱۱

مرکز آموزش عالی المرد۱3
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مهندسی پلیــمر

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
همـون جایـی کـه نشسـتی، یه کـم دوروبرتو نگاه کـن، االن دقیقـا در مرکزصنعت پلیمر نشسـتی؟ هر جایی که باشـی از 
سـاخت رنگ ها و دیوارهای خانه ها و پوشـاک، کابل و سـیم و هر چیزی که از السـتیک وپالسـتیک سـاخته شـده باشـه 

توسـط پلیمر ایجادشده. 
پلیمر به دو دستگاه مصنوعی و طبیعی تقسیم میشه: 

◄ پلیمر طبیعی : ترکیب سلولزی، چوب، کاغذ، پشم 
◄ پلیمر مصنوعی : موادی هستند توسط نفت ساخته میشن . 

  توانایی های الزم 
شـما دوسـت عزیـز، بایـد تحمـل سـاعت های طوالنـی کار در آزمایشـگاه رو داشـته باشـی و بایـد بتونـی بـوی مـواد 
شـیمیایی مختلـف رو تحمـل کنی و ضمناً باید آشـنایی به علم شـیمی داشـته باشـی تا بتونـی پلیمرو بفهمی، این رشـته 
هـم مثـل همه ی رشـته های مهندسـی نیـاز به ریاضیـات قـوی داره و باید به زبان انگلیسـی و رایانه هم مسـلط باشـی . 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیـالن دوره کارشناسـی مهندسـی پلیمر،جهـت پیشـبرد اهـداف صنعـت نفت، صنعت پتروشـیمی و سـازمان 
انـرژی اتمـی  )مرکزتابـش گاما وفیزیک پالسـما(، ارتبـاط نزدیکی  دارن و همچنیـن می تونن در یکی از رشـته های ذیل 

درمقاطـع کارشناسـی ارشـد درصـورت قبولی درآزمـون ورودی بـه تحصیالت خـود ادامه بدن.

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مهندسی پزشکی - بیومکانیک6صنایع پلیمر- صنایع پلیمر۱



91

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مهندسی پزشکی- بیومواد7مهندسی پلیمر- صنایع پلیمر2

مجموعة آمار8مجموعه ریاضی3

مهندسی صنایع )مهندسی سیستم های اقتصادی و 9مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی4
اجتماعی- مدیریت سیستم و بهره وری(

فیزیک۱0علوم کامپیوتر5

◄◄  گرایش های ارشد رشته صنایع پلیمر►►

◄  گرایش فرآورش : 
مهنـدس ایـن گرایـش از پلیمر که بشـی، تولید کلیه محصوالت پلیمری مثل السـتیک، پالسـتیک، االسـتومر و ... رو انجام 

مـی دی. البتـه پلیمـر کاربرد پزشـکی هم داره مثل دندون مصنوعی و لنز چشـمی که از پلیمر سـاخته میشـه . 
کار مهندس صنایع پلیمر شـناخت طراحی، فرموالسـیون، آنالیز بررسـی خواص فیزیکی و مکانیکی سـه ماده ی السـتیک، 

پالستیک وکامپوزیته 
◄ گرایش نانوفناوری : 

امـروزه تـو کشـورمون صنعت نانـو روز به روز داره پیشـرفت میکنه و یکـی از گرایش هایی که یـه مهندس پلیمر می 
تونـه در اون شـرکت کنـه ، نانـو می باشـد . تعـدادی از زمینه هایی کـه  یه مهندس نانـو فنـاوری در اون فعالیت کنه  ، 

عبارتند از:
۱- نانو کامپوزیت ها 

2- نانو روکش ها
3- نانو الیاف پلیمری

4- نانو کاتالیزورها
5- نانو گویجه های پلیمری

6- نانو امولسیون های پلیمری 
7- دارورسانی هدفمند و تدریجی 
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

نانوفناوری2فرآورش۱

کامپوزیت)مواد مرکب(4پلیمریزاسیون 3

علوم پایه5

 نام درس و تعداد واحد درسی

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

2تفسیر موضوعی قرآن 2اخالق اسالمی 

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱

3فیزیک عمومی 32فیزیک عمومی ۱
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3برنامه نویسی کامیوتر3معادالت دیفرانسیل 

3شیمی عمومی۱کارگاه عمومی 

۱آزمایشگاه شیمی عمومی

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3شیمی آلی 32شیمی آلی ۱

3اصول محاسبات فرآیندها ۱آزمایشگاه شیمی آلی 

3استاتیک و مقاومت مصالح3ترمودینامیک مهندسی 

۱آزمایشگاه شیمی پلیمر3شیمی پلیمر

3مکانیک سیاالت 3شیمی فیزیک پلیمرها

3انتقال جرم 3انتقال حرارت 

3مدل سازی سیستم های پلیمری3مبانی رئولوژی

3مهندسی واکنش های شیمیایی3مبانی طراحی و انتگراسیون فرایندها

3شناسایی و آنالیزدستگاهی3ابزار دقیق و کنترل فرایندهای پلیمری

3فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء3خواص فیزیک و مکانیکی پلیمرها

3مبانی پوشش های آلی
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◄ دروس تخصصی پلیمر:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها۱آزمایشگاه شناسایی و آنالیز دستگاهی 

۱آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها۱آزمایشگاه کنترل فرآیندهای پلیمری

3مهندسی پالستیک۱کارگاه فرآورش پلیمرها

3مهندسی پلیمریزاسیون 3مهندسی االستومر 

3مهندسی کامپوزیت ۱کارگاه پلیمریزاسیون 

3مهندسی الیاف ۱کارگاه مهندسی کامپوزیت 

3زبان تخصصی پلیمر3خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی

3مهندسی فصل مشترک در پلیمرها3پلیمرها و محیط زیست

3پلیمرها در سامانه های کلوئیدی3طراحی محصول با پلیمرها

3نانوفناوری در پلیمرها3چسب ، رزین و اسفنج

3مدل سازی مولکولی در پلیمرها3زیست فناوری در پلیمرها

2کارآموزی3پروژه 

◄ دروس تخصصی رنگ:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه رزین های پوشش سطح 3رزین های پوشش سطح 

آزمایشگاه فناوری پوشش های آلی و کنترل 3شیمی فیزیک پوشش سطح 
۱کیفیت ۱
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

آزمایشگاه فناوری پوشش های آلی و کنترل 
۱آزمایشگاه فیزیک رنگ و مبانی ظاهر اشیاء۱کیفیت 2

3خوردگی و پوشش های محافظ2بازتولید رنگ 

3فناوری پودر و رنگدانه های غیرآلی۱آزمایشگاه خوردگی و پوشش های محافظ

3رنگ و محیط زیست ۱مواد رنگزای آلی

3پروژه 2زبان تخصصی 

2کارآموزی

◄ دروس اختیاری پلیمر:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مهندسی کامپوزیت 3مهندسی پلیمریزاسیون 

3مهندسی االستور 3مهندسی الیاف 

3چاپ و دسته بندی۱آزمایشگاه شیمی فیزیک پوشش سطح 

3فناوری رنگی کردن پلیمرها۱آزمایشگاه چاپ و دسته بندی

3پلیمرها و محیط زیست 3رزین های پوشش سطح پایه آب

3پلیمرها در سامانه کلوئیدی 3مهندسی فصل مشترک در پلیمرها

3مدیریت مهندسی ، اقتصاد و حقوق تجارت ۱آزمایشگاه شناسایی و آنالیز دستگاهی

3زیست فناوری در پلیمرها3نانو فناوری در پلیمرها 

2اندازه گیری کمیت های مهندسی3مدل سازی ولکولی در پلیمرها
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2محاسبات عددی3آمار و احتمال مهندسی 

2روش تحقیق و نگارش علمی

◄ دروس اختیاری رنگ :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3شیمی فیزیک پوشش سطح 3رزین های پوشش سطح 

3چاپ و بسته بندی2بازتولید رنگ 

3خوردگی و پوشش های محافظ3فناوری پودر و رنگدانه های غیرآلی

3مواد رنگزای آلی3رزین های پوشش سطح پایه آب

3مدیریت مهندسی ، اقتصاد و حقوق تجارت 3فناوری رنگی کردن پلیمرها

3آمار و احتمال مهندسی2اندازه گیری کمیت های مهندسی

2روش تحقیق و نگارش علی2محاسبات عددی 

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
باید بدونی که50 % قطعات خودروها از مواد پلیمری ساخته میشه در صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، پلیمرهای 

مصنوعی به عنوان عایق های الکتریکی جایگاه خیلی مهمی داره . 
صنایع پوشاک، حمل ونقل، نظامی، پزشکی، کشاورزی و بسته بندی کاربرد مواد پلیمری بسیار گسترده ست . 

اگر هم درگرایش تکنولوژی و علوم رنگ می تونی در کارخانه های رنگ سازی به تولید رنگینه های مصنوعی بپردازی.
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 دانشگاه های ارائه دهنده این رشته
دانشگاه هایی که رشته مهندسی پلیمر در اون ها تدریس میشه: 

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه بناب2دانشگاه ارومیه ۱

دانشگاه تهران)محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در 4دانشگاه تهران 3
رضوان شهر استان گیالن(

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران6دانشگاه صنعتی اصفهان 5

دانشگاه صنعتی قم 8دانشگاه صنعتی سهند-تبریز7

دانشگاه گلستان-گرگان۱0دانشگاه فردوسی مشهد9

دانشگاه یاسوج)محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران(۱2دانشگاه لرستان-خرم آباد ۱۱

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی ۱3
بویین زهرا
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مهندســـی مواد و متالوژی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
حـدود ۱00 سـاله کـه ایـن رشـته به وجـود اومـده، زمانی کـه روش هـای جدید اسـتخراج و تصفیـه فلزات، شناسـایی 
مشـخصات سـاختاری و فیزیکی مواد، فنون جدید شـکل دادن و تولید فلزات کشـف شـد، این رشـته هم شـکل گرفت.  

  توانایی های الزم 
تـوی ایـن رشـته که تحصیل کنی، کاِرت بررسـی خـواص مـواده، بنابراین دردوعلم شـیمی و فیزیک باید قوی باشـی و 

یادت باشـه همیشـه وقتی نام مهندس روی تو گذاشـته میشـه، باید زبان انگلیسـیت قوی باشـه . 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طـول دوره کارشناسـی مهندسـی مـواد به طـور متوسـط چهـار سـاله کـه در  8  تـرم برنامـه  ریـزی و اجـرا میشـه.  
فارغ التحصیـالن  دوره کارشناسـی گرایش هـای مختلـف مهندسـی مـواد می تونـن در مقطـع کارشناسـی ارشـد در 

گرایش هـای زیـر بـه تحصیـالت خـودا دامـه بـدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

شکل دادن فلزات 2شناسایی و انتخاب مواد مهندسی ۱

استخراج فلزات 4جوشکاری3

سرامیک 6خوردگی و حفاظت مواد 5

مواد مرکب 8ریخته گری 7

مهندسی بافت - مهندسی پزشکی۱0بیومواد - مهندسی پزشکی 9
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی
◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران 2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی 

2تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی 32ریاضی ۱

3برنامه نویسی کامپیوتر3معادالت دیفرانسیل  

3فیزیک 2۱محاسبات عددی

3فیزیک ۱2آزمایشگاه فیزیک ۱

3شیمی عمومی۱آزمایشگاه فیزیک 2

۱کارگاه عمومی۱آزمایشگاه شیمی 
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◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱نقشه کشی )نظری(3ریاضیات مهندسی 

3استاتیک ۱نقشه کشی صنعتی )عملی(

3مبانی مهندسی برق3مقاومت مصالح 

3بلورشناسی و پراش پرتوی ایکس۱آشنایی با مهندسی مواد و متالوژی 

3شیمی فیزیک مواد 3پدیده های انتقال 

3متالوژی فیزیکی 3۱ترمودینامیک مواد 

2متالوژی فیزیکی ۱2آزمایشگاه متالوگرافی

3خواص مکانیکی مواد 2۱انجماد فلزات 

3شیمی مواد ۱آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد 

3الکتروشیمی و خوردگی3فیزیک مواد 

3روش های شناسایی و آنالیز مواد 3سینتیک مواد 

2پروژه کارشناسی2کارآموزی 

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آشنایی با فرآیندهای ساخت3اصول تولید فلزات ۱

2عملیات حرارتی 3مواد پیشرفته 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریخته گری3اصول شکل دهی مواد 

3طراحی و انتخاب مواد مهندسی 3جوشکاری و اتصال مواد 

۱کارگاه محاسباتی مهندسی 2بازیافت مواد فلزی 

۱آزمایشگاه خوردگی و پوشش دادن ۱آزمایشگاه روش های شناسایی و آنالیز مواد 

◄ دروس اختیاری تولید و سنتز:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3تولید فلزات غیرآهنی 3اصول تولید فلزات 2

2توسعه پایدار در تولید فلزات 2تولید آهن و فوالد 

2سنتز مواد در انرژی های نوین 3کنترل فرآیند

۱آزمایشگاه تولید فلزات 2فرآیندهای زیستی در مهندسی متالوژی

2مدیریت و اقتصاد مهندسی 2زبان تخصصی 

2روش تحقیق و گزارش نویسی

◄ دروس اختیاری فرآیندهای ساخت: 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مهندسی پودر3مهندسی سطح و پوشش ها

2بررسی های غیر مخرب 3خواص مکانیکی مواد 2

۱آزمایشگاه شکل دهی مواد و پودر3مواد مرکب و سلولی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

آزمایشگاه اتصال مواد و بررسی های غیر ۱آزمایشگاه عملیات حرارتی
۱مخرب 

2زبان تخصصی ۱آزمایشگاه انجماد و ریخته گری

2روش تحقیق و گزارش نویسی2مدیریت و اقتصاد مهندسی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بـا فـارغ التحصیلـی گرایش متالوژی اسـتخراجی می تونی در صنایع نفـت و پاالیش، صنایع آهنی و غیـر آهنی مثل ذوب 
آهـن اصفهـان مجتمـع مس سرچشـمه و آلومینیوم اراک فعالیت کنـی . اگر هم فارغ التحصیـل گرایش متالوژی صنعتی 
شـدی می تونـی در مراکـزی کـه با تولیـد قطعات فلزی سـرو کار دارن مثل صنایـع ریخته گری، صنایع متالـوژی پودر، 
صنایع فوالد سـازی، صنایع دفاع، هواپیما سـازی، کشـتی سـازی، تراکتور سـازی، خودرو سـازی و ساخت قطعات مختلف 

وسـایل خونگی مثل یخچال، کولر، ماشـین لباسشـویی، تلویزیون و ضبط صوت فعالیت کنی . 

  دانشگاه های ارائه دهنده این رشته
دانشگاه هایی که مهندسی مواد و متالوژی در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اراک2دانشگاه آیت اله حایری-میبد ۱

دانشگاه بناب4دانشگاه ارومیه3

دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین 6دانشگاه بوعلی سینا-همدان 5

دانشگاه تهران8دانشگاه تبریز7

دانشگاه رازی-کرمانشاه۱0دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار9

دانشگاه سمنان۱2دانشگاه زنجان۱۱
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه شهرکرد۱4دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان ۱3

دانشگاه شهیدچمران-اهواز۱6دانشگاه شهیدباهنر-کرما۱5

دانشگاه شیراز۱8دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان-تبریز۱7

دانشگاه صنعتی اصفهان 20دانشگاه صنعتی ارومیه۱9

دانشگاه صنعتی بیرجند22دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران2۱

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز24دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران23

دانشگاه صنعتی شریف-تهران26دانشگاه صنعتی شاهرود25

دانشگاه صنعتی همدان 28دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل27

دانشگاه فردوسی مشهد30دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران29

دانشگاه مراغه32دانشگاه کاشان3۱

دانشگاه یاسوج34دانشگاه مالیر33

دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان 36دانشگاه یزد35

مجتمع آموزش عالی گناباد 38مجتمع آموزشی عالی فنی و مهندسی اسفراین37

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا39
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مهندسی هوا فضا

   معرفی کلی رشته و هدف آن 
اگـر شـما عاشـق هواپیمـا و فضاپیماها بـوده و می خواهید برای پیشـرفت و توسـعه آنها کاری بکنین، شـغل مهندسـی 

هوافضـا می تونه برای شـما مناسـب باشـه.

  توانایی های الزم 
بـرای اینکـه بتونـی یک مهندس هوافضای موفق بشـی بایـد در ریاضیـات، فیزیک،فنـاوری اطالعات و به خصـوص زبان 

انگلیسـی قـوی بـوده و از اسـتعداد خوبـی در این علوم بهره مند باشـی.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیـالن دوره کارشناسـی مهندسـی هوافضـا، می تونـن در مقطـع کارشناسـی ارشـد در گرایش هـای زیـر بـه 

تحصیـالت خـود ادامـه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

دینامیک پرواز و کنترل2جلوبرندگی۱

آئرودینامیک4سازه های هوایی3

سوانح هوایی و صالحیت های پروازی6مهندسی فضایی5

مهندسی فناوری ماهواره7

مهندسی مکانیک7
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی 

◄ دروس عمومی:

تعدا دواحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی و ریشه های ان 2اخالق و تربیت اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم

3زبان فارسی 3زبان خارجی 

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2فرهنگ و تمدن اسالمی

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی 32ریاضی ۱

3فیزیک 3۱معادالت دیفرانسیل 

2مبانی برنامه نویسی رایانه 3فیزیک 2

3استاتیک 3ریاضیات مهندسی 

۱آزمایشگاه فیزیک 3۱علم مواد 

2محاسبات عددی
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◄  دروس تخصصی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مقاومت مصالح 2نقشه کشی صنعتی 

3دینامیک عمومی۱آزمایشگاه مقاومت مصالح 

3ترمودینامیک 3۱مکانیک سیاالت 

3ارتعاشات مکانیکی2ترمودینامیک 2

3کنترل اتوماتیک 3دینامیک پرواز

۱آزمایشگاه مکانیک سیاالت 3تحلیل سازه های هوایی

3آئرودینامیک 3۱انتقال حرارت ۱

3آئرودینامیک ۱2آزمایشگاه آئرودینامیک 

3طراحی اجزاء ماشین ۱۱طراحی به کمک رایانه 

3مکانیک پرواز۱کارگاه ورقکاری

۱آزمایشگاه مبانی مهندسی برق3مبانی مهندسی برق

۱کارگاه موتورهای هواپیما2مقدمه ای بر مهندسی هوافضا

3طراحی هواپیما 2۱زبان تخصصی

3طراحی هواپیما 32اصول جلوبرنده ها

2مکانیک مدارها فضایی3طراحی سازه های هوایی
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◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روش های تجربی در آئرودینامیک3آمار و احتماالت مهندسی 

3آئرودینامیک هلی کوپتر3سوخت و احتراق

3مقدمه ای بر مکانیک سیاالت عددی3تئوری آئرودینامیک ملخ

آشنایی با سامانه های ارتباطات هوایی و 2آشنایی با هواپیماها و سالح های هوایی
2جنگال

2سامانه مدیریت ایمنی2دستورالعمل های فنی 

3اصول راکت ها3موتورهای احتراق داخلی

طراحی ، کنترل و کاربرد سیستم های 3توربوماشین ها
3ماهواره ای 

3پروژه 

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
مهنـدس هوافضـا مـی تونه در صنایعی که به طراحی و تولید هواپیماها، موشـک ها، سیسـتم های دفاعـی، ماهواره ها و 
یـا فضاپیماهـا مـی پـردازن، کار کنه. کاربـرد زمینه های مطالعاتی یک مهنـدس هوافضا تنها به طراحی هواپیما و وسـایل 
پرنـده محـدود نمیشـه در نتیجه یک مهندس هوافضـا عالوه بر شـرکت های هوایی و هواپیمایـی، در نیروگاهها، صنایع 
نفـت و گاز و صنایـع خودروسـازی فرصتهـای شـغلی خوبـی داره. با داشـتن تجربه و دانـش الزم، مهنـدس هوافضا می 

تونه در بخش تحقیق و توسـعه این نوع شـرکت ها مشـغول به کار بشـه.
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که مهندسی هوا و فضا در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه صنعتی شریف-تهران 2دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران۱

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا4دانشگاه فردوسی مشهد3
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مهندسی هوانوردی

   معرفی کلی رشته و هدف آن
رشـته هوانـوردی 3 گرایـش داره و شـامل مراقبـت پرواز، ناوبـری هوایی و خلبانی میشـه که هرکـدوم رو به صورت 

مختصـر براتون توضیـح می دیم:

◄◄گرایش های رشته هوانوردی►►

◄ گرایش مراقبت از پرواز:
گرایـش مراقبـت  پـرواز بـه  آمـوزش  و پـرورش  متخصصـان  بـرج  مراقبـت  پـرواز مي پـردازه. افـرادي  کـه  در بـرج  
مراقبـت ، کنتـرل  هواپیماهـاي  مسـافربري  و شـکاري  را برعهـده  دارن تا هنگام  پرواز، بلند شـدن  و نشسـتن ، تداخلي  به  
وجـود نیـاد و هواپیما فرود یا پروازي  ایمن  داشـته  باشـه. یک  متخصص  مراقبـت  پرواز اطالعـات  الزم  را در زمینه  نحوه  
وزش  بـاد، نـوع  هـوا و سـمت  باند پـروازي  از بـرج  مراقبت  پـرواز گرفتـه  و براسـاس  آن ، هواپیما را هدایـت  مي کنه.

◄  گرایش خلبانی:
تنها گرایش خلبانیه که  از طریق  آزمون  سراسري  دانشگاه ها و مراکز آموزش  عالي  دانشجو مي پذیره، شاخه  خلباني  نظامیه 
که  دانشجویان  آن  در دانشگاه  علوم و فنون هوایي شهید ستاري  آموزش  مي بینن. هدف  از پذیرش  دانشجوي  هوانوردي  

)خلباني ( در دانشگاه  هوایي  شهید ستاري ، تربیت  خلبان هاي  مورد نیاز نیروي  هوایي  جمهوري  اسالمیه.
 

نیـروي  هوایـي  تعییـن  مي کنـه که  دانشـجویان  خلباني  در کدام  رشـته  تخصصي  )خلبان  جنگي  ، آموزشـي  یا مسـافربري ( 
آمـوزش  ببینـن. آنچـه  مهمـه اینه که  رشـته  هوانـوردي  )خلباني ( دانشـگاه  علوم و فنون هوایي  شـهید سـتاري  وابسـته  
بـه  نیـروي  هوایـي  ارتش  جمهوري  اسـالمي ه  و دانشـجویان  این  دانشـگاه  از بدو ورود به  دانشـگاه  یک  دانشـجوي  نظامي  

حسـاب مـی شـن و در نهایـت  به  عنوان  یک  افسـر مهنـدس  یا کارشـناس  فارغ التحصیل  مي شـن.



110

  توانایی های الزم 
یـک  خلبـان  بـه  عنـوان  فرمانـده  هواپیمایـي  کـه  میلیون هـا دالر ارزش  داره، حـرف  اول  را در هواپیما مي زنـه. به  همین  
دلیل  باید آمادگي  کامل  را براي  احراز این  مسـئولیت  داشـته  باشـه که  این  آمادگي  در سـه  مرحله  سـنجیده  مي شـود. 
در مرحلـه  اول  داوطلـب  شـرکت  در آزمون  سراسـري  آمادگي  علمي  خود را ثابت  مي کنه و همچنین  الزمه که  رشـته  
هوانـوردي  )خلبانـي ( را جـزو یکـي  از 9 انتخـاب  اول  فـرم  انتخـاب  رشـته  خـود درج  کرده  باشـه. در مرحله  بعـد باید از 
لحـاظ  جسـمي  در معاینـات  پذیرفته  بشـه کـه  در این  مرحله  یـک  داوطلب  عالوه  بـر خصوصیات  ظاهري  کـه  عبارتند از:

حداکثر سـن  20 سـال  تمام  )حتي  اگر خدمت  سـربازي  را انجام  داده  باشـه نباید بیشـتر از 20 سال  داشـته  باشه(، حداقل  
قد ۱65 سـانتي متر، داشـتن  وزني  متعارف  باید از سـالمت  جسـماني  کامل برخوردار باشـه . مثالً باید دید چشـم  او سـالم 
بـوده  و کوررنگـي  نداشـته  باشـه به  همین  دلیل  چشـم  داوطلب  در سـه  مرحله  معاینه  مي شـه همچنین  گـوش  و حلق  و 

بینـي  و قلـب  یـک  داوطلب  در سـه  مرحله  معاینه  شـده  و نهایتاً نوار مغزي  او برداشـته  و دندان هایش  معاینه  مي شـه.
 

چـون  بـراي  مثـال  اگـر داوطلبي  چند عدد از دندان هاي  جلو را نداشـته  باشـه در فشـار جّو باال دچار حالت  تهوع  مي شـه 
یـا اگـر بیـش  از 3 یـا 4 دندانـش  ترمیم  شـده  باشـه، در حین  پرواز مشـکل  پیـدا می کنـه در نهایت  در صورت  سـالمت  
جسـماني  کامـل ، از داوطلـب  مصاحبـه  عقیدتـي  و حفاظتي  مي شـه. یک  دانشـجوي  خلباني  باید جسـور، نترس  و شـجاع  

باشـه و همچنیـن  الزمه  که  عاشـق  این  رشـته  بوده  و فـردي  منضبط  و منظم  باشـه.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
فارغ التحصیـالن دوره کارشناسـی رشـته هوانـوردی گرایش مراقبـت پروازمی تونـن درگرایش های زیـر به تحصیالت 

خود ادامـه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری4مجموعه مهندسی هوا فضا۱

مهندسی صنایع- مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی5مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی2

مجموعه آمار3
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی 
فهرست درس های کارشناسی هوانوردی/گرایش: مراقبت پرواز

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس
3مبانی مهندسی برق3استاتیک
3مکانیک سیاالت عمومی3دینامیک

3الکترونیک عمومی2نقشه کشی
2ناوبری 3۱الکترونیک عمومی

3هواشناسی 2۱ناوبری 2
3آئرودینامیک۱هواشناسی 2

2زبان تخصصی ۱۱آز. آئرودینامیک
۱پرواز اولیه 3۱ویژگی های فرودگاه ها

2حقوق هواپیمایی۱پرواز اولیه 2
3اصول رادیو3مبانی مدیریت

3کامپیوتر و کاربرد آن در مراقبت پرواز3اصول رادار

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3سرویس های اطالعات هوانوردی3سرویس های مراقبت پرواز ومقررات هوانوردی

3دستورالعمل های ناوبری و مراقبت پرواز3دستورالعمل های ناوبری و مراقبت پرواز

3آموزش عملی رادار2دستورالعمل کنترل هواپیما به وسیله رادار

2تجسس و نجات3اصول پرواز

3تجزیه و تحلیل سیستم ها2بررسی سوانح

4طراحی دستورالعمل های پروازی3رفتار سازمانی
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◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱طرح ناوبری منطقه ای2صالحیت پروازهواپیماها

2طراحی فرودگاه2طراحی فرودگاه

2روابط بین الملل3طراحی سیستم های مراقبت پرواز

2روش تدریس2روش تحقیق

2روش ها و مقررات مالی و اداری کشور3مدیریت آموزشی

2عملیات نجات و اطفاء حریق3مبانی علم اقتصاد

3مبانی روانشناسی3مبانی جامعه شناسی

2اقتصادهواپیمایی3پژوهش عملیاتی

فهرست درس های کارشناسی/گرایش:  خلبانی)هواپیمایی نظامی، هواپیمایی غیرنظامی، هلیکوپتر(

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ارتعاشات عمومی2مبانی کامپیوتر

3مبانی مهندسی برق عمومی3استاتیک

3مقاومت مصالح 3۱دینامیک عمومی

۱نجوم3مکانیک سیاالت عمومی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱نقشه کشی صنعتی3ترمودینامیک عمومی

3الکترونیک عمومی2مبانی مدیریت و تحقیق در عملیات

3آئرودینامیک۱آز. مقاومت مصالح

3آز. آئرودینامیک سیاالت تراکم پذیر3آئرودینامیک سیاالت تراکم پذیر

3موتورهای هواپیما3مقدمه ای براصول پرواز

2زبان تخصصی ۱۱کارگاه موتور

2انتقال حرارت عمومی2ساختمان هواپیما

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سرویس اطالعات هوانوردی و عملیات هواپیما2سیستم های الکترونیکی هواپیما

2سیستم های الکتریکی هواپیما2آالت دقیق هوایی

2ناوبری هوایی 22ناوبری هوایی ۱

۱هواشناسی 2 عملی3هواشناسی ۱

3مکانیک پروازکاربردی2قوانین و مقررات هوانوردی
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◄ دروس انتخابی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱ایمنی پرواز2ویژگی های فرودگاه ها

2جنگ الکترونیک۱تسهیالت فرودگاهی

3آئرودینامیک هلیکوپتر2آشنایی بااصول رادار

2سرویس ناوبری 22سرویس ناوبری ۱

2زبان تخصصی 2

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
شاخه خلباني  تنها در دانشگاه  علوم  و فنون  هوایي  شهید ستاري  ارائه  مي شه و تمامي  دانشجویان  این  دانشگاه  از بدو ورود 
بورسیه   و با درجه  ستوان  دومي  فارغ التحصیل  مي شن و در طول  خدمت  در نیروي  هوایي،  مسکني  مناسب  و مطابق  
ضوابط  نیروي  هوایي  دریافت  مي کنن. شاخه  مراقبت  پرواز نیز در دانشگاه  علوم  و فنون  هوایي  شهید ستاري  و دانشکده  
صنعت  هواپیمایي  کشوري  ارائه  مي شه. گفتنیه که تعدادي  از دانشجویان  دانشکده  صنعت  هواپیمایي  کشوري  از ترم  دوم  
تحصیلي  ، در صورت  احراز شرایط  با توجه  به  نیاز شرکت هاي  هواپیمایي  بورسیه  شده و در صورت  سپردن  تعهد خدمت  

از انجام  خدمت  وظیفه  معاف  مي شن.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته هوانوردی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیف

دانشگاه علوم و فنون شهیدستاری- تهران۱
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مهندسی شیــمی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
حسم بهم میگه که حتما با شنیدن نام این رشته، صف طوالنی فرمول های ریز و درشت شیمی در ذهنت شکل گرفته اما 

باید بهت بگم که اشتباه فکر می کنی چون مهندسی شیمی زاییده ضرورت و نیاز صنعت مکانیک، الکترونیک و عمران هست.
روزی مهندس مکانیک به کسی نیاز پیدا کرده که با فرایندهای شیمیایی آشنایی داشته باشه تا بتونه دستگاه هایی طراحی 
کنه که در اون فرایند شیمیایی اتفاق بیفته، این شخص مهندس شیمیه. این رشته درای نه گرایشه، صنایع غذایی، صنایع 

شیمیایی معدنی، صنایع نفت، بهره برداری ازمنابع نفت و مواد شیمیایی سلولزی در دانشگاه  گسترش پیدا کرده .

  توانایی های الزم 
شـاید بـرات تعجـب آور باشـه اما برای این رشـته بیش تـر از اینکه در درس شـیمی باید قوی باشـی ، در درس ریاضی 

هم باید تبحر داشـته باشـی .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دانشـجویان فارغ التحصیـل مقطـع کارشناسـی رشـته های مختلـف مهندسـی شـیمی نیز می تونـن تا مقطع کارشناسـی 

ارشـد و دکتـری در گرایش هـای زیـر بـه تحصیـالت خود ادامـه بدن.

 رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

فرآیندهای جداسازی2ترموسینتیک و کاتالیست ۱

مدل سازی ، شبیه سازی و کنترل4طراحی فرایند3

فرآوری و انتقال گاز6محیط زیست5

صنایع غذایی8صنایع پتروشیمی7
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 رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

نانوفناوری۱0صنایع شیمیایی معدنی9

پدیده های انتقال ۱2پلیمر۱۱

رشته مهندسی تسلیحات۱4زیست پزشکی )بیومدیکال(۱3

رشته مهندسی سیست های انرژی۱6رشته مهندسی هسته ای۱5

رشته مهندسی انرژی های تجدیدپذیر۱7

◙  نام درس و تعداد واحدهای درسی :

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی

2تفسیر موضوعی قرآن2تارخ تحلیلی صدر اسالم

2زبان انگلیسی ۱2زبان انگلیسی ۱

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی  ۱



11۷

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3فیزیک مکانیک3معادالت دیفرانسیل

3فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس۱آزمایشگاه فیزیک مکانیک

3شیمی عمومی۱آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته و الکترومغناطیس

3شیمی آلی۱آزمایشگاه شیمی عمومی

۱آزمایشگاه شیمی کاربردی۱آزمایشگاه شیمی آلی

۱برنامه و نویسی کامپیوتر و کارگاه )عملی(2برنامه نویسی کامپیوتر و کارگاه )نظری(

۱کاگاه نقشه کشی و نقشه خوانی مهندسی۱کارگاه نرم افزار مهندسی

۱کارگاه عمومی

◄ دروس اصلی: 

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ترموینامیک مهندسی شیمی4اصول محاسبات مهندسی شیمی

3مکانیک سیاالت -3۱ترمودینامیک تعادالت فلزی

3انتقال حرارت 3ریاضی مهندسی 

3عملیات انتقال جرم ۱آزمایشگاه مهندسی شیمی ۱

2روش های عددی در مهندسی شیمی3فرآیندهای جداسازی ۱

2مهارت های حرفه ای در مهندسی شیمی 3مدلسازی ریاضی در مهندسی شیمی

2کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی 2زبان تخصصی مهندسی شیمی 

4مهندسی واکنش های شیمیایی2کارآموزی 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه مهندسی شیمی 32دینامیک و کنترل فرآیند

4اصول اقتصاد و طراحی فرآیند۱آزمایشگاه مهندسی شیمی 3

3پروژه طراحی فرآیند ۱

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مقدمه ای بر کاتالیست های هتروژن 3شیمی فیزیک مهندسی شیمی 

3طراحی تجهیزات انتقال حرارت 3مکانیک سیاالت 2

3پروژه طراحی فرآیند 32فرآیندهای جداسازی 2

۱آزمایشگاه طراحی فرآیند3پروژه تحقیقاتی

3مهندسی الکتروشیمیایی و خوردگی3آمار مهندسی 

3ایمنی فرآیند3طراحی محصول شیمیایی

3اصول و کاربردهای نانوتکنولوژی3آنالیز شیمیایی دستگاهی آزمایشگاه

3اصول مهندسی سبز3انتقال جرم ، حرارت و مومنتوم

2تصفیه آب و فاضالب2فن آوری ذرات

2مدیریت مهندسی 2آشنایی با حرفه مهندسی

سرمایه گذاری در طرح ها و ارزیابی طرح های 2کارآفرینی و خالقیت 
۱صنعتی )نظری(

سرمایه گذاری در طرح ها و ارزیابی طرح های 
۱صنعتی )عملی(
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◄ دروس اختیاری مهندسی فرآیند:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3سرویس های جانبی فرآیندی3مقدمه ای بر مدلسازی و شبیه سازی

3طراحی تجهیزات انتقال جرم 3تعیین مشخصات و انتخاب دستگاه

3روش های اندازه گیری کمیت های فرآیندی3بهینه سازی فرآیند

◄ دروس اختیاری فرایندهای هیدروکربوری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اصول شیمی و تکنولوژی پلیمر3فرآیندهای پتروشیمیایی

3فرآیندهای گاز3مهندسی پاالیش نفت

3اصول مهندسی نفت3اصول مهندسی احتراق

◄ دروس اختیاری بیوتکنولوژی و صنایع غذایی :

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3صنایع غذایی3مهندسی صنایع غذایی

3شیمی و بیوشیمی مولکول های زیستی3بسته بندی مواد غذایی

3مهندسی بیوشیمی3میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی و آزمایشگاه

3بیوتکنولوژی زیست محیطی
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
مهنـدس شـیمی مـی تونـه در صنایع مختلف شـامل صنایع شـیمیایی، غذایی، دارویی، نسـاجی، نفت و گاز و پتروشـیمی، 
معدنی،انـرژی و تقریبـا در هـر کارخانه تولیدی کار کنه. همچنین با کسـب تجربه بیشـتر می تونه بـه رده های نظارتی 

و مدیریتـی مثـل ناظـر تولید، مهنـدس طراح، مدیر بخش تحقیق و توسـعه یـا مدیر کارخانه دسـت پیدا کنه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که گرایش های مهندسی شیمی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اردکان2دانشگاه اراک۱

دانشگاه اصفهان4دانشگاه ارومیه3

دانشگاه بجنورد6دانشگاه ایالم5

دانشگاه تبریز8دانشگاه بناب7

دانشگاه تفرش۱0دانشکده تخصصی فناوری های نوین آمل9

دانشگاه تهران)محل تحصیل فنی کاسپین در رضوان ۱2دانشگاه تهران ۱۱
شهر استان گیالن(

دانشگاه تهران)محل تحصیل دانشکده فنی فومن ۱3
دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار۱4واقع در شهرستان فومن استان گیالن(

دانشگاه رازی-کرمانشاه۱6دانشگاه خلیج فارس-بوشهر۱5

دانشگاه سمنان۱8دانشگاه زنجان۱7

دانشگاه شهید باهنر-کرمان20دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان۱9

دانشگاه صنعتی نفت)محل تحصیل واحد آبادان(22دانشگاه شیراز2۱

دانشگاه صنعتی ارومیه24دانشگاه صنعت نفت)محل تحصیل واحد اهواز(23
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران26دانشگاه صنعتی اصفهان25

دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول28دانشگاه صنعتی بیرجند27

دانشگاه صنعتی سیرجان30دانشگاه صنعتی سهند-تبریز29

دانشگاه صنعتی شریف-تهران32دانشگاه صنعتی شاهرود3۱

داشگاه صنعتی نوشیروانی بابل34دانشگاه صنعتی کرمانشاه33

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران36دانشگاه صنعتی همدان35

دنشگاه فردوسی مشهد38دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر37

دانشگاه کاشان40دانشگاه قم39

دانشگاه گلستان-گرگان)محل تحصیل آموزشکده 42دانشگاه کردستان-سنندج4۱
فنی علی آباد کتول(

دانشگاه مازندران-بابلسر44دانشگاه گیالن-رشت43

دانشگاه مراغه46دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل45

دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان48دانشکده مهندسی فناوری های نوین-قوچان47

دانشگاه یزد50دانشگاه یاسوج49

مجتمع آموزش عالی گناباد52مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین5۱

مرکز آموزش عالی الر54مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا 53

مرکز آموزش عالی المرد55



122

مهندسی نساجی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
انسـان های نخسـتین پـس از سـال ها، نیـاز بـه نوعـی لبـاس را احسـاس کـردن که از لحـاظ جنـس و نوع پوشـش بتونه 
بهتـر از بـرگ و کاه و پوسـت و ... عمـل کنـه. بنابراین برای تهیه ی پوشـاک و محافظت از خود در مقابل سـرما و گرما 
صنعـت نسـاجی رو بـه وجـود آوردن. کم کـم زیرانـداز و روانداز خودشـون رو توسـط ایـن صنعت تهیه کـردن. امروز 
عـالوه بـر پوشـاک و فـرش و موکت برای سـاخت ترمزماشـین، شـریان های مصنوعـی، هواپیماها، سـایت های فضایی 
بـه منسـوجات نیـازه، مثـال حـدود 50% قلـب مصنوعی از الیاف نسـاجی درسـت شـده، حـدود 75 % اسـتحکام تایرها از 
منسـوجات درسـت شـده ایـن صنعـت شـامل بخش های مختلفیـه که میشـه به کارخانـه ی ریسـندگی ) تولیـد نخ های 
مختلـف (، بافندگـی ) تولیـد انـواع پارچـه (، تولیـد فرش ماشـینی و موکت و رنگـرزی، چـاپ کارخانه های تولیـد الیاف 

مصنوعـی مثـل نایلون اشـاره کرد . 
تکنولوژی نساجی، شیمی نساجی و علوم الیاف و پوشاک سه گرایش صنعت نساجی هستن . 

  توانایی های الزم 
بایـد دارای هـوش ریاضـی باشـی تا بتونی مشـکالت رو به درسـتی تجزیه و تحلیل کنـی و باید مدیر خوبی هم باشـی تا 
بتونی مسـئولیت بخشـی از کارخانه های نسـاجی یا پوشـاک مثل تولید یا بخش کنترل کیفیت و به عهده داشـته باشـی .

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
در رشـته مهندسـی نسـاجی در مقطـع کارشناسـی ارشـد هرسـاله از طریـق آزمـون سراسـری، در گرایش هـای زیر 
دانشـجو پذیرفته میشـه و دانشـجویان عالقه مند به رشـته های مهندسـی نسـاجی می تونن تـا مقطع دکتـرا در داخل و 

خـارج از کشـور بـه تحصیل ادامـه بدن.
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مهندسی پلیمر- صنایع رنگ5مهندسی نساجی- شیمی نساجی و علوم الیاف۱

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی6مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی2

مجموعه آمار7مهندسی نساجی- پوشاک3

فلسفه علم8مدیریت نساجی4

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی عمومی 32ریاضی عمومی ۱
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3برنامه نویسی کامپیوتر3معادالت دیفرانسیل 

3فیزیک عمومی 3۱آمار و احتماالت مهندسی 

3فیزیک عمومی ۱2آزمایشگاه فیزیک عمومی ۱

3شیمی عمومی۱ آزمایشگاه فیزیک عمومی 2

۱آزمایشگاه شیمی عمومی

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مقاومت مصالح 3۱استاتیک 

2نقشه کشی صنعتی 3۱ترمودینامیک عمومی

3شیمی آلی 3ریاضیات مهندسی 

2شیمی فیزیک 3مکانیک سیاالت 

۱آزمایشگاه مبانی مهندسی برق3مبانی مهندسی برق

۱آزمایشگاه شناسایی الیاف 2علوم پلیمر و الیاف 

۱آزمایشگاه فیزیک الیاف 2فیزیک الیاف

2فرآیندهای ریسندگی2فرآیند تولید الیاف 

۱کارگاه جوشکاری و ورقکاری۱کارگاه فرآیندهای ریسندکی

۱کارگاه فرآیند بافندگی تاری-پودی2فرآیند بافندگی تاری-پودی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱کارگاه فرآیندهای بافندگی حلقوی 2فرآیندهای بافندگی حلقوی

2اصول رنگرزی ۱کارگاه ماشین ابزار

2فرآیندهای تکمیل۱آزمایشگاه رنگرزی

2کارآموزی

◄ دروس تخصصی مهندسی شیمی نساجی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3اصول مهندسی شیمی3شیمی تجزیه 

2شیمی الیاف طبیعی3شیمی پلیمر

2علم رنگ2شیمی رنگ

۱کارگاه تکمیل2فناوری تکمیل 

۱کارگاه چاپ2چاپ

۱آزمایشگاه فناوری رنگرزی2فناوری رنگرزی

2زبان تخصصی2روش تحقیقی و گزارش نویسی

3پروژه 
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◄ دروس تخصصی مهندسی الیاف:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3شیمی پلیمر3اصول مهندسی شیمی 

3شیمی تجزیه۱آزمایشگاه شیمی پلیمر

2شیمی فیزیک محلول های پلیمری2شیمی الیاف طبیعی

2شیمی لیاف2روش تحقیق و گزارش نویسی

2فناوری تولید نخ های تکسچره2فناوری تولید الیاف

۱کارگاه تولید الیاف2اصول رئولوژی پلیمرها

3پروژه2زبان تخصصی

◄ دروس تخصصی مهندسی فناوری نساجی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱کارگاه مکانیزم های ریسندگی3اصول و مکانیزم های ریسندگی

2اصول و مکانیزم های بافندگی تاری پودی2سامانه های نوین ریسندگی

2مکانیزم های بافندگی حلقوی۱کارگاه مکانیزم های بافندگی تاری پودی

2کنترل کیفیت آماری۱کارگاه مکانیزم های بافندگی حلقوی

3طراحی اجزا ماشین۱آزمایشگاه کنترل کیفیت آماری

تجزیه فنی ، طراحی و محاسبات بافت پارچه با 2تکنیک بافت 
۱کامپیوتر

2فناوری کفپوش ها2مکاترونیک و آزمایشگاه 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روش تحقیق و گزارش نویسی3طراحی مکانیزم ها

3پروژه 

◄ دروس تخصصی مهندسی پوشاک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ساختمان پوشاک۱مبانی طراحی پوشاک

2خواص مکانیکی مواد نساجی در پوشاک۱کارگاه ساختمان پوشاک

۱کارگاه فناوری تولید پوشاک2۱فناوری تولید پوشاک ۱

۱کارگاه فناوری تولید پوشاک 22فناوری تولید پوشاک 2

3اصول انتقال جرم  حرارت 3ارزیابی کار و زمان و باالنس خط تولید 

3طراحی مکانیزم ها 2راحتی پوشاک

2روش تحقیق و گزارش نویسی2طراحی لباس متناسب با فرهنگ اسالمی

3پروژه2فیزیک رنگ

◄ دروس تخصصی مهندسی منسوجات صنعتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3منسوجات صنعتی و کاربردها2فناوری تولید الیاف صنعتی

3مقاومت مصالح 22خواص فیزیکی و مکانیکی منسوجات صنعتی

۱کارگاه مواد مرکب3مواد مرکب 
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روش اجزاء محدود مقدماتی3مکانیک مواد مرکب منسوجی

2روش تحقیق و گزارش نویسی2تکمیل منسوجات صنعتی

3مبانی فیلترهای لیفی2زبان تخصصی

3پروژه

◄ دروس اختیاری شیمی نساجی و الیاف:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بیوتکنولوژی در نساجی2پساب و آلودگی های صنعتی

3منسوجات صنعتی و کاربردها2ساختمان فیزیکی الیاف

2شیمی مواد نساجی2طرح و محاسبه کارخانه

2فناوری نانو در نساجی2منسوجات بی بافت

۱آزمایشگاه شیمی تجزیه2اقتصاد مهندسی

۱آزمایشگاه شیمی پلیمر۱آزمایشگاه شیمی آلی

◄ دروس اختیاری منسوجات ویژه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2منسوجات بی بافت2فناوری نانو در نساجی

2گرمایش ، تهویه و تبرید در نساجی2فناوری ناو در نخ های تکسچره

3سامانه های اندازه گیری و کنترل2مبانی چاپگرهای دیجیتال در نساجی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کاربرد منسوجات در پزشکی2کاربرد منسوجات در عمران

2طرح و محاسبه کارخانه

◄ دروس اختیاری مدیریت صنایع نساجی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ارزیابی کار و زمان2کنترل کیفیت آماری

2طرح و محاسبه کارخانه2تحقیق در عملیات 

2برنامه ریزی و کنترل تولید2ایمنی و بهداشت صنعتی

2اقتصاد مهندسی3اصول حسابداری و هزینه یابی

2برنامه ریزی ، نگهداری و تعمیرات 2اصول مدیریت وتئوری سازمان

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
صنعـت نسـاجی بعـد از نفت، بزرگترین صنعت کشـوره و به دلیل تنوع، بازار جذب وسـیعی داره، تـو به عنوان مهندس 
نسـاجی می تونـی در کارخانجات نسـاجی به عنـوان مدیرعامل، رئیس کارخانه، مدیرتولید ) مسـئول سـالن های مختلف 
ریسـندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ ( مدیر بازرگانی ) مسـئول بازاریابی، مسـئول فروش و مسـئول تدارکات (، مشـاور 
کارخانـه ) مشـاور در امـور مختلـف مانند خرید خط تولیـد، طراحی خط تولیـد، تولید جنس جدید ، رفع اشـکاالت پیش 
آمـده در خـط تولید، خرید ماشـین آالت و بررسـی افزایش انعطاف پذیری( بخش نسـاجی وزارت کار  ) برای بررسـی 
مسـائل کارگـری، کم کـردن مایعـات و افزایـش تولید و بهـره وری ( بخـش نسـاجی وزارت دادگسـتری ) تعیین قیمت 

کارخانجات ورشکسـته، برآورده کردن قیمت کاالی نسـاجی ( وارد بازار کار بشـی.
اگرهـم فارغ التحصیـل گرایـش پوشـاک شـدی می تونـی در یـک واحد صنعتـی به یاری دانِشـت کاالیـی اسـتاندارد و با 

کیفیـت خوب تولیـد کنی . 
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی نساجی در اون ها تدریس می شه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه رازی-کرمانشاه2دانشگاه بناب۱

دانشگاه صنعتی اصفهان 4دانشگاه صنعتی ارومیه3

دانشگاه گیالن-رشت6دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران5

دانشگاه یزد7
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مهندسی معــدن

  معرفی کلی رشته و هدف آن
مـا تـوی زندگیمـون بـرای هر فعالیت صنعتـی نیاز به مـواد معدنی داریـم، کال پایه اصلی تولید و توسـعه صنعتـی، مواد 
معدنیـه، مـوادی که باید کشـف بشـن و کشـف و اسـتخراج آنهـا نیاز به کارشناسـای متخصـص داره و بـه همین علت 
در بسـیاری از دانشـگاه ها  و مراکزآمـوزش عالـی جهـان، رشـته ای به نام مهندسـی معدن وجـود داره. این رشـته توی 

کشـورمون دوتا گرایش اکتشـاف و اسـتخراج داره . 

   توانایی های الزم 
چونکه یه قسمت از کار مهندس معدن مثل نقشه کشی در زیِر زمین انجام می شه باید از توانایی خوب جسمی برخوردار 
باشی، موقعیت شغلی هم بیشتر در خارج از شهر و گاهی نقاط دور افتاده وجود داره ، به همین دلیل بیشتر خانما با مشکل 
مواجه می شن مگه اینکه اگه خانومی وارد این رشته شد، در آزمایشگاه و مراکز طراحی معدن فعالیت کنه. اینو بگم که اگه 

در ریاضی و مدل ریاضی توانایی نداشته باشی، نمی تونی از عهده ی محاسبات استخراج و اکتشاف معدن بربیای 
 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
رشـته مهندسـی معدن در مقطع کارشناسـی 4 سـال طول می کشـه ، و دانشـجویان عالقه مند به رشـته های مهندسـی 

معـدن  می تونـن در رشـته هـای زیر  در مقطع کارشناسـی ارشـد به تحصیـل ادامه بدن.

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مکانیک سنگ2فرآوری مواد معدنی۱

اکتشاف معدن4استخراج معدن3

معدن و محیط زیست6تونل و فضاهای زیرزمینی5
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

اقتصاد و مدیریت معدنی7

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب و ریشه های آن 2اخالق و تریبت اسالمی

2متون اسالمی2تاریخ اسالم

3زبان خارجی3فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 

◄ دروسی پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی 32ریاضی ۱

3آمار و احتماالت مهندسی3معادالت دیفرانسیل 

2محاسبات عددی3برنامه سازی کامپیوتر

۱آزمایشگاه شیمی عمومی3شیمی عمومی

۱آزمایشگاه فیزیک 3۱فیزیک ۱
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه فیزیک 32فیزیک 2

3ریاضی مهندسی

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2نقشه کشی صنعتی و 2CADزمین شناسی عمومی

3مقاومت مصالح 3استاتیک

3ترمودینامیک 3مکانیک سیاالت 

2کانی شناسی توصیفی2روش و ارائه تحقیق

۱کانی شناسی نوری و فرآیند و آزمایشگاه ۱آزمایشگاه کانی شناسی توصیفی

2زمین شناسی اقتصادی2زمین شناسی ساختاری

۱روش های تجزیه مواد معدنی۱برداشت زمین شناسی

2سنگ شناسی۱آزمایشگاه روش های تجزیه مواد معدنی

۱بازدید زمین و معدن ۱آزمایشگاه سنگ شناسی

۱کارگاه عمومی۱کارتوگرافی

◄ دروس تخصصی مشترک:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱عملیات نقشه برداری معدنی3نقشه برداری معدنی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگاه مبانی مکانیک سنگ2مبانی مکانیک سنگ

۱آزمایشگاه مبانی کانه آرایی2مبان یکانه آرایی

2ایمنی ، بهداشت و محیط زیست2اقتصاد معدنی

2مبانی استخراج مواد معدنی2مبانی اکتشاف مواد معدنی

0/5کارآموزی2زبان تخصصی

◄ دروس تخصصی استخراج معدن:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بارگیری و انتقال مواد2چالزنی و انفجار

2خدمات فنی در معادن 22خدمات فنی در معادن ۱

3معدن کاری زیرزمینی3معدن کاری سطحی

3حفر چاه و فضاهای زیرزمینی2کنترل زمین و نگهداری

2تحقیق در عملیات 2تهویه در معادن 

0/5کارآموزی 32طراحی معادن

3پروژه 

◄ دروس تخصصی اکتشاف معدن:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حفاری اکتشافی۱مینرالوگرافی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ژئوشیمی اکتشافی 2۱زمین شناسی اقتصادی ایران 

2دورسنجی و 2GISژئوفیزیک اکتشافی ۱

2چاه نگاری2آب های زیرزمینی 

2ژئوشیمی اکتشافی ۱2سنگ شناسی میکروسکوپی

۱آزمایشگاه و عملیات ژئوفیزیک 2ژئوفیزیک اکتشافی 2

2ارزیابی ذخائر معدنی2تجزیه و تحلیل داده های اکتشافی

3پروژه 0/5کارآموزی 2

◄ دروس تخصصی مکانیک سنگ:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2خدمات فنی در معادن 2۱چالزنی و انفجار

3معدن کاری زیرزمینی 3معدن کاری سطحی

3حفر چاه و فضاهای زیرزمینی 2کنترل زمین و نگهداری

2مهندسی دیواره های شیبدار2مکانیک سنگ تخصصی 

2پی سازی2مقاومت مصالح تخصصی

0/5کارآموزی 22ژئوتکنیک 

3پروژه 
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 ◄ دروس تخصصی فرآوری مواد معدنی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2نمونه برداری2مبانی مهندسی فرآیند

2سینتیک مواد ۱مینرالوگرافی

۱آزمایشگاه خردایش و طبقه بندی2خردایش و طبقه بندی

۱آزمایشگاه جدایش فیزیکی2جدایش فیزیکی

۱آزمایشگاه فلوتاسیون2فلوتاسیون

2فرآیندهای تولید کک ، گندله و سیمان3مبانی هیدرومتالورژی و آزمایشگاه

2انتقال مواد در فرآیندهای فرآوری2فناوری و مدیریت پسماند

3پروژه 0/5کارآموزی 2

فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
مـا بـرای رشـد معدن در کشـور احتیـاج به فارغ التحصیالن این رشـته داریـم، اگه فارغ التحصیل این رشـته شـدی عالوه 
بـر وزارت معـادن و فلـزات می تونـی در وزارت نفـت در زمینـه حفـاری، وزارت نیـرو در زمینـه آب هـای زیرزمینی، 
کارگاه هـای وزارت راه و ترابـری بـرای حفـاری و تونل هـا، شـرکت مترو و سـازمان انرژی اتمی مشـغول به کار شـی . 

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که گرایش های رشته مهندسی معدن در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

داشگاه ارومیه)محل تحصیل مرکز آموزش الی ۱
دانشگاه بیرجند2شهید باکر میاندواب(
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه تهران4دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین3

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان6دانشگاه زنجان5

دانشگاه صنعتی اراک8دانشگاه شهید باهنر-کرمان7

دانشگاه صنعتی اصغهان ۱0دانشگاه صنعتی ارومیه9

دانشگاه صنعتی بیرجند۱2دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران۱۱

دانشگاه صنعتی شاهرود۱4دانشگاه صنعتی سهند-تبریز ۱3

دانشگاه کردستان-سنندج۱6دانشگاه کاشان۱5

دانشگاه مالیر۱8دانشگاه لرستان -خرم آباد۱7

دانشگاه ولی عصر)عج(-رفسنجان20دانشگاه والیت-ایرانشهر۱9

مجتمع اموزش عالی زرند22دانشگاه یزد2۱

24مجتمع آموزش عالی گناباد23
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مهندسی شهرسازی 

  معرفی کلی رشته و هدف آن
شهرسـازی یعنـی مطالعـه ی طرح ریزی و توسـعه ی شـهرها با در نظـر گرفتن احتیاجـات اجتماعی و اقتصـادی با توجه 
بـه حداقل رسـاندن مشـکالت شـهری و پاسـخ گویی به نیازهای عمومـی جمعیت شـهری. آنچه که به طـور معمول در 
شهرسـازی صـورت می گیـره، طراحـی، تقویـت و تنظیـم فضـا به منظـور ایجاد توسـعه  هسـتش. دانش شهرسـازی  به  
بررسـی  کلیـه  تحـوالت  اجتماعـی ، اقتصادی ، سیاسـی  و فیزیکی  یک  شـهر می پـردازه و تـالش  می کنه کـه  روابط  موجود 

در یـک  شـهر را در قالـب  یـک  نظام  هماهنـگ ، مدیریت  و سـازماندهی  کنه.

مهنـدس  شهرسـازی  کسـیه کـه  بـا مطالعـه  و بررسـی  روابـط  اجتماعی ، اقتصـادی ، سیاسـی  و فرهنگـی  حاکم  در شـهر، 
برنامه ای  بسـامان  و مطبوع  برای  یک  شـهر ارائه  می ده، برنامه ای  که  تصویرگره سـیمای  شـهر در آیندسـت. مهندس 
شهرسـازی مـی تونه در تغییر سـیمای شـهر، ایجاد بدنه چشـم نواز و منظـری خوب و آرامش بخـش و پیش بینی تمام 

تمهیـدات الزم کـه تامیـن خدمات عمومی شـهر را منظور کنه، فعالیت داشـته باشـه.

  توانایی های الزم 
 امـروزه نرم افزارهـای رایانـه ای یکـی از مهم تریـن ابزارهـای کمکـی مهندس شهرسـازیه اگـر آگهی های اسـتخدامی 
مهندس شهرسـازی بررسـی کنید ، متوجه می شـین که اکثر کارفرماها، شـرکت ها و سـازمان ها یکی از شـرایط جذب 
مهنـدس شهرسـازی را تسـلط بـر نـرم افزارهای مربوط به حوزه مهندسـی شهرسـازی قـرار دادن ، بنابرایـن اگر می 
خوای در شـغل مهندسـی شهرسـازی موفق باشـین، به راحتی و سـریعا بتوانید شغل مناسـب و پردرآمدی را در حوزه 
تخصصـی خـود یعنـی مهندسـی شهرسـازی پیدا کنـی و یا اگر در این حوزه شـاغل هسـتی و مـی خوای پله هـای ترقی 
را سـریعتر طـی کنـی، مطمئـن بـاش یادگیری نـرم افزارهای تخصصی مهندسـی شهرسـازی یکـی از راه هـای اصلی و 

مطمئن برای شماسـت.
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  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
دوره کارشناسی شهرسازی با احتساب طرح نهایی حداقل 4 سال یه طول می کشه. فارغ التحصیالن این دوره می تونن از 

طریق آزمون ورودی در دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته، در گرایش های زیر  به تحصیالت خود ادمه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی7برنامه ریزی شهری۱

مهندسی عمران- نقشه برداری8برنامه ریزی محیطی2

مجموعه آمار9مدیریت شهری3

فلسفه علم۱0برنامه ریزی منطقه ای4

مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری۱۱مهندسی طراحی محیط زیست5

مهندسی صنایع – مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی۱2مهندسی مدیریت سوانح طبیعی6

  نام درس و تعداد واحد های درسی
◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی 

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱
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 ◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2درک و بیان محیط شهری2مبانی شهرسناسی

2ریاضیات 2بیان معماری

2معادالت دیفرانسیل2فیزیک 

2ترسیم مقدماتی2هندسه احجام و پرسپکتیو

۱اصول سیستم های اطالعات مکانی۱ترسیم پیشرفته

2زبان تخصصی۱کاربرد نقشه برداری در شهرسازی

2جغرافیای شهری2جامعه شناسی شهری

2آمار در شهرسازی2اقتصاد شهری

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2برنامه ریزی بافت های فرسوده و تاریخی2برنامه ریزی منطقه ای

۱کارگاه شهرسازی ۱5کارگاه شهرسازی 4

2تاریخ شهر و شهرسازی در جهان2شناخت و تحلیل فضای شهری

2مبانی و روش های برنامه ریزی شهری2تاریخ شهرهای ایرانی -اسالمی

2روش تحقیقی در شهرسازی2مبانی و روش های طراحی شهری

۱کارگاه شهرسازی ۱2کارگاه شهرسازی ۱

مبانی برنامه ریزی شبکه حمل و نقل درون ۱کارگاه شهرسازی 3
2شهری
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مسکن2مبانی طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری

2مدل های کمی در شهرسازی2تاسیسات و زیر ساخت های شهری

2پروژه نهایی

 ◄ دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی مهندسی معماری و ساختمان 2فرهنگ ، هنر و هویت ایرانی - اسالمی

2حقوق و قوانین شهری۱گرافیک رایانه ای در شهرسازی

2طراحی و کاربرد نظام اطالعات شهری۱کاربرد رایانه در شهرسازی

2سمینار مسائل شهری2مبانی مدیریت شهری

2ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست2تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای

2سوانح طبیعی و سکونتگاه های انسانی2علم و هنر شهرسازی 

2ارزیابی توان محیط زیست2مبانی برنامه ریزی و مدیریت محیطی

2مبانی کارآفرینی2بوم شناسی و برنامه ریزی و طراحی محیطی

۱کاربرد مصالح ساختمانی در شهرسازی2آشنایی با معماری معاصر

2حقوق و فقه اسالمی در شهرسازی2شهر و شهرسازی در دوران معاصر

2اخالق حرفه ای 2روانشناسی محیطی
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
زمینه های کاری مهندس شهرسـازی در کشـور بسـیار متفاوت و متنوعه. مهندس شهرسـازی می تونه در سازمان های 
وابسـته به مسـائل سـکونتی و شـهری از جمله وزارت راه و شهرسـازی، سـازمان ملی زمین و مسـکن، شـرکت عمران 
شـهرهای جدیـد، مراکـز تحقیقاتـی مسـکن و شهرسـازی، اسـتانداری ها، بنیاد مسـکن، شـهرداری های مناطـق و نواحی 
شـهری و سـازمان های وابسـته به آنها مانند دفاتر نوسـازی بافتهای فرسـوده، سـازمان نوسـازی، سـازمان زیباسـازی 

شـهری و سـازمانهای پیشـگیری از مدیریت بحران اسـتخدام بشن.
همچنیـن فعالیـت در بخش خصوصی – در شـرکت های مهندسـین مشـاور شهرسـازی، معماری، برنامـه ریزی منطقه 
ای و  … – زمینه شـغلی مناسـب دیگری برای مهندسـان شهرسـازیه. در صورت داشـتن سـرمایه، تجربه و سایر شرایط 

الزم، مهندس شهرسـازی می تونن به طور مسـتقل به تاسـیس شـرکت مهندسـی مشـاور شهرسـازی بپردازن.

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه های که رشته مهندسی شهرسازی در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه بوعلی سینا-همدان)محل تحصیل آموزشکده 2دانشگاه بجنورد۱
فنی کبودرآهنگ(

دانشگاه تهران4دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوین3

دانشگاه خوارزمی-تهران6دانشگاه خلیج فارس-بوشهر5

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون8دانشگاه زابل7

دانشگاه شیراز۱0دانشگاه سمنان9

دانشگاه فردوسی مشهد۱2دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول۱۱

دانشگاه گیالن-رشت۱4دانشگاه کردستان-سنندج۱3

دانشگاه مازندران-بابلسر۱6دانشگاه لرستان-خرم آباد۱5

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا۱8دانشگاه یزد۱7

مرکز آموزش عالی الر۱9
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مهندسی ماشین های ریلی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
حـدود 400 سـال پیـش وقتـی در معادن زغال سـنگ  “هارتز” آلمان با تیرهای چوبی، راهی به شـکل ریل سـاخته شـد تا 
سـگ ها از طریـق ایـن ریل ها مواد اسـتخراج شـده را به محـل بارگیری حمل کنند،  هیـچ کس فکر نمی کـرد که زمانی 
ریل هـای فوالدیـن تمامـی کـره زمیـن را فرا بگیـره و محل عبور قطار هایـی می کنن کـه گاه بیـش از 350 کیلومتر در 
سـاعت سـرعت دارنـد و بـا صرفه تریـن و ایمن تریـن روش بـرای رسـاندن مسـافران و کاالهـا به مقصد هسـتن. این 
بـه معنـی کـه امـروزه حمـل و نقل ریلی با شـکل آغازیـن و ابتدایـی آن بسـیار متفاوته و هر کشـوری برای اسـتفاده و 
حفـظ ایـن صنعـت عظیم کـه نقش مهمی در توسـعه حمل و نقل و در نتیجه پیشـرفت کشـور داره، بایـد از متخصصان 
کارآمـد در صنعـت  راه آهن بهره بگیره.بر همین اسـاس در سـال 76 برای اولین بار در خاورمیانه، دانشـکده مهندسـی 
راه آهـن در دانشـگاه علـم و صنعت ایران تأسـیس شـد و در سـه رشـته مهندسـی ماشـین های ریلی، مهندسـی خط و 
سـازه های ریلـی و مهندسـی حمـل و نقل ریلی دانشـجو پذیرفت.در این بین مهندسـی ماشـین های ریلی بـه مطالعه و 
بررسـی کلیـه فعالیت هـای بخـش متحرک صنعت حمـل و نقل ریلی می پـردازه. هدف  این رشـته تربیـت  متخصصانیه 
کـه  بتونـن طراحـی ، انتخـاب  بهینه ، بهبود سیسـتم  نگهـداری ، تعمیر، بازسـازی  و سـاخت  وسـایل  نقلیه  ریلـی  را به عهده  
بگیـرن. در واقـع  مهنـدس  ماشـین های ریلی  یک  مهندس  خـوب  مکانیکه که  تخصص  ویـژه  در زمینه  راه آهـن  داره و به 

همیـن دلیـل آمادگی حل مشـکالت صنعت راه آهن مثل مشـکالت طراحی و سـاخت قطعاتـو داره.

  توانایی های الزم 
دروس ریاضـی و فیزیـک در رشـته مهندسـی ماشـین های ریلـی مانند سـایر رشـته های  مهندسـی  از اهمیت  بسـیاری  
برخـورداره امـا عـالوه  بـر قوی  بودن  در دو درس  ریاضی  و فیزیک ، دانشـجوی  این رشـته  باید توانایی  مدیریت  داشـته  
و از روابـط  اجتماعـی  خوبـی  برخـوردار باشـن چرا که یک مهندس ماشـین های ریلی کـه برخورد اجتماعـی خوبی دارد، 

می تونـه در محیـط کار خـود باعـث خالقیـت کارگران و کارکنانی باشـه کـه زیر نظـر او فعالیت می کنن.
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  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
دوره کارشناسـی ایـن رشـته 4 سـال طول می کشـه که فارغ التحصیـل در صورت عالقـه می توانـد در گرایش های زیر 

بـه تحصیالت خود ادامـه بدن :

◄ مهندسی حمل و نقل
◄ مهندسی ماشین های ریلی

◄ کنترل و عالئم
◄ مهندسی راه آهن برقی

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اندیشه اسالمی 22اندیشه اسالمی ۱

2انقالب اسالمی ایران2اخالق اسالمی 

2تفسیر موضوعی قرآن 2تاریخ تحلیلی صدر اسالم 

3زبان خارجه عمومی3زبان فارسی

۱تربیت بدنی ۱2تربیت بدنی ۱

2دانش خانواده و جمعیت 
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◄ دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضی 32ریاضی ۱

3برنامه نویسی کامپیوتر3معادالت دیفرانسیل 

3فیزیک 2۱محاسبات عددی

۱آزمایشگاه فیزیک 3۱فیزیک 2

۱آزمایشگاه فیزیک 2
 

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2 استاتیک3 ریاضی مهندسی 

3مبانی ماشین های الکتریکی3مبانی مهندسی برق

2نقشه کشی صنعتی ۱۱آزمایشگاه مبانی مهندسی برق

3استاتیک۱نقشه کشی صنعتی 2

3مقاومت مصالح 3۱دینامیک 

2ترمودینامیک 32ترمودینامیک ۱

۱آزمایشگاه مکانیک سیاالت 3مکانیک سیاالت 

3طراحی اجزاء 32طراحی اجزاء ۱

۱آزمایشگاه مقاومت مصالح 2مقاومت مصالح 2
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱آزمایشگا ترمودینامیک و انتقال حرارت 3انتقال حرارت 

۱آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات 3ارتعاشات مکانیکی

3موتورهای احتراق داخلی3کنترل اتوماتبک 

2عالئم ارتباطات 3۱مبانی مهندسی خظ

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2طراحی لکوموتیو2طراحی سازه واگن

2طراحی ترمزهای قطار3دینامیک حرکت قطار

3تکنولوژی ساخت3ماشین های ریلی ویژه 

2مبانی طراحی بوژی2راه آهن برقی 

2زبان تخصصی3علم مواد 
 

◄ دروس کارآموزی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱کارگاه جوشکاری3پروژه تخصصی 

۱کارگاه تخصصی واگن ۱کارگاه ماشین ابزار

-کارآموزی ۱۱کارگاه تخصصی لکوموتیو

-کارآموزی 2
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  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
براساس  برنامه  5 ساله  سوم  توسعه  که  به  تصویب  مجلس  شورای  اسالمی  نیز رسیده   ، قراره که  فعالیت های  اجرایی  
راه آهن  به  مرور به  بخش  خصوصی  واگذار بشه و این  به  معناست که  صنعت  راه آهن  به  نیروی  متخصص  بیشتری  برای  
نظارت ، مدیریت  و کنترل  پروژه  نیاز داره تا راه آهن  بتونه به  صورت  منسجم  به  کار شرکت های  خصوصی  نظارت  داشته  
باشه. باید توجه  داشت  که  حیطه  شغلی  یک  مهندس  ماشین های ریلی  به  صنعت  راه آهن  محدود نمیشه بلکه  فارغ التحصیل  
این  رشته  می تونه در صنعت  ذوب آهن ، مترو، بنیاد مستضعفان ، واگن سازی  پارس  و کارخانجات  مشابه  نیز کار کنه یا با 

توجه  به  شاخه  تحصیلی  خود به  عنوان  یک  مهندس  مکانیک  فعالیت  داشته  باشه.

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مهندسی ماشین های ریلی در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران2دانشگاه اصفهان ۱
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روان شنــاســـی

 معرفی کلی رشته و هدف آن 
حــدود نــود درصــد ماهــا بــه شــناخت روح و روان آدمــا عالقــه زیــادی داریــم، حتمــا بــرای تــو هــم “ روانشناســی” یــک 
رشــته ی جــذاب و مهیجــه. از گذشــته، ایــن علــم معــروف بــه شــناخت روح و روان و شــناخت ذهن انســان بــوده ، گرچه 
هنــوزم ایــن معروفیــت رو داره امــا بــا وجــود علــم زیســت شناســی و فیزیــک ، روانشــناس هــا شــروع بــه مطالعــه و 
مشــاهده رفتــار موجــودات کــردن ، بــه خاطــر همیــن علــم روانشناســی ، تبدیــل شــد بــه ترکیــب شــناخت روح و روان 

ذهــن و مشــاهده و تعریــف رفتــار موجــودات. 

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی، چهار تا گرایش داره که شامل موارد زیر میشه :
◄ گرایش عمومی

◄ گرایش بالینی
◄ گرایش صنعتی و سازمانی
◄ آموزش کودکان استثنایی

◄ گرایش های رشته روانشناسی

◘ روان شناسیی عمومی:
یعنی همه شاخه های روانشناسی رو بهت آموزش میده.

◘ روان شناسی بالینی:
 برای کساییه که رفتارهای نابهنجاری مثل افسردگی، اضطراب، وسواس و ... دارن . 

◘ روانشناسی صنعتی و سازمانی:
ــاط، بیــن کارگــر و  ــا ارتب ــن بازدهــی داشــته باشــه و ی ــا بهتری ــه باشــه ت ــد چگون ــن کــه محیــط کار بای ــه ای  راجــع ب

ــری بهــت مــی ده. ــد چــه طــور باشــه، اطالعــات علمــی موث ــا بای کارفرم



149

◘ روانشناسی کودکان استثنایی:
مطمئنم خودت بهتر می دونی چیه. در رابطه با کودکان استثنایی و تیز هوشان و معلولین جسمانی فعالیت داره.

  توانایی های الزم
دوســت کنجــکاوم بــرای اینکــه بتونــی تــوی ایــن رشــته دانشــجوی خوبــی باشــی، بایــد درس هایــی مثــل زیســت 
ــات  ــه اتفاق ــد نســبت ب ــازه، بای ــی. ت ــوم زیســتی را بیشــتر از کتابهــای دوره دبیرســتانت بدون شناســی، شــیمی و عل
ــا ریــزه کاری هــای رفتــاری افــراد رو درک کنــی .  ــه قــول قدیمی ــا ب اطرافــت و جامعــه دیــد عمیقــی پیــدا کنــی ت

 طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طــول دوره کارشناســی 4 ســاله، نظــام آموزشــی آن نیــز واحــدی بــوده و کلیــه دروس علمــی و نظــری در مــدت 
8 نیم ســال تحصیلــی ارائــه و برگــزار مــی  شــه. الزم بــه ذکــره در دروس پایــه و تخصصــی 408 ســاعت کار عملــی 

وجــود داره کــه دانشــجویان بایــد در طــول دوران تحصیلــی، اون را بگذرونــه.

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

روانشناسی عمومی4روانشناسی بالینی۱

رفاه اجتماعی5رفاه صنعتی و سازمانی2

آموزش بهداشت6روان سنجی3

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
فهرست درس های کارشناسی/گرایش: روانشناسی عمومی

◄ دروس پایه، اصلی گرایش روانشناسی عمومی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روانشناسی عموی 32روانشناسی عمومی ۱

2آمار توصیفی2علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3فیزیولوژی عمومی3آمار استنباطی

2روانشناسی احساس و ادراک3مبانی جامعه شناسی

3متون روانشناسی به زبان خارجی 32متون روانشناسی به زبان خارجی ۱

3روانشناسی یادگیری3روانشناسی فیزیولوژیک

3روانشناسی رشد 32روانشناسی رشد ۱

3روانشناسی مرضی کودک3روان سنجی 

3بهداشت روانی4روانشناسی تجربی

2روانشناسی تربیتی3انگیزش و هیجان

2تاریخچه و مکاتب روانشناسی3روانشناسی اجتماعی

3آسیب شناسی روانی 32آسیب شناسی روانی ۱

3روش تحقیق در روانشناسی3کلیات فلسفه

4روانشناسی کودکان استثئایی3شخصیت

3اختالف یادگیری2روانشناسی پویایی گروه

3تفکر و زبان2روانشناسی جنایی

◄ دروس تخصصی روانشناسی عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4مقدمات نورپسیکولوژی4طرح ها و پژوهش های آزمایشگاهی

2سمینار مسائل روانشناسی عمومی4پژوهش های عملی در روانشناسی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روانشناسی هوش و سنجش آن3ارزشیابی شخصیت

فهرست درس های کارشناسی رشته روانشناسی/گرایش: روانشناسی بالینی
◄ دروس پایه گرایش روانشناسی بالینی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آسیب شناسی روانی 32آسیب شناسی روانی ۱

2آمار توصیفی3اصول روانشناسی بالینی

3انگیزش و هیجان3آمار استنباطی

3بهداشت روانی3بررسی مقدماتی نظریه های روانی درمانی

2روانشناسی عمومی 2۱تاریخچه و مکاتب روانشناسی

3روانشناسی رشد 2۱روانشناسی عمومی 2

3روانشناسی تربیتی3روانشناسی رشد 2

2روانشناسی احساس و ادراک3روانشناسی اجتماعی

3روانشناسی فیزیولوژیک

◄ دروس اصلی گرایش روانشناسی بالینی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روانشناسی مرضی کودک4روانشناسی تجربی

روانشناسی بالینی کودک3روانشناسی یادگیری
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روش تحقیق در روانشناسی2روانشناسی مشاوره و راهنمایی

3شخصیت3روان سنجی

2فیزیولوژی عمومی3علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

3مبانی جامعه شناسی3کلیات فلسفه

3متون روانشناسی به زبان خارجه 32متون روانشناسی به زبان خارجه ۱

2روانشناسی کودکان استثنایی3روانشناسی پویایی گروه

◄ دروس تخصصی گرایش روانشناسی بالینی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

سمینار بالینی4پژوهش های عملی انفرادی در روانشناسی بالینی

3کاربرد مقدماتی روش های تشخصی بالینی2سمینار مسائل روانشناسی بالینی

3کاربرد مقدماتی روش های درمان و مصاحبه

◄ دروس اختیاری گرایش روانشناسی بالینی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آسیب شناسی اجتماعی2اختالالت یادگیری

2بازپروری معلولین2انسان شناسی در اسالم

2آموزش قرآن2تفکر و زبان

3روانشناسی تجربی و اجتماعی3روانشناسی جنایی



153

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زیست شناسی2روانشناسی تفاوت های فردی

3کلیات روانپزشکی2فلسفه اسالمی

2نگرش ها و تغییر آن3مددکاری اجتماعی

2روانشناسی اجتماعی کاربردی

فهرست درس های کارشناسی رشته روانشناسی/گرایش: روانشناسی صنعتی و سازمانی
◄ دروس پایه و اصلی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناسی عمومی 22روانشناسی عمومی ۱

2آمار توصیفی2علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

3کلیات فلسفه3فیزیولوژی عمومی

2روانشناسی احساس و ادراک3مبانی جامعه شناسی

3آمار استنباطی3متون روانشناسی به زبان خارجی ۱

3روانشناسی فیزیولوژیک3روش تحقیق در روانشناسی

3روانشناسی رشد 4۱روانشناسی تجربی

3روانشناسی رشد 2
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◄ دروس تخصصی گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2نگرش ها و تغییر آن2روانشناسی صنعتی و سازمانی

3تحقیق میدانی3کاربرد کامپیوتر در روانشناسی صنعتی و سازمانی

2کاربرد آزمون های روانی و شغلی2بهداشت روانی در محیط کار

2آموزش و کارآموزی نیروی انسانی3روانشناسی امور استخدامی

3بالندگی سازمانی2رفتار سازمانی

2مشاوره شغلی و حرفه ای2روانشناسی مدیریت

متون روانشناسی صنعتی و سازمانی به 2روانشناسی مهندسی
3زبان های خارجی 2

2سمینار در روانشناسی صنعتی و سازمانی4پژوهش های عملی در روانشناسی صنعتی

2کارآموزی به مدت 2 ماه در یکی از کارخانجات

◄ دروس اختیاری گرایش روانشناسی صنعتی و سازمانی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2روانشناسی صنعتی و سازمانی3کاربرد کامپیوتر در تجویز و تحلیل آماری

3روانشناسی اجتماعی، تجربی2روانشناسی مدیریت

2انسان شناسی در اسالم2روانشناسی اجتماعی کاربردی

3نگرش ها و تغییر آن2روانشناسی و آموزش کودکان معلول

2مددکاری اجتماعی2فلسفه اسالمی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آسیب شناسی اجتماعی2مقدمات ریاضی

2روانشناسی تفاوت های فردی2بازپروری معلولین

2روانشناسی مصرف کننده2اعتیاد

2روانشناسی حرفه ای2روابط صنعتی

3اصول مشاوره و راهنمایی

فهرست درس های کارشناسی رشته روانشناسی/گرایش:روانشناسی کودکان استثنایی
◄ دروس پایه گرایش روانشناسی کودکان استثنایی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آمار توصیفی3آسیب شناسی روانی ۱

3انگیزش و هیجان3آمار استنباطی

2تاریخچه مکاتب روانشناسی3بهداشت روانی

2روانشناسی عمومی 22روانشناسی عمومی ۱

3روانشناسی فیزیولوژیک4روانشناسی تجربی

3روانشناسی رشد 32روانشناسی رشد ۱

3روانشناسی اجتماعی3روانشناسی تربیتی

3روانشناسی مرضی کودک3روانشناسی یادگیری
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◄ دروس اصلی گرایش روانشناسی کودکان استثنایی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روش تحقیق در روان شناسی3روان سنجی

3متون روانشناسی به زبان خارجه 3۱شخصیت

3فیزیولوژی عمومی2علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

3مبانی جامعه شناسی3کلیات فلسفه

◄ دروس تخصصی گرایش روانشناسی کودکان استثنایی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اختالالت تکلم و گفتاردرمانی3آسیب شناسی روانی 2

4پژوهش های علمی انفرادی در کودکان استثنایی2بهداشتی روانی کودکان استثنایی

2روانشناسی تدریس به کودکان نابینا2روانشناسی مشاوره و راهنمایی

2روانشناسی کودکان تیزهوش2روانشناسی تدریس به کودکان ناشنوا

3روش های تغییر و اصالح رفتار کودکان2روانشناسی کودکان ناسازگار

3متون روانشناسی کودکان استثنایی2سمینار مسائل کودکان استثنایی

2روانشناسی کودکان عقب مانده4نظریه ها و کاربرد آزمون های شناختی

35جمع
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◄ دروس اختیاری گرایش روانشناسی کودکان استثنایی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آسیب شناسی اجتماعی2اختالالت یادگیری

2آموزش قرآن2انسان شناسی در اسالم

2تفکر و زبان2بازپروری معلولین

2روانشناسی تجربی و اجتماعی2روانشناسی جنایی

2روانشناسی تفاوت های فردی2روانشناسی اجتماعی کاربردی

2روانشناسی مدیریت2روانشناسی صنعتی و سازمانی

2کاربرد کامپیوتر در تجزیه و آمار2زیست شناسی

2نگرش و تغییر آن2مددکاری اجتماعی

۱0جمع2فلسفه اسالمی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
مسلماً هر چه جامعه پیچیدگی بیشتری داشته باشه، حضور روانشناس در جامعه بیشتر حس می شه . کشوری مثل ایران که 
روز به روز در حال توسعه و پیشرفته، نقش روانشناس در همه شاخه ها الزمه ، جالبه بدونی در حال حاضر فارغ التحصیالن 
این رشته بیشتر جذب آموزش و پرورش میشن البته در شرکت ها و سازمان ها به عنوان کارشناس روانشناسی هم فعالیت 

می کنن و عده ای هم به عنوان دستیار متخصص روانشناسی بالینی یا روانپزشک مشغول به کار هستن .

◙  وظایف روانشناس در هر یک از زمینه های تخصصی زیر عبارتند از :
◄ روانشناس آموزشی: کمک به کودکان، نوجوانان و جوانان برای غلبه کردن بر مشکالت آموزشی و روانی خود و در 

نتیجه پیشرفت کردن در این زمینه ها
◄ روانشناس شغلی ) یا روانشناس سازمانی(: کمک به شرکت ها و سازمانها در بهبود عملکرد و افزایش رضایت 

شغلی کارکنان



158

◄ روانشناس سالمت: ترویج رفتار و نگرش سالم و کمک به بیماران و خانواده های آنها برای غلبه بر بیماری ها
◄ روانشناس مشاوره ای: کمک به افراد در حل مشکالت شان و تصمیم گیری ها به خصوص در زمان های پراسترس 

زندگی شان
◄ روانشناس جرم شناسی: استفاده از تئوری های روانشناسی در شناسایی جرائم، بازسازی و بهبود مجرمین

◄ روانشناس بالینی: کمک به مراجعانی که در شرایطی سخت مانند نگرانی، اضطراب، افسردگی و بیماری های روانی 
قرار دارند.

◄ روانشناس ورزشی: کار با افراد، تیم ها و سازمان ها برای بهبود انگیزه و عملکرد در زمینه مربی گری، آموزش و 
رقابت و همچنین ترویج مشارکت ورزشی به صورت عموم

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته روانشناسی در اون ها تدریس میشه :

◄ گرایش روانشناسی عمومی:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان5دانشگاه فردوسی، مشهد۱

دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل6دانشگاه بوعلی سینا، همدان2

دانشگاه زنجان7دانشگاه یزد3

دانشگاه گیالن، رشت8دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(- قزوین4

◄ گرایش روانشناسی بالینی:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه اصفهان7دانشگاه تهران۱

دانشگاه شیراز8دانشگاه شهیدبهشتی، تهران2
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه تبریز9دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران3

دانشگاه شهیدچمران، اهواز۱0دانشگاه تربیت معلم،تهران4

دانشگاه سمنان )محل تحصیل مهدی شهر(۱۱دانشگاه الزهراء)س(، تهران5

دانشگاه فردوسی، مشهد۱2دانشگاه شاهد، تهران6
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مدیــریــت

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
کلیــد معمــای مشــکالت ســازمان هــای هــر جامعــه " مدیریتــه" ، چــون تامیــن نیازهــای فنــی، خدماتــی، درمانــی و 
تفریحــی جامعــه بــدون وجــود یــک مدیــر الیــق امــکان نــداره. رشــته مدیریــت در کشــور مــا دارای شــاخه هــای 
متعددیــه کــه از آن جملــه میشــه مدیریــت بازرگانــی، صنعتــی، دولتــی، جهانگــردی، بیمــه، امــور گمرکی و امــور بانکی 
و حتــی شــاخه هــای تخصصــی تــری مثــل مدیریــت مســیر یابــی دریایــی یــا اداره امــور بیمارســتان هــا را نــام بــرد . 

◄◄ گرایش های رشته مدیریت►►
 ◙ گرایش  مدیریت بازرگانی : 

در ایــن گرایــش شــما می تونــی یــه کار آفریــن باشــی ، بایــد بتونــی بــرای کاال هــای موجــود، بــازار جدیــدی پیــدا 
کنــی و از جایــی کــه بزرگتریــن مشــکل کشــور مــا، رســوندن محصــوالت کشــاورزی مثــل برنــج ، چــای و مرکبــات به 

دســت مصــرف کننــده هاســت مــی تونــی روش هــای مطلــوب رو بــه دســت بیــاری . . .

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی دوره کارشناسی دروس عمومی و پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آمار و کاربرد آن در مدیریت )۱(20دروس عمومی

3آمار و کاربرد آن در مدیریت )2(3روانشناسی

3توسعه اقتصادی و برنامه ریزی3اقتصاد خرد

3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت3اقتصاد کالن
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روش تحقیق در مدیریت3اصول حسابداری ۱

2حقوق اساسی3اصول حسابداری 2

3مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )۱(

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )2(

◄ برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی دوره کارشناسی دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدیریت تولید3مبانی سازمانی و مدیریت

3حسابداری صنعتی )۱(3مدیریت رفتار سازمانی

3بازاریابی و مدیریت بازار3مدیریت منابع انسانی

3تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم3مدیریت مالی )۱(

3تحقیق در عملیات )2(3تحقیق در عملیات )۱(

◄ برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی دوره کارشناسی دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3سیستم های اطالعاتی در مدیریت3مدیریت استراتژیک

3مدیریت مالی )2(3حقوق بازرگانی

2بازاریابی بین المللی3حسابرسی )۱(

3پول و ارز و بانکداری3سازمان های پولی و مالی بین المللی
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3سیاست پولی و مالی3بازرگانی بین المللی

3سیستم های خرید، انبارداری و توزیع2زبان تخصصی ۱ و 2

2زبان تخصصی 3 و4

◄ برنامه درسی رشته مدیریت بازرگانی دوره کارشناسی دروس اختیاری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سمینار در مسائل بازاریابی3حقوق بازرگانی بین المللی

3بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان2تحقیقات بازاریابی

2سمینار در مسائل مالی3روابط صنعتی

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مدیریت بازرگانی در اون ها تدریس میشه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه مازندران- بابلسر۱0دانشگاه شهیدبهشتی- تهران۱

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر۱۱دانشگاه عالمه طباطبایی- تهران2

دانشگاه لرستان- خرم آباد۱2دانشگاه الزهراء )ص(- تهران3

دانشگاه سمنان۱3دانشگاه شاهد- تهران4

دانشگاه گیالن- رشت۱4دانشگاه فردوسی- مشهد5

دانشگاه شهید باهنر- کرمان۱5دانشگاه اصفهان6
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه کردستان- سنندج۱6دانشگاه شیراز7

دانشگاه شهیدچمران- اهواز۱7دانشگاه یزد8

دانشگاه ارومیه9

◙ گرایش مدیریت صنعتی:
ایــن گرایــش بــا توجــه بــه اصــل فنــی و تکنیکــی، مالــی، رفتــاری و اجتماعــی روی واحدهــای صنعتــی نظــارت مــی کنــه. 

ایــن رشــته بــه قســمت مالــی و رفتــاری صنایــع، تاکیــد بیشــتری داره .

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2فارسی2معارف اسالمی )۱(

3زبان خارجی2معارف اسالمی )2(

۱تربیت بدنی )۱(2اخالق و تربیت اسالمی

۱تربیت بدنی )2(2انقالب اسالمی و ریشه های آن

2متون اسالمی )آموزش زبان عربی(2تاریخ اسالم

◄ برنامه درسی رشته مدیریت صنعتی دوره کارشناسی دروس پایه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت3اقتصاد خرد
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آمار و کاربرد آن در مدیریت )۱(3اقتصاد کالن

3آمار و کاربرد آن در مدیریت )2(3اصول حسابداری ۱

3روش تحقیق3اصول حسابداری 2

3مبانی مدیریت اسالمی و الگوهای آن3روانشناسی صنعتی

2حقوق اسالمی3ریاضیات پایه

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

◄ دروس اصلی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدیریت مالی3مبانی سازمان و مدیریت

3حسابداری صنعتی )۱(3مدیریت رفتار انسانی

3مدیریت تولید3مدیریت منابع انسانی

3بازاریابی و مدیریت بازار3تحقیق در عملیات )۱(

3تحقیق در عملیات )2(

◄ دروس تخصصی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2کنترل پروژه3حسابداری صنعتی )2(

3طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری3حسابداری صنعتی )3(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3کارسنجی و روش سنجی3کنترل کیفیت آماری

3مدیریت کارخانه3سیستم های خرید، انبارداری و توزیع

3حفاظت صنعتی3تحقیق در عملیات )3(

3بررسی اقتصادی طرح های صنعتی۱زبان تخصصی )۱(

2پروژه۱زبان تخصصی )2(

38جمع دروس تخصصی۱زبان تخصصی )3(

۱زبان تخصصی )4(

◄ دروس اختیاری

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3بازاریابی بین المللی3روابط صنعتی

2بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها3فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها

۱۱جمع دروس اختیاری3سیستم های اطالعاتی در مدیریت

 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مدیریت صنعتی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه ولیعصر )ع(- رفسنجان8دانشگاه شهید بهشتی۱

دانشگاه خلیج فارسی- بوشهر9دانشگاه شاهد- تهران2
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نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه یزد۱0دانشگاه عالمه طباطبایی- تهران3

دانشگاه گیالن- رشت۱۱دانشگاه شیراز4

دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین۱2دانشگاه اصفهان5

دانشگاه هرمزگان- بندرعباس۱3دانشگاه امام حسین )ع(6

دانشگاه مازندران- بابلسر7

◙  گرایش مدیریت دولتی:
کار این گرایش، تربیت مدیرانیه که بتونن وظایف مالی رو به صورت صحیح و دقیق در سازمان های دولتی انجام بدن .

وظایف مدیریت دولتی:
◄ برنامه ریزی و اجرای آن 

◄ سازمان دهی یا تقسیم وظایف بین کارکنان یک سازمان 
◄ عملیات استخدام

◄ هدایت 
◄ نظارت و کنترل 

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄دروس پایه مقطع تحصیلی کارشناسی مدیریت دولتی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2پول و ارز و بانکداری3مبانی سازمان و مدیریت

3حقوق تجارت )بازرگانی(3اصول علم اقتصاد )۱(

3مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت3اصول علم اقتصاد )2(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی رفتار سازمانی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )۱(

2حقوق و مقررات مدنی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )2(

3مدیریت تولید و عملیات3آمار و کاربرد آن در مدیریت

3روش های تحقیق و مآخذشناسی3پژوهش عملیاتی

3مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها

◄دروس اصلی رشته مدیریت دولتی دوره کارشناسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تحقیق در عملیات )2(3مبانی سازمان و مدیریت

3سیستم های اطالعاتی در مدیریت3مدیریت رفتار سازمانی

2زبان تخصصی مدیریت )2 و۱(3مدیریت منابع انسانی

23جمع دروس اصلی3تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

3تحقیق در عملیات )۱(

◄ دروس تخصصی رشته مدیریت دولتی دوره کارشناسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مدیریت تعاونی ها3مدیریت تحول سازمانی

3تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی3حسابداری دولتی

2سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری3مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مباحث ویژه مدیریت دولتی3فراگرد تنظیم و کنترل بودجه

2زبان تخصصی مدیریت )3 و 4(3مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها

2حقوق اداری2مبانی مدیریت دولتی )۱(

3سازماندهی و اصالح تشکیالت و روش ها2مبانی مدیریت دولتی )2(

3روابط کار در سازمان3مدیریت تطبیقی

3مدیریت توسعه

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه فردوسی- مشهد4دانشگاه تهران۱

دانشگاه اصفهان5دانشگاه شهید بهشتی- تهران2

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان6دانشگاه عالمه طباطبایی- تهران3

◙  گرایش مدیریت جهانگردی:
حتماً می دونی که طبیعت کشور ما پر از رمز و راز و همچنین زیباییه. اما فقط درصد اندکی از هزینه توریست ها از این 

همه زیبایی وارد کشورما میشه علت این موضوع مدیریت ضعیف جهانگردیه.
اگر متخصص این رشته شدی باید بدونی که چه نوع جهانگردی و جذب می کنی؟ چه طور جذب می کنی؟ چه طور 

بازارهای جهانگردی جدید برای جذب توریست ایجاد می کنی؟
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پایه مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی جامعه شناسی )جهانگردی(2روانشناسی عمومی )جهانگردی(

2اصول علم اقتصاد2 )کالن(2اصول علم اقتصاد )خرد(

3اصول حسابداری2، جهانگردی3اصول حسابداری۱، جهانگردی

3آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی3ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی

2روش تحقیق2مبانی و کاربرد کامپیوتر جهانگردی

2حقوق اساسی3مبانی سازمان و مدیریت

◄ دروس اصلی مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ فرهنگ ایران )2(2تاریخ فرهنگ ایران )۱(

3پژوهش عملیاتی در جهانگردی3رفتار سازمانی

2قوانین و مقررات حقوق جهانگردی2شناخت روحیات ملل

2اقتصاد جهانگردی2مدیریت بازاریابی و تبلیغات

2نقشه خوانی و آشنایی با نقشه2شناخت صنایع دستی ایران

2جغرافیای جهانگردی ایران2جغرافیای جهانگردی عمومی

2گذراندن اوقات فراغت2شناخت صنعت جهانگردی

2زبان انگلیسی )2(2زبان انگلیسی )۱(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زبان دوم )2(2زبان دوم )۱(

2تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران2آداب سفر در اسالم

◄ دروس تخصصی مدیریت جهانگردی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2هنر و معماری ایران )۱(2باستان شناسی

2آشنایی با موزه های ایران2هنر و معماری ایران )2(

2زبان انگلیسی تخصصی )2(2زبان انگلیسی تخصصی )۱(

2فن راهنمایی2امور مسافرت و صدور بلیط

3مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی3برنامه ریزی توسعه جهانگردی

3فرهنگ عامه2برنامه ریزی و سرپرستی گشتهای جهانگردی

2زبان انگلیسی مکالمه2زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی

2آشنایی با سازمان های دولتی ایران4کارآموزی

◙  گرایش مدیریت بیمه :
اگه یه روزی سرمایه گذاری کنی مطمئناً سعی می کنی، اطمینان به دست بیاری که در صورت بروز هر حادثه ای، سرمایت 

آسیب نمی بینه. این موضوع در مورد همه انسانها صدق می کنه، درسته؟ این کار مربوط به شرکتهای بیمه ست.
اگه دانشجوی این رشته شدی، نحوه ی اداره ی سازمان های بیمه و چگونه رفتارکردن با بیمه گذارها رو آموزش بگیری 

تا بتونی در حفظ اموال مردم به اونا کمک کنی.
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پایه و اصلی رشته کارشناسی مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مدیریت منابع انسانی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )۱(

3مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )2(

3پژوهش عملیاتی )۱(4اقتصاد خرد

3پژوهش عملیاتی )2(4اقتصاد کالن

3روش های تحقیق و مآخذشناسی4آمار و کاربرد آن در مدیریت

3پول و ارز و بانکداری3اصول حسابداری )۱(

3مدیریت مالی )۱(3اصول حسابداری )2(

2حقوق و مقررات مدنی3حسابرسی صنعتی )۱(

3حقوق تجارت3حسابرسی )۱(

3مبانی جامعه شناسی3مبانی سازمان و مدیریت

◄ دروس تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بیمه:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بازاریابی و مدیریت بازار3اصول بیمه

3زبان تخصصی بیمه )۱(3بیمه اموال )۱(

2زبان تخصصی بیمه )2(3بیمه اموال )2(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3بیمه اشخاص )2(3بیمه اشخاص )۱(

2اسناد معامالت تجاری2سازمان و مدیریت شرکت های بیمه

2بیمه مسئولیت3حسابداری شرکت های بیمه

2بیمه های مهندسی )تمام خطر(3مدیریت ریسک و بیمه

2حقوق دریایی3بیمه های اتکایی

2حقوق بیمه

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مدیریت بیمه در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور 2دانشگاه عالمه طباطبایی تهران۱
اقتصادی و دارایی

 
◙  مدیریت امور گمرکی:

گمرک در صنعت تجارت جهانیه و این گرایش بخشی از مدیریت تجاری جهان است  که خود بخشی از مدیریت تجاری و 
بازرگانی ست که در آن نحوه بررسی کاال های وارداتی و صادراتی، نحوه تنظیم اظهار نامه ها وچگونگی ایجاد تعرفه های 
سیاسی آموزش داده میشه، دانشجو باید بر اساس سیاست اقتصادی کشور،کاالهای ممنوعه و غیر ممنوعه را شناسایی 

کنه.
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   نام درس و تعداد واحدهای درسی   
◄ دروس پایه و اصلی دوره کارشناسی امور گمرکی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حقوق تجارت4اقتصاد خرد

حقوق اساسی و آشنایی با تشکیالت جمهوری 4اقتصاد کالن 
2اسالمی ایران

3توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 3ریاضیات پایه

4اصول حسابداری )۱(3ریاضیات کاربردی 

3حسابداری دولتی )۱(4آمار کاربردی

3مسائل بانکی و اعتبارات اسنادی3مالیه عمومی و خط مشی دولتها

2مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی3مبانی سازمان و مدیریت

3روشهای تحقیق و ماخذشناسی 3مبانی و کاربرد کامپیوتر

3اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی2اصول بیمه

3مدیریت منابع انسانی2کلیات حقوق

62جمع2حقوق و مقررات مدنی

◄ دروس تخصصی کارشناسی امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

آشنائی با میراث فرهنگی فرش آثار هنری و 3قوانین و مقررات گمرکی )۱(
3عتیقه جات

3مقررات عمومی صادرات و واردات3قوانین و مقررات گمرکی )2(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سازمان و وظایف گمرک ایران3قوانین و مقررات گمرکی )3(

3سازمان ها و کنوانسیون های بین المللی گمرکی3قوانین و مقررات گمرکی )4(

2زبان انگلیسی )متون تخصصی ۱(3طبقه بندی کاال )۱(

2زبان انگلیسی )متون تخصصی 2(3طبقه بندی کاال )2(

3بازرگانی بین المللی3طبقه بندی کاال )3(

2امور مالی بین المللی3طبقه بندی کاال )4(

2آشنائی با صنعت حمل و نقل2شیمی کانی ها و فلزات

آشنائی با ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و 2شناخت الیاف نساجی و مصنوعات آن ها
2الکترونیک

 
فهرست درس های کارشناسی مدیریت امور گمرکی

◄دروس پایه کارشناسی مدیریت امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3روانشناسی عمومی3مبانی جامعه شناسی

4اقتصاد خرد4اقتصاد کالن

4اصول حسابداری )2(4اصول حسابداری )۱(

3ریاضیات و کاربرد آن4اصول حسابداری )3(

3توسعه اقتصادی و برنامه ریزی4آمار و کاربرد آن در مدیریت

3روش تحقیق3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

۱زبان خارجه )۱(2حقوق اساسی

3ریاضیات پایه )۱(۱زبان خارجه )2(
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◄دروس اصلی کارشناسی مدیریت امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مدیریت منابع انسانی3اصول مدیریت بازرگانی

3پژوهش عملیاتی 3۱تحلیل رفتاری

3مدیریت مالی 3۱پژوهش عملیاتی 2

3حسابداری صنعتی 3۱مدیریت تولید

◄ دروس تخصصی کارشناسی مدیریت امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی حقوق رویه های گمرکی3حقوق بازرگانی بین المللی

3حقوق و آیین دادرسی مدنی3بررسی تحلیلی موافقتنامه های گمرکی

3سازمان و وظایف گمرک2بازرگانی بین المللی

2مبانی تجارت خارجی ایران3سازمانها و کنوانسیونهای گمرکی بین المللی

3زبان تخصصی3اصول طبقه بندی کاال در تعرفه گمرکی

2تخلفات و قاچاق گمرکی2آشنایی با فنون و رویه های نوین تجاری گمرکی

2پول و ارز بانکداری
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◄ دروس اختیاری مدیریت امور گمرکی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سیاست بازرگانی2اصول بیمه

2رهبری2بازاریابی بین المللی

2سازمان های پولی و مالی بین المللی2مکاتبات بازرگانی

2سیستم های خرید و انبار و توزیع

◄ دروس پایه دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی روانشناسی2مبانی مددکاری اجتماعی

2مبانی جامعه شناسی2روانشناسی اجتماعی

2جامعه شناسی روستایی3نظریه های جامعه شناسی

2مبانی مردم شناسی2جامعه شناسی شهری و توسعه

2انحرافات و آسیب های اجتماعی3جمعیت شناسی

بررسی مسائل اجتماعی با تأکید بر تغییرات و 
کودکان عقب مانده و معلول مبانی و اصول 2تحوالت اجتماعی

2توانبخشی

2تغذیه و بهداشت2بهداشت خانواده پیشگیری از تولد

2اصول علم اقتصاد2اصول علم سیاست

2مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی
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◙ مدیریت مالی:
ــن  ــل ای ــرای ح ــت . ب ــوده و هس ــان ها ب ــه انس ــرای هم ــی ب ــاز اصل ــه دردس ــی همیش ــکالت مال ــه مش ــی ک می دون
مشــکالت اقتصــادی احتیــاج بــه مدیــری داریــم کــه بتونــه بــرای گســترش و توســعه ســرمایه گــذاری، کارهــای مفیــد 

فایــده ای بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی کشــور بــرداره.
مــی خــوای ایــن مدیــر آینــده تــو باشــی؟ اگــه مــی خــوای پــس بقیــه متــن مربــوط بــه مدیریــت مالــی رو بخــون که 

شــاید بتونی مشــکل گشــا باشــی.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس عمومی رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ادبیات فارسی4دو درس ازدروس مبانی نظری اسالم

3زبان عمومی2یک درس از دروس اخالق اسالمی

۱تربیت بدنی 2۱یک درس از دروس انقالب اسالمی

۱تربیت بدنی 22یک درس ازدروس تاریخ و تمدن اسالمی

2یک درس از دروس آشنایی با منابع اسالمی
 

◄ دروس پایه رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت6اصول حسابداري ۱و2

3آمار و کاربرد آن در مدیریت3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالي

3کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت3آمار و کاربرد آن در مدیریت مالي

3اقتصاد کالن3اقتصاد خرد
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حقوق بازرگاني3روش تحقیق در مدیریت

2توسعه اقتصادي و برنامه ریزي2روانشناسي کار

3حسابرسي3حسابداري صنعتي
 

◄ دروس اختیاری رشته مدیریت مالی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تجزیه و تحلیل فني2سیستم هاي اطالعاتي مالي

2اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتي2مالیه عمومي

◙  مدیریت هتلداری:
تو به عنوان دانشجوی مدیریت هتلداری باید با موارد زیر آشنا بشی:

 مشــخصات انــواع مؤسســات پذیرایــی، تقســیم کار، رزرواســیون، منوشناســی و منونویســی، شــناخت مــواد غذایــی و 
انــرژی غذایــی آن هــا، چگونگــی نگهــداری موادغذایــی، تهیــه انــواع غذاهــا پیــش غذاهــا و شــیرینی هــا، بهداشــت 

موادغذایــی، بهداشــت کار ایمنــی در محیــط آشــپزخانه موسســات پذیرایــی.

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس پایه مدیریت هتلداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اصول سازمان و مدیریت )۱(2شناخت و کاربرد کامپیوتر

2کلیات اقتصاد2اصول سازمان و مدیریت )2(

2تاریخ ایران3اصول حسابداری
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی جامعه شناسی2مبانی کشورشناسی

2مطالب شرح حال بزرگان2عوارض و نتایج توریسم

2شناخت و فرهنگ اقلیتهای ایران

◄ دروس اصلی مدیریت هتلداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3کاربرد کامپیوتر در صنعت جهانگردی2حقوق کار و تأمین اجتماعی

2اقتصاد جهانگردی2مدیریت بازاریابی و تبلیغات

2جهانگردی و هتلداری2قوانین و مقررات حقوق صنعت

2شناخت روحیات ملل2روابط عمومی

2شناخت صنایع دستی2مبانی مردم شناسی

2نقشه خوانی و آشنایی با نقشه ها2بهداشت و کمک های اولیه

2شناخت صنعت جهانگردی2جغرافیای جهانگردی عمومی

2زبان انگلیسی )۱(2گذراندن اوقات فراغت

2زبان دوم )۱(2زبان انگلیسی )2(

آداب سفر در اسالمزبان دوم )2(
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◄ دروس تخصصی مدیریت هتلداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حسابداری هتلداری2شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آن

2پذیره )2(2پذیره )۱(

2خدمات رستوران )2(4خدمات رستوران )۱(

3آشپزی )2(2آشپزی )۱(

2شیرینی پذیری )2(2شیرینی پزی )۱(

2اصول تغذیه و رژیمهای غذایی2بهداشت مواد غذایی

2محاسبه قیمت تمام شده2بهداشت کار و ایمنی

3خانه داری )۱(3شناخت و نگهداری تأسیسات هتل

2زبان انگلیسی تخصصی )۱(2خانه داری )2(

کارآموزی3زبان انگلیسی تخصصی )2(

  توانایی های الزم 
تــو بــرای موفــق شــدن در ایــن رشــته و کالً رشــته ی مدیریــت در تمامــی گرایــش هــا، بایــد قــدرت رهبــری، اعتماد 
بــه نفــس، روابــط اجتماعــی خــوب، تــوان تجزیــه و تحلیــل و قــدرت بیــان قــوی داشــته باشــی و در دروس ریاضــی و 

آمــار، انگلیســی و ادبیــات فارســی کــه از مهــم تریــن دروســت هســت، بایــد قــوی 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طول دوره کارشناسی گرایش های مدیریت 4 ساله و تمامی درس های آن در مدت 8 نیم سال ارائه و برگزار میشه. 
فارغ التحصیالن دوره کارشناسی این رشته می تونن در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های زیر  به تحصیالت خود ادامه بدن:
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی2مدیریت بازرگانی- بازاریابی۱

مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول4مدیریت بازرگانی- بازاریابی بین المللی3

مدیریت دولتی- مدیریت نیروی انسانی6مدیریت دولتی- مدیریت منابع انسانی5

مدیریت دولتی- مدیریت تحول8مدیریت دولتی- مدیریت سیستم های اطالعاتی7

مدیریت صنعتی- مدیریت تحقیق عملیات۱0مدیریت صنعتی- مدیریت تولید9

مدیریت جهانگردی- برنامه ریزی توسعه جهانگردی۱2مدیریت جهانگردی- بازاریابی جهانگردی۱۱

مدیریت تکنولوژی- انتقال تکنولوژی۱4مدیریت مالی۱3

مدیریت فن آوری اطالعات- سیستم های اطالعاتی ۱6آماد)سیستم تأمین و توزیع کاال(۱5
پیشرفته

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
در ابتدا باید به عنوان یه کارشناس در رده های پایین تروارد بازار کار بشی،کم کم پله های ترقی را طی کنی.

فارغ التحصیل در مدیریت هر شاخه که بشی می تونی به صورت زیر مشغول به کار بشی:
مدیریت دولتی می تونه در موسسات دولتی و عمومی و خدماتی مشغول به کار بشه.

مدیریت بازرگانی در سازمان اقتصادی و بازرگانی فعالیت می کنه . 
مدیریت صنعتی برای کارهای سازمان صنعتی و تولیدی مناسبتره. 

تمام دانشجویان گرایش مدیریت جهانگردی جذب  بازار کار میشه و می تونه در دفاتر خدمات مسافرتی به عنوان مدیر 
فنی یا تور گردان و یا سازمان میراث فرهنگی و گردشگری وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمی مشغول کارشه.
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حســابداری

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
اون موقع ها در زمان های قدیم که هنوز تو دوست باهوشم به دنیا نیومده بودی و شایدم حتی پدر و مادر عزیزتم هنوز 
پا به این دنیا نذاشته بودن، “ میرزا ” با یک چرتکه، یک دفتر و یک قلم توی بازار، حساب کتاب کاسب ها رو سر و سامون 
میداد، به مرور زمان اسم میرزا، “ دفتردار ” شد و بعد هم حسابدار ، البته حاال دیگه چرتکه نداره ولی عوضش ماشین 
حساب و کامپیوتر داره، کسبه محترم معتقدن که  این فن تجربیه و نیازی به یادگیری در حد دانشگاه نداره اما اینو  نمی 
دونند که دفتردار فقط حسابرسی را انجام می ده اما یه حسابدار واقعی، باید مثل یه سیستم عمل کنه اونم سیستمی که 
شامل این عملیات قلنبه سلنبه باشه : جمع آوری، طبقه بندی، ثبت و خالصه کردن اطالعات، تهیه ارزش های مالی و صورت 
های حسابداری در شکل و مدل های خاص  و .... تازه از همه مهمتر این که یه حسابدار متخصص در آینده می تونه مدیر 
مالی یک سازمان یا شرکت بشه که مسلماً این کارا کار یه حسابدار تجربی نیست چون ایشون اصال علمشو نداره که بتونه 

حسابداریه یه سازمانو با اون همه فعالیت پیچ در پیچ انجام بده.. 

 توانایی های الزم 
حــاال تــو کــه میخــوای در آینــده یــه حســابدار بشــی بایــد بدونــی کــه، رشــته ی ریاضــی بــرای یــه حســابدار اهمیــت 
زیــادی داره و تــازه عــالوه بــر ریاضــی بایــد اصــول نگارشــم بــه خوبــی بدونــی، چــون بایــد بتونــی گــزارش کارهــای 
روزانتــو بــه خوبــی بنویســی و مهمتــر از همــه اینهــا بایــد بــه قول معــروف صبرحضــرت ایــوب هم داشــته باشــی، البته 
مــا نمی تونیــم صبــر ایشــونو داشــته باشــیم امــا می تونیــم ایشــونو الگــو بدونیــم، موافقــی؟ حــاال چــرا تــا ایــن حــد صبــر 
و تحمــل؟ چــون بایــد مدتهــای طوالنــی پشــت میــز بشــینی و بــا اعــداد و ارقــام ســرکار داشــته باشــی و الزمــه ی آن 

داشــتن نظــم از طــرف توســت کــه مــن مطوئنــم اگــه ایــن رشــته رو انتخــاب مــی کنــی نظمشــو هــم داری . 

   طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
طــول مــدت ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی 4 ســاله کــه فارغ التحصیــالن مــی  تونــن بــا توجــه بــه عالقــه خــود در 

گرایش هــای زیــر ادامــه تحصیــل بــدن:
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گرایش های ارشد حسابداری :
◄ حسابرسی
◄ حسابداری

◄ حسابداری مدیریت

◄ گرایش های دکترای حسابداری :
◄ حسابداری

  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پایه مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری با گرایش های دولتی، مالیاتی و حسابرسی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2پول و ارز و بانکداری3مبانی سازمان و مدیریت

3حقوق و تجارت )بازرگانی(3اصول علم اقتصاد )۱(

3مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت3اصول علم اقتصاد )2(

3مبانی رفتار سازمانی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )۱(

2حقوق و مقررات مدنی3ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت )2(

3مدیریت تولید و عملیات4آمار و کاربرد آن در مدیریت

3روش های تحقیق و مآخذشناسی3پژوهش عملیاتی

44جمع3مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت ها
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◄ دروس تخصصی مقطع کارشناسی حسابداری با گرایش های دولتی، مالیاتی و حسابرسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حسابرسی )۱(4اصول حسابداری )۱(

3حسابرسی )2(4اصول حسابداری )2(

3اصول و مبانی تنظیم بودجه دولتی4اصول حسابداری )3(

3حسابداری دولتی )۱(4حسابداری میانه )۱(

3حسابداری دولتی )2(4حسابداری میانه )2(

2زبان تخصصی حسابداری )۱(3حسابداری پیشرفته )۱(

2زبان تخصصی حسابداری )2(3حسابداری پیشرفته )2(

2حسابرسی دولتی )3(3حسابداری صنعتی )۱(

2مدیریت مالی )۱(3حسابداری صنعتی )2(

58جمع3حسابداری صنعتی )3(

◄ دروس خاص مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری با گرایش دولتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حسابداری دولتی تطبیقی2بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی )۱(

2حسابداری مالیاتی2بررسی و تحلیل قوانین و مقررات مالی دولتی )2(

2مباحث جاری در حسابداری دولتی2مدیریت مالی دولتی

۱3جمع۱بودجه شرکت های دولتی
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◄ دروس خاص مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری با گرایش مالیاتی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بررسی های مالیاتی2کلیات قوانین و مقررات مالی دولتی

3مباحث جاری در قوانین مالیاتی2مبانی مالیات

۱3جمع2تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی )۱(

2تحلیل قوانین و مقررات مالیاتی )2(

◄ دروس خاص مقطع تحصیلی کارشناسی حسابداری با گرایش حسابرسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مباحث جاری در حسابرسی3حسابرسی )3(

2مدیریت مالی )2(2حسابرسی سیستم های حسابداری کامپیوتری

2مباحث جاری در حسابداری2حسابداری مالیاتی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
تــو بــا انتخــاب ایــن رشــته ، بــرای خــودت دنیایــی از فرصــت هــای شــغلی ســاختی چون همــه ســازمان ها و شــرکت ها، 
حتــی یــه موسســه کوچیــک تــا بزرگتریــن کارخانــه هــای کشــور، حداقــل بــرای تهیه اظهــار نامــه مالیاتــی به حســابدار 

دارن. نیاز 

◘ وظایف حسابدار :
◄ ثبت اسناد حسابداری در دفاتر و یا نرم افزار حسابداری )این روزها نرم افزارهای حسابداری جای دفاتر حسابداری 

را گرفتن(
◄  ثبت اطالعات کارکنان و محاسبه حقوق و دستمزد ماهیانه آن ها و پرداخت فیش حقوقی به آن ها

◄ تهیه و بررسی صورت های مالی و کسب اطمینان از درستی و انطباق آنها با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی جاری کشور
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◄ محاسبه بدهی مالیاتی، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح و به موقع مالیات ها
◄ ثبت درآمدها و هزینه های شرکت، و کنترل حساب سود و زیان و ارائه گزارش های دوره ای در این خصوص به مدیریت

◄ تهیه، سازماندهی و نگهداری گزارشات مالی قانونی
◄ ارزیابی عملیات مالی و پیشنهاد بهترین روش ها به مدیریت

◄ پیشنهاد روش های کاهش هزینه، افزایش درآمد و بهبود سود

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته حسابداری در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه خلیج فارس- بوشهر۱2دانشگاه تهران۱

دانشگاه رازی- کرمانشاه۱3دانشگاه الزهراء )س( تهران2

دانشگاه بین المللی امام خمینی- قزوین۱4دانشگاه شهیدبهشتی تهران3

دانشگاه ایالم۱5دانشگاه عالمه طباطبایی تهران4

دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان۱6دانشگاه اصفهان5

دانشگاه شهیدچمران- اهواز۱7دانشگاه شیراز6

دانشگاه صنعتی شاهرود۱8دانشگاه فردوسی مشهد7

دانشگاه قم۱9دانشگاه ارومیه8

دانشگاه ولیعصر )عج(- رفسنجان20دانشگاه شهیدباهنر- کرمان9

دانشکده امور اقتصادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی2۱دانشگاه مازندران- بابلسر۱0

دانشگاه یزد۱۱



18۷

علوم اقتصادی

 معرفی کلی رشته و هدف آن 
کمی در خیابان محل زندگیت راه برو، ببین چه چیزهایی و یا چه مکان هایی و می بینی که به عنوان محل خدمات هستن؟ 

تا حاال برات سوال شده که چرا مغازه هایی مثل بند زنی یا لحاف دوزی دیگه نیست ؟ 
خب تو با توجه به علوم اقتصادی می تونی جواب این سوال و سواالی بسیاری که با قدم زدن و توجه کردن به اطرافت 

برات پیش میادو بگیری . 
این علم مشخص می کنه که در یک جامعه چه منابعی باید وجود داشته باشه. مقطع کارشناسی این رشته دارای شش شاخه 

اقتصاد نظری، بازرگانی، کشاورزی ، پول، بانکداری، صنعتی و حمل و نقله.

◄◄گرایش های رشته علوم اقتصادی►►

◄ شاخه اقتصاد نظری : 
کالً ایــن شــاخه از اقتصــاد مربــوط بــه مباحــث اقتصــادی مثــل اقتصادریاضــی و اقتصاد ســنجی در شــاخه اقتصــاد نظری 

مــی شــه و تاکیــد ایــن گرایــش روی تئــوری هــای ریاضیه.

◄ شاخه اقتصاد بازرگانی : 
از شاخه های اصلی اقتصاده و تو به عنوان دانشجوی این رشته، با جنبه های توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید، مدیریت 

بازاریابی و کاربردهای آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران، انواع حسابرسی و اصول حسابرسی آشنا می شی. 

◄ شاخه اقتصاد صنعتی : 
ساختار و بازار صنعت، بازرگانی بین المللی، منافع و مضرات انحصار، سیاست رقابت، منافع مصرف کننده، هزینه ها و حقوق 
و مقررات کاری که تمامی این موارد تنظیم کننده ی رابطه  بین کارگران و کار فرماست و تو به عنوان دانشجو با این 

موارد آشنا می شی. 
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◄ شاخه اقتصاد پول و بانکداری :
در ایــن قســمت بــا نحــوه ی عملکــرد بانــک داخلــی و خارجــی، اســناد اعتبــاری ارزی، سیاســت هــای پولــی و مالــی بــه 

عنــوان مهمتریــن سیاســت هــای اقتصــادی و آنالیــز حســاب مالــی آشــنا مــی شــی. 

◄ شاخه اقتصاد کشاورزی : 
در این زمینه باید عالوه برعلم اقتصاد با مسائل کشاورزی مثل تولید کشاورزی و بازارها محصوالت کشاورزی آشنایی 

داشته باشی تا بتونی اقتصادی که به محصول زمین و زراعت مربوط هست و مدیرت کنی . 

  توانایی های الزم
بیــش از هــر چیــز بایــد در درس ریاضــی قــوی باشــی و همچنیــن بایــد بــه مباحــث اجتماعــی هــم عالقــه مند باشــی و 
الفبــای جامعه شناســی ، علــوم سیاســی و روانشناســی را بدونــی چــون اقتصــاد ارتبــاط تنگاتنــگ با علــوم اجتماعــی داره . 

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
طول دوره کارشناسی علوم اقتصادی  چهارساله و نظام آموزشی آن واحدیه. 

فارغ التحصیالن دوره کارشناسی این رشته می تونن در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های زیره تحصیالت خود ادامه بدن:

رشته های کارشناسیردیفرشته های کارشناسیردیف

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی4مهندسی کشاورزی- توسعه روستایی۱

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی5علوم اقتصادی2

اقتصاد و انرژی3

 نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پیش دانشگاهی رشته علوم اقتصادی برای کلیه گرایش ها:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2زبان خارجه پیش دانشگایه4کلیات علم اقتصاد
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4ریاضیات پیش دانشگاهی

◄ دروس اصلی و پایه رشته علوم اقتصادی برای کلیه گرایش ها:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4اقتصاد کالن 2۱زبان خارجه 3

4اقتصاد کالن 32اصول سازمان و مدیریت

3پول و بانکداری3حقوق تجارت

3مبانی فقهی اقتصاد اسالم3مبانی جامعه شناسی

3اقتصاد بخش عمومی 4۱ریاضیات ۱

2نظام های اقتصادی صدراسالم4ریاضیات 2

2نظام های اقتصادی4آمار ۱

2تجارت بین الملل4آمار 2

2مالیه بین الملل3روش تحقیق

2اقتصاد توسعه3اصول حسابداری ۱

2اقتصاد ایران3اصول حسابداری 2

4اقتصاد خرد 42اقتصاد خرد ۱
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◄ دروس اختصاصی گرایش اقتصاد نظری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2تاریخ عقاید اقتصادی3اقتصاد کشاورزی

3ارزیابی طرح های اقتصادی3اقتصاد مدیریت

3برنامه ریزی اقتصادی3اقتصاد بخش عمومی 2

3اقتصاد منابع4اقتصاد ریاضی

28جمع3اقتصاد سنجی

◄ دروس اختیاری گرایش اقتصاد نظری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3ریاضیات 32اقتصاد نفت و نیرو

3مدیریت مالی ۱ 2آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری

3اقتصاد صنعتی3بودجه

3اقتصاد حمل و نقل 2۱اقتصاد شهری

3اصول بیمه2اقتصاد منطقه ای

2بانکداری اسالمی3پژوهش عملیاتی

3جمعیت شناسی عمومی3حسابداری شرکت ها

3اقتصادسنجی کاربردی2اقتصاد کار و نیروی انسانی

۱موضوعات انتخابی در اقتصاد 2۱اقتصاد رفاه
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱موضوعات انتخابی در اقتصاد 22اقتصاد تعاون

۱موضوعات انتخابی در اقتصاد 23اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز

3زبان خارجی 34مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم

2جغرافیای اقتصادی ایران2حسابداری مالی

3احتمال و استنباط آماری

◄ دروس تخصصی گرایش اقتصاد بازرگانی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

4روش های مقداری در بازرگانی3اقتصاد مدیریت

3ارزیابی طرح های اقتصادی3مدیریت تولید

3حسابداری صنعتی 3۱حسابداری شرکت ها

3اصول بیمه3اصول بازاریابی

مدیریت مالی ۱

◄ دروس اختیاری گرایش اقتصاد بازرگانی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بیمه اتکایی2تحقیقات بازاریابی

2بیمه های اشخاص3آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری

3بیمه های اموال )۱(2مدیریت مالی )2(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بیمه های اموال )2(2قوانین و مقررات مالیاتی در ایران

2بانکداری اسالمی3اصول حسابرسی

3بودجه2حسابداری صنعتی )2(

2زبان خارجی )4(3روانشناسی عمومی

2سازمان های اقتصادی و بازرگانی بین الملل2مدیریت صادرات و واردات

2مدیریت پرسنل2مدیریت خرید و سفارشات

3حقوق مدنی2پژوهش عملیاتی

2جغرافیای اقتصادی2حقوق بیمه

2اصول مدیریت ریسک

◄ دروس تخصصی گرایش اقتصاد صنعتی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2حسابداری شرکت ها3اقتصاد صنعتی

2اقتصاد منابع2حسابداری صنعتی ۱

2ارزیابی طرح های اقتصادی2مدیریت تولید

2حقوق کار و روابط صنعتی3اقتصادسنجی

3پژوهش عملیاتی
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◄ دروس اختیاری گرایش اقتصاد صنعتی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ساختار بازار و کارگردان3اقتصاد مدیریت

2اقتصاد نفت و نیرو2اقتصاد منطقه ای

2بانکداری اسالمی3اقتصاد کار و نیروی انسانی

2مدیریت مالی 32اقتصاد بخش عمومی ۱

2اصول بیمه3آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری

2سازمان و مدیریت صنعتی3اصول مدیریت ریسک

9جمع2جامعه شناسی ایران

◄ دروس تخصصی گرایش اقتصاد پول و بانکداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2عملیات بانکی خارجی3عملیات بانکی داخلی

2بانکداری اسالمی4سیاست های پولی و مالی

2سازمان های پولی و مالی بین المللی3روش های مقداری در بازرگانی

2تجزیه و تحلیل صورت های مالی3حسابداری شرکت ها

2تأمین منابع مالی و بورس3ارزیابی طرح های اقتصادی

مدیریت مالی 3۱اوراق بهادار
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◄ دروس اختیاری گرایش اقتصاد پول و بانکداری:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2بودجه2بانک داری تطبیقی

2مدیریت مالی 32اقتصادسنجی

2مدیریت صادرات و واردات3اصول بازاریابی

2قوانین و مقررات مالیاتی در ایران2اقتصاد مدیریت

3زبان خارجه 34اصول بیمه

3پژوهش عملیاتی3آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری

3اصول حسابرسی2حسابداری مالی

3حسابداری صنعتی ۱

◄ دروس تخصصی گرایش اقتصاد کشاورزی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3توسعه و سیاست کشاورزی3اقتصاد کشاورزی

4اقتصادسنجی3اقتصاد منابع

3بازاریابی محصوالت کشاورزی3ارزیابی طرح های اقتصادی

3جامعه شناسی روستایی3مدیریت مزرعه

3پژوهش عملیاتی
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◄ دروس اختیاری گرایش اقتصاد کشاورزی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3آشنایی با برنامه نویسی و بسته های کامپیوتری3توسعه اقتصاد روستا

3حسابداری شرکت ها3اقتصاد مدیریت

3حسابداری صنعتی2اقتصاد منطقه ای

3مدیریت مالی 2۱اقتصاد تعاون

3اقتصاد کار و نیروی انسانی3اصول آبیاری

3اصول بیمه3اصول زراعت

2بیمه محصوالت کشاورزی3اصول دامپروری

3زبان خارجه 24اقتصاد کشورهای با برنامه ریزی متمرکز

3بازاررسانی محصوالت کشاورزی3مسائل اقتصادی کشورهای جهان سوم

2بانکداری اسالمی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن
تــو دوســت خوبــم بعــد از فــارغ التحصیلــی می تونــی در وزارت اقتصــاد مثــل بخــش مالیــات، وزارت صنایــع، ســازمان 
برنامــه و بودجــه  بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار و در کل در تمامــی ایــن ارگان هــا فعالیــت داشــته باشــی. امــا خــود 

تــو بــا مطالعــه، حــل، تجزیــه و تحلیــل مــدل هــای اقتصــادی می تونــی کار آفریــن خوبــی بــرای خــودت باشــی . 
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 دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته
دانشگاه هایی که رشته علوم اقتصادی در اون ها تدریس میشه:

◄ گرایش اقتصاد بازرگانی:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه لرستان- خرم آباد8دانشگاه شهیدبهشتی- تهران۱

دانشگاه ایالم9دانشگاه عالمه طباطبایی- تهران2

دانشگاه مازندران- بابلسر۱0دانشگاه فردوسی- مشهد3

دانشگاه شهیدباهنر- کرمان۱۱دانشگاه تبریز4

دانشگاه ارومیه۱2دانشگاه بوعلی سینا- همدان5

دانشگاه رازی- کرمانشاه۱3دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان6

دانشگاه شهید چمران- اهواز7

◄ گرایش پول و بانکداری:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف
دانشگاه شهید بهشتی- تهران۱

◄ گرایش اقتصاد کشاورزی

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف
دانشگاه سیستان بلوچستان- زاهدان2دانشگاه عالمه طباطبایی- تهران۱
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مددکار اجتماعــی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
برای این کار باید وارد زندگی کسانی بشی که دچار مشکالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند و نمی تونن مشکالت 
خودشون و به تنهایی حل کنن. اگه بخوام به صورت خالصه این رشته رو بهت معرفی کنم باید بگم که هدف این رشته 

آشنایی این افراد با خدمات اجتماعیه تا خودشون رو بشناسن و مشکل و راه حل مشکلشونو پیدا کنن.

  توانایی های الزم
بایــد روحیــه ای قــوی داشــته باشــی و بیانــی قوی تــر تــا بتونــی مشــکالتیو کــه میبینــی تحمــل کنــی و بــه ایــن افــراد 

کمــک کنــی، پــس بایــد بپذیــری کــه آدم زود رنــج بــه درد ایــن رشــته نمی خــوره.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل
◘  تحصیل در مقاطع باالتر:

فارغ التحصیالن کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی می توانند در رشتههای زیر در آزمون مقطع دکترای حوزه علوم 
پزشکی شرکت کنند:

 ◄ مددکاری اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی به شرط داشتن کارشناسی مددکاری(
◄ مدیریت اطالعات سالمت

◄ سالمند شناسی
◄ انفورماتیک پزشکی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(

◄ سالمت در بالیا و فوریتها )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(
◄ سالمت و رفاه اجتماعی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(

◄ اپیدمیولوژی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد علوم پزشکی(
◄ گفتار درمانی )مجاز برای تمامی رشته های ارشد به شرط داشتن کارشناسی گفتار درمانی(
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  نام درس و تعداد واحدهای درسی 
◄ دروس پایه دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مبانی روانشناسی2مبانی مددکاری اجتماعی

2مبانی جامعه شناسی2روانشناسی اجتماعی

2جامعه شناسی روستایی3نظریه های جامعه شناسی

2مبانی مردم شناسی2جامعه شناسی شهری و توسعه

2انحرافات و آسیب های اجتماعی3جمعیت شناسی

بررسی مسائل اجتماعی با تأکید بر تغییرات و 
کودکان عقب مانده و معلول مبانی و اصول 2تحوالت اجتماعی

2توانبخشی

2تغذیه و بهداشت2بهداشت خانواده پیشگیری از تولد

2اصول علم اقتصاد2اصول علم سیاست

جمع2مبانی و خط مشی های رفاه اجتماعی

◄ دروس اصلی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2ریاضیات پایه و آمار2تأمین اجتماعی

3روش شناسی پژوهش در مددکاری2کاربرد آمار در مددکاری اجتماعی

2مبانی و حقوق کار2مبانی مدیریت و امور اداری

2حقوق خانواده
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◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2مددکاری فردی )۱(2آشنایی با روشهای مددکاری

2مددکاری گروهی )۱( با تأکید بر پویایی گروه2مددکاری فردی )2(

2مددکاری جامعه ای )۱(2مددکاری گروهی )2(

مددکاری جامعه ای )2( با تأکید به طراحی و 
2روانشناسی بالینی2اجرای طرح ها و برنامه های اجتماعی

2رشد و آسیب پذیری در مراحل مختلف زندگی )2(2روانشناسی مرضی

40جمع 2مشاوره ژنتیک

◄ دروس کارآموزی دوره کارشناسی مددکاری اجتماعی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

8کارآموزی در عرصه مددکاری گروهی8کارآموزی در عرصه مددکاری فردی

24جمع8کارآموزی در عرصه مددکاری جامعه ای

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
رشته مددکاری از جمله رشته هایی است که داوطلبان هر سه گروه آزمایشی میتونن توی اون شرکت کنن .

هر جایی که اداره رفاه یا امور اجتماعی هست یه مددکار اجتماعی می تونه در آنجا حضور داشته باشه و مسئولیتی رو به 
عهده بگیره.
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◙  وظایف مددکار اجتماعی:
◄ ارزیابی و بررسی وضعیت مراجعه کننده

◄ حفاظت از والدین یا کودکان در برابر خطرات
◄ ایجاد رابطه مبتنی بر اعتماد با مراجعه کنندگان و خانواده های آن ها

◄ حمایت های عملی از مراجعه کنندگان )یا تصمیم گیری برای آنان در زمان مورد نیاز(
◄ دادن اطالعات، مشاوره و حمایت

◄ سازماندهی و مدیریت برنامه های حمایتی
◄ شرکت در جلسات تیم کاری

◄ نظارت بر اعضای تیم )در صورتی که به شکل تیمی کار کنه(
◄ ثبت مستندات و نوشتن گزارشات

◄ دادن مدارک به دادگاه ) در زمان مورد نیاز(
◄ مهارت و توانمندی مورد نیاز مددکار اجتماعی

◄ توانایی ایجاد رابطه با افراد در سنین مختلف و با سابقه های متفاوت و جلب اعتماد آن ها
◄ رویکرد عملی و منعطف در کار

◄ رعایت ادب، داشتن صبر و همدردی کردن با مراجعه کنندگان
◄ فهم نیازهای گروه های مختلف افراد

◄ طرز تفکر عادالنه و به دور از هر گونه پیش داوری و قضاوت
◄ توانایی کار تیمی همراه با استفاده از ابتکار فردی

◄ توانایی ارزیابی و درک موقعیت ها و انجام عمل مناسب
◄ پشتکار داشتن در مواجهه با شرایط سخت و چالشی

◄ مدیریت زمان و سازماندهی مناسب

  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته مددکار اجتماعی در اون ها تدریس میشه :

نام دانشگاهردیف نام دانشگاهردیف 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران2دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران۱
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علوم سیـــاســی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
اشتباه نکن، مطمئن باش اون چیزی که تو در مورد سیاست می دونی با این علم زمین تا آسمون فرق داره، باید بدونی 
در نهایت یک سیاست شناس می شی نه یک سیاستمدار. تو در این رشته با اندیشه ها و نظریه های سیاسی و کاربردشون 
در جامعه آشنا می شی و به حل مسائل اجتماعی میپردازی که این رشته به سه شاخه تقسیم میشه . دانش حکومت کردن 

و نهادهای سیاسی، نظریات سیاسی و روابط و سیاست بین الملل

 توانایی های الزم 
عالقه به مسائل سیاسی و برخورداری از دید عمیق سیاسی، از ویژگی های الزم برای یک دانشجوی رشته ی علوم سیاسیه.  

باید بتونی با تمام قشرهای جامعه ارتباط برقرار کنی تا بفهمی مردم چی فکر می کنن و نیاز اونا چیه؟

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
متوســط طــول دوره کارشناســی علــوم سیاســی 4 ســاله ،فارغ التحصیــالن دوره کارشناســی ایــن رشــته می تونــن در 

مقطــع کارشناســی ارشــد در گرایش هــای زیــر بــه تحصیــالت خــود ادامــه بــدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

مطالعات منطقه ای7علوم سیاسی- مسائل ایران۱

ایران شناسی، فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی8تاریخ تشیع2

ایران شناسی تاریخ9دیپلماسی و سازمان های بین المللی3

ایران شناسی عمومی۱0رفاه اجتماعی4
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

اندیشه سیاسی در اسالم۱۱روابط بین الملل5

علوم سیاسی- اندیشه های سیاسی۱2مطالعات ایران و سیاست گذاری عمومی6

  نام درس و تعداد واحد های درسی
◄ دروس پایه دوره کارشناسی علوم سیاسی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3مبانی علم حقوق3مبانی علم سیاست

2مبانی جامعه شناسی عمومی3مبانی علم اقتصاد

2روش تحقیق در علوم سیاسی 22روش تحقیق در علوم سیاسی ۱

2مبانی اندیشه های اسالمی در اسالم2حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران

◄ دروس اصلی دوره کارشناسی علوم سیاسی

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2نظام سیاسی و دولت در ایران2حقوق بین المللی اسالمی

4تحوالت سیاسی اجتماعی ایران2جنبش های اسالمی معاصر

2انقالب اسالمی ایران4تحوالت سیاسی اجتماعی ایران

3سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران4روابط خارجی ایران

2حقوق اداری3مسائل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران

3مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم2خلیج فارس و مسائل آن
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2اصول و روابط بین الملل2اصول و روابط بین الملل ۱

2تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب 3۱تاریخ روابط بین الملل

◄ دروس تخصصی دوره کارشناسی علوم سیاسی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2سازمان های بین المللی2تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب 2

2دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسالم2اندیشه های سیاسی در قرن بیستم

2حقوق بین المللی 22حقوق بین المللی عمومی ۱

2حقوق بین الملل خصوصی2فن دیپلماسی و آداب کنسولی

4شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم2تئوری های انقالب

3جامعه شناسی سیاسی2نوسازی و دگرگونی سیاسی

3مسائل نظامی و استراتژیک معاصر3سیاست خارجی قدرت های بزرگ

2متون سیاسی به زبان خارجی 22متون سیاسی به زبان خارجی ۱

◄ دروس اختیاری دوره کارشناسی علوم سیاسی:

تعداد نام درستعداد واحدنام درس
واحد

2اداره امور دولتی2اسالم و ایران

2انقالب های جهان2جغرافیای اقتصادی ایران
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تعداد نام درستعداد واحدنام درس
واحد

مطبوعات سیاسی ایران از انقالب مشروطیت 
4روانشناسی اجتماعی2به بعد

2تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 2۱320نظام های سیاسی تطبیقی

4سیر قدرت دریاها2سیاست و حکومت در ایاالت متحده آمریکا

2مسائل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی2سیاست و حکومت در خاورمیانه

3مسائل سیاسی و اقتصادی و اروپای غربی2سیاست و حکومت در آسیای جنوبی

3ارتش و سیاست2سیاست و حکومت در چین

2جمهوری اسالمی ایران و نهضت های رهایی بخش2سیاست و حکومت در آفریقا

2اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین2سیاست و حکومت در آمریکای التین

2سیاست و حکومت در اروپای باختری
اندیشه های سیاسی در شرق باستان 

)چین، هند، بین النهرین(
2

2جغرافیای سیاسی )تأکید بر جهان اسالم(2خاورمیانه و سیاست بین الملل

3تک درس در اختیار گروه آموزشی دانشکده2اقتصاد بین الملل

2مالیه عمومی

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
بعد از فارغ التحصیلی می تونی جذب بخش های سیاسی و حقوقی سازمان ها و وزارتخانه ها و صدا و سیما مشغول بشی.
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  دانشگاه های ارائه دهنده ی این رشته 
دانشگاه هایی که رشته علوم سیاسی در اون ها تدریس می شه:

نام دانشگاهردیفنام دانشگاهردیف

دانشگاه فردوسی، مشهد6دانشگاه تهران۱

دانشگاه یزد7دانشگاه شهیدبهشتی، تهران2

دانشگاه مازندران، بابلسر8دانشگاه عالمه طباطبایی )ره(، تهران3

دانشگاه رازی، کرمانشاه9دانشگاه اصفهان4

دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین۱0دانشگاه شیراز5
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علوم قضـــــایی

  معرفی کلی رشته و هدف آن 
در فرهنگ پربار اسالمي به دفعات به اجرای احکام اسالمی بر اساس آنچه که خدا نازل کرده تأکید شده.

رعایــت ایــن دســتور کــه درقانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران نیــز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه ، ایجــاب مي کنــه 
تــا کســایی کــه تصــدي امــر قضــا را در محاکــم کشــور بــه عهــده مي گیــرن ضمــن آشــنایي بــا آخریــن تحوالتــي کــه 
در عالــم حقــوق صــورت میگیــره، تســلط کافــي بــر منابــع فقــه اســالمي داشــته باشــن، بــه طــوري کــه مســتقیماً بتونن 

بــا مراجعــه بــه کتــب فقهــي، مرجــع احکامــو اســتخراج کنن.

  توانایی های الزم 
کارشناســي علــوم قضائــي در جهــت اجــرای احــکام اســالمی تنظیــم شــده و در آن تــالش شــده کــه در عیــن رعایــت 
دروس عمومــي و دروس تخصصــي مصــوب رشــته حقــوق، بــا اضافــه کردنــه چنــد واحــد فقهــي در برنامــه درســي و 

چنــد واحــد عربــي بــه عنــوان دروس پیش نیاز،فــارغ التحصیــالن تســلط نســبي بــر موازیــن فقهــي پیــدا کنــن.

  طول مدت تحصیل و مقاطع ادامه تحصیل 
دوره کارشناسی علوم قضایی شامل دروس عمومی، پایه، اصلی و تخصصی، حداقل 4 سال به طول و فارغ التحصیالن این 
دوره حداقل دوبرابر تحصیل خود متعهد به خدمت در قوه قضائیه هستش. فارغ التحصیالن دوره کارشناسی این رشته 

می تونن در مقطع کارشناسی ارشد در گرایش های زیربه تحصیالت خود ادامه بدن:

رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

حقوق خصوصی3حقوق اقتصادی۱

حقوق بشر4حقوق بین الملل2
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رشته های کارشناسی ارشدردیفرشته های کارشناسی ارشدردیف

حقوق جزا و جرم شناسی7حقوق مالکیت فردی5

حقوق عمومی6

  نام درس و تعداد واحد های درسی 
◄ دروس پایه و اصلی رشته کارشناسی علوم قضائی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آیین دادرسی مدنی )۱(2مقدمه علوم حقوق

2آیین دادرسی مدنی )2(3حقوق جزای عمومی )۱(

2آیین دادرسی مدنی )3(2حقوق اساسی )۱(

2متون حقوقی )۱(۱حقوق مدنی )۱(

2متون حقوقی )2(۱عربی

2حقوق بین الملل خصوصی )۱(2حقوق مدنی )2(

2حقوق بین الملل خصوصی )2(3حقوق مدنی )3(

2حقوق تطبیقی2حقوق مدنی )4(

2حقوق کار3حقوق مدنی )5(

2اداره اثبات دعوی3حقوق مدنی )6(

2پروژه تحقیقاتی3حقوق مدنی )7(

2حقوق جزای عمومی )2(3حقوق مدنی )8(

2حقوق جزای عمومی )3(۱حقوق تجارت )۱(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

3حقوق جزای اختصاصی )۱(2حقوق تجارت )2(

2حقوق جزای اختصاصی )2(2حقوق تجارت )3(

2حقوق جزای اختصاصی )3(2حقوق تجارت )4(

◄  دروس تخصصی رشته کارشناسی علوم قضائی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

2آیین دادرسی کیفری )۱(2جرم شناسی

۱آیین دادرسی کیفری )2(3حقوق اساسی )2(

2حقوق بین المللی عمومی )۱(2حقوق اداری )۱(

2حقوق بین المللی عمومی )2(2حقوق سازمان های بین المللی

2متون فقه )۱(2اصول فقه )۱(

2قواعد فقه )۱(2اصول فقه )2(

2متون فقه )5(2متون فقه )4(

2متون فقه )6(

◄  دروس اختیاری رشته کارشناسی علوم قضائی:

تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱پلیس علمی۱بزهکاری اطفال )۱(

۱کیفرشناسی۱بزهکاری اطفال )2(
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تعداد واحدنام درستعداد واحدنام درس

۱حقوق هوایی۱حقوق دریایی

۱آیات االحکام۱داوری بین المللی

۱حقوق بیمه۱حقوق ثبت

۱اصطالحات حقوقی به زبان عربی۱حقوق بانکی

۱حقوق بشر در اسالم۱تأمین اجتماعی

۱منطق )۱(۱احوال شخصیه در فقه عامه

  فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته توانایي هــاي الزمــو بــرای اجــرای امــر قضــا در محاکــم جمهــوري اســالمي ایــران پیــدا 
مي کنــن. عــالوه بــر ایــن چــون دانشــجویان علــوم قضایــي، کلیــه دروس تخصصــي رشــته حقوقــو  مطالعــه مي کنــن،  

ــن. ــته باش ــم  داش ــوق رو ه ــالن حق ــاي شــغلي فارغ التحصی ــن موقعیت ه مي تون
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کارشناسی علوم انتظامی

  معرفی کلی رشته و هدف آن
کشــور مــا کــه تمــدن 2000 ســاله داره از زمــان هخامنشــیان دارای سلســله ی حکومتــی و امنیتــی بوده اما بــه صورت 
تقریبــی از صــد ســال پیــش ســازمان پلیــس شــکل گرفــت کــه بــه دو گــروه پلیــس شــهری و پلیــس ژاندارمــری 
تقســیم شــد کــه بعــد از انقــالب ، کمیتــه انقــالب اســالمی بــه ایــن مجموعــه افــزوده شــد و بعــد از ســال ۱370 بــا 
تصمیــم مجلــس ایــن ســه نیــرو بــا یکدیگــر ادغــام شــدن و در ادامــه ی همیــن ادغــام دانشــگاه پلیــس بــه دانشــگاه 
علــوم انتظامــی تغییــر پیــدا کــرد. ایــن دانشــگاه در مقطــع کارشناســی دارای شــاخه هــای انتظامــی، کشــف جرایــم، 
اطالعــات راهنمایــی و رانندگــی، خدمــات و پشــتیبانیه کــه از تــرم چهــارم تــو بــه عنــوان دانشــجو می تونــی گرایشــتو 

انتخــاب کنــی. اولیــن وظیفــه کارشــناس علــوم انتظامــی جلوگیــری از وقــوع جرمــه. 

◄◄ گرایش ها ی رشته علوم انتظامی►►

◄ گرایش اطالعات : 
اگــه عالقمنــد بــه ایــن شــاخه باشــی، بایــد بــه اطالعــت برســونم کــه بایــد تمــام اطالعــات مربــوط بــه رفتارهــای 
مختلــف اجتماعــی را داشــته باشــی  و  بتونــی آمــار و ارقــام الزم نیــروی انتظامیــو بــا دقــت جمــع آوری کنــی. ایــن 
ارگان، بــرای اطــالع از ایــن شــبکه هــا احتیــاج بــه شــخصی داره کــه بــه صــورت مخفیانــه وارد عمــل بشــه . نیــروی 

انتظامــی بــدون واحــد اطالعــات مثــل خودروییــه کــه در شــب بــدون چــراغ حرکــت کنــه. 
 

◄ گرایش راهنمایی و رانندگی : 
گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و مهندسی سه شاخه است . 

برای  الزم  تخصص  و  می شین  راهور  فنی  خدمات  کارشناس  شما  گرایش  این  توی  که  راهور  فنی  خدمات  گرایش 
شماره گذاری خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاری آزمون رانندگی از متقاضیان گواهی نامه رانندگی را به دست 

میارین. 
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◄ گرایش عملیات انتظامی راهور : 
اگــه کارشــناس ایــن رشــته بشــی بایــد اطالعــات الزمــو دربــاره خیابــان هــا به دســت بیــاری و صحنــه تصادف وســایل 

نقلیــه یــا مقصــران تصــادف را شناســایی مــی کنــی و خســارت تعییــن مــی کنی. 

◄ گرایش مهندسی ترافیک : 
حاال فکر می کنی اگه مهندس ترافیک بشی، چه مسئولیتی داری؟ مسئولیت طراحی سیستم ترافیک شهریو داری. مسئولیت طراحی 
خیابون ها، جاده ها، تقاطع ها، میدان ها و دور برگردون ها و اجرای یک طرفه ها رو به عهده داری، همچنین تعیین اینکه در چه 

ساعت هایی از روز باید در کدوم خیابون ها طرح ترافیک اجرا بشه، به عهده ی کارشناس مهندسی ترافیکه . 

◄ شاخه خدمات و پشتیبانی : 
این شاخه در بخش اداری نیروی انتظامی شرکت می کنه. که دارای گرایش ارتباطات انتظامی یا مخابرات و نرم افزار 

کامپیوتره.
 

◄ گرایش کشف جرائم : 
کشف جرم پنهان و دستگیری مجرم، شما به عنوان کارشناس کشف جرائم، باید صحنه جرمو ببینید، شواهد و مدارک 
صحنه را جمع آوری کنید و براساس شواهد تئوری سازی کنید و بعد از جمع آوری، تئوری های مختلف را کنار هم 
گذاشته و یک به یک آن ها را بررسی کنید تا به تئوری نهایی برسید. حتماً شرلوک هولمزو میشناسین توی رشته کشف 
جرائم فارغ التحصیل که شدی، یه جورایی شرلوک هولمز می شی. این شاخه دارای پنج گرایش آگاهی، تشخیص هویت، 

مبارزه با جرائم اقتصادی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعیه . 

  توانایی های الزم 
نیــروی انتظامــی همونجــوری کــه از اســمش معلومــه، کســی رو الزم داره کــه دارای نظــم و انضبــاط باشــه. فــردی 
فعــال، اجتماعــی و قانونمنــد و کــه قانونــو بــه بــازی نگیــره. پلیــس بایــد بــا صبــر و حوصلــه، دارای متانــت باشــه چــون 

بــا افــرادی در ارتباطــه کــه در شــرایط روانــی مســاعدی بــه ســر نمی برنــد . 
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◙  شرایط عمومی     
۱.  اعتقاد و التزام عملي به دین مبین اسالم

2.  اعتقــاد و التــزام عملــي بــه قانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران و والیــت مطلقــه فقیــه و آمادگــي فــداکاري 
در راه تحقــق اهــداف آنهــا

3.  تابعیت جمهوري اسالمي ایران
4. عدم سابقه عضویت یا وابستگي به احزاب و گروههاي سیاسي معارض با نظام جمهوري اسالمي ایران

5.  عدم عضویت یا وابستگي به احزاب و گروههاي سیاسي در زمان تقاضاي استخدام
6.  عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتي

7.  نداشتن سوء پیشینة کیفري
8. عدم اعتیاد به مواد مخدر 

9.  داشتن سالمت و توانایي جسمي و رواني متناسب با خدمت مورد نظر به تأیید بهداري کل ناجا
۱0.  داشتن شرایط تحصیلي و یا تخصصي الزم براي خدمت مورد نظر

ــن دانشــگاه،  ــژه( ای ــی و عملیــات وی ــی علــوم انتظامــی ) رشــته های مرزبان ۱۱.  پذیــرش دانشــجو در رشــته کاردان
منحصــراً از میــان بــرادران انجــام خواهــد شــد.

◙  شرایط اختصاصي داوطلبان :
۱. دارا بودن حداقل ۱70 سانتي متر قد براي داوطلبان مرد

2. حداقــل سن۱8ســال و حداکثــر 23 ســال. در صــورت انجــام خدمــت وظیفــه عمومي25ســال)مبناي احتســاب ســن، 
روز ثبــت نــام در آزمــون سراســري خواهــد بــود(.

◄ تبصره : خانواده معظم شهدا وایثارگران برابر قانون از تسهیالت سني پیش بیني شده بهره مند خواهند شد.

3.  ارائــه مــدرک نظــام وظیفــه بــراي داوطلبــان مــرد )دفترچــة آمــاده بــه خدمــت بــدون مهــر غیبــت، گواهــي 
اشــتغال بــه خدمــت ســربازي، کارت پایــان خدمــت  ، گواهــي تحصیلــي و یــا معافیتهــاي غیــر پزشــکي(.

4.  عدم تعهد خدمت به سازمانهاي دولتي و غیر دولتي به هر نحوي)رسمي، پیماني،  آزمایشي(.
5.  فارغ التحصیالن مقاطع کارداني و باالتر مجاز به ثبت نام نمي باشند.

6.  موفقیت در مراحل گزینش و استخدام برابر مقررات نیروي انتظامي.
7.  پذیرفته شدگان صرفًا برای آموزش و خدمت در رسته های مززبانی و عملیات ویژه پذیرش خواهندش. همچنین 
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در صورت کثرت متقاضی، اولویت پذیرش داوطلبان رسته مرزبانی با ساکنین استان های مرزی می باشد.
8.  در صورت کثرت متقاضی، دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش ناجا، مجاز خواهد بود از میان دارندگان باالترین معدل و 

مناسب ترین افراد با ماموریت های ناجا، نفرات واجد شرایط را انتخاب و گزینش نماید.

  نام درس و تعداد واحدهای درسی

◄ دروس مشترک در شاخه های مختلف نیروی انتظامی: 
سازمان و مدیریت و نگرش در مدیریت اسالمی، مقدمات علم حقوق، روانشناسی رشد، حقوق اساسی، نقشه خوانی، 
حفاظت اطالعات، حقوق جزای عمومی، سازمان و وظایف نیروی انتظامی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، گزارش نویسی و 
جنگ افزارشناسی، جغرافیا، روانشناسی اجتماعی، حقوق مدنی، آشنایی با کامپیوتر، ورزش رزمی، اصول و قواعد نظامی، 
مقابله با سوانح و بالیا، جنگ افزارشناسی نیمه سنگین، عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس، مبانی اطالعات، روش ها و 
فنون  تدریس جرائم نیروهای مسلح، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی مدنی، حقوق جزای اختصاصی، مکانیک اتومبیل، 
کاربرد قانون سالح، تکنیک دسته در آفند و پدافند، امور انتظامی، آشنایی با راهنمایی و رانندگی، شناسایی مین و تله های 
انفجاری، آشنایی با قاچاق مبارزه با مواد مخدر، کشف علمی جرائم، دروس تحقیقاتی، جنگ های ویژه، آسیب شناسی و 

مفاسد اجتماعی، مخابرات، جمع آوری کنترل اجتماعات، پزشک قانونی،تنظیم گزارشات قضایی، کارورزی . 

◄ دروس اختصاصی گرایش اطالعات : 
سازمان و مدیریت اطالعات، جمع آوری، حفاظت اطالعات بازجویی و مصاحبه، کشف علمی جرائم، اماکن عمومی، ابزارهای 
فنی و اطالعاتی، آشنایی با کشور های همجوار، شناخت تمهیدات امنیتی و اجتماعی، اطالع رسانی، احزاب و گروهک ها، 
اطالعات رزمی، بزهکاری اطفال و نوجوان، حقوق اجزای اختصاصی، مبانی علم سیاست، فعالیت های پنهانی و سازمان های 

اطالعاتی، کارورزی .

◄ دروس مشترک راهنمایی و رانندگی : 
افزار  ناجا، سازمان و وظایف رده های راهور، مقدمه علم حقوق، حقوق اساسی، جنگ  ساختار و مقررات استخدامی 
شناسی، تیراندازی مشق های پایه قبضه، مبانی امور انتظامی، روانشناسی عمومی، مبانی جامعه شناسی، ریاضیات پایه، آیین 
نامه راهنمایی و رانندگی، کارورزی، جغرافیایی شهری و شهرستان شناسی، امور انتظامی راهور، جامعه شناسی ترافیک، 
روانشناسی ترافیک زبان تخصصی، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات بین الملل و کنواسیون های حمل و نقل حقوق 
جزای عمومی، آیین دادرسی کیفری، مسائل حقوقی تصادفات آشنایی با قانون مجازات اسالمی، کشف علمی جرائم، اصول 
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مهندسی ترافیک، مهندسی ترافیک، صدور پروانه ها و آزمایش ها، شماره گذاری و سائل نقلیه، معاینه فنی وسایل نقلیه، 
احزار اصالت وسائل نقلیه، کاربرد فیزیک و مکانیک در تصادفات، تصادفات، تصادفات عابر پیاده، کاربرد رایانه در امور 
راهنمایی و رانندگی، احکام تخصصی، دروس تخصصی خدمات فنی راهور شناسایی اسناد مجهول، محیط زیست و ترافیک، 
آشنایی با انواع وسایل نقلیه، آموزش رانندگی عملیاتی، ارزیابی وسایل نقلیه، آشنایی با کاربرد وسایل و تجهیزات معاینه 

فنی . 

◄ دروس تخصصی عملیات انتظامی راهور : 
شناسایی اسناد مجهول، اصول و مبانی شهرسازی، کمک های اولیه در تصادفات و سوانح مهندسی ترابری، آموزش 
رانندگی عملیاتی، پزشکیه قانونی، بازیابی وسایل نقلیه، امور انتظامی راهور ) تخصصی (، بازسازی صحنه تصادفات، آشنایی 

با مواد مخدر و قاچاق کاال، تعیین خسارت وسایل نقلیه .

◄ دروس تخصصی گرایش مهندسی ترافیک : 
 آمار احتماالت مهندسی، اصول و مبانی شهر سازی، محیط زیست و ترافیک، آشنایی با نرم افزار های طراحی، طرح 
هندسی راه، ایمنی در ترافیک، سیستم های حمل و نقل، برنامه ریزی حمل و نقل شهری اقتصاد در ترافیک. حمل و نقل، 

سیستم های هوشمند ترافیک ) its (، مهندسی ترافیک محلی، مهندسی کنترل کیفیت . 

◄ دروس تخصصی گرایش خدمات و پشتیبانی : 
فیزیک الکتریسیته، کامپیوتر، ریاضیات پایه، ماشین های الکتریکی سازمان و وظایف لجستیک ناجا ) مخابرات(، مخابرات، 
مدارات مخابراتی، مدار های الکتریکی، سو یئجینگ، آنتن و انتشارامواج، اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگ های 
الکترونیک، مدارهای منطقی، اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی، الکترونیک، مخابرات پیشرفته، کارگاه برق ماشین های 

الکتریکی، کارورزی .

◄ دروس اصلی مشترک در گرایش های مختلف کشف جرائم : 
جرم شناسی، حقوق جزای اختصاصی ) جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه امنیت، آسایش و اخالق 
عمومی ( آیین دادرسی کیفری، ادله اثبات دعوای کیفری، حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی، حقوق مدنی، آیین دادرسی 
مدنی، پزشکی قانونی بررسی اصالت اسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی، آشنایی با سازمان بین الملل پلیس جنایی )اینتر 
پل(، آشنایی با بمب و تله های انفجاری، جرائم سازمان یافته، جرائم رایانه ای، کاربرد رایانه در کشف جرائم، زبان تخصصی، 
مشاهده، توصیف و چهره نگاری، روانشناسی عمومی، جغرافیای شهری و شهر شناسی، جامعه شناسی جنایی، بزهکاری و 
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اطفال نوجوان، احکام تخصصی کشف جرائم، مبانی جامعه شناسی، کارورزی ) با توجه به تعداد گرایش های کشف جرائم ، از 
ذکر واحد های تخصصی درگرایش ها خودداری شده است . ( 

   فرصت های شغلی و مهارت های فارغ التحصیالن 
اگــه در ایــن رشــته مشــغول بــه کار بشــی، نیــروی انتظامــی دارای مشــاغل اداری و دارای مشــاغل ماموریتیــه، مثــال 
کارکنــان بخش هــای حســابداری، کامپیوتــر، بــرق، مخابــرات در بخــش اداری فعالیــت مــی کننــد. راســتی، دانشــجویان 
علــوم پایــه انتظامــی ضمــن اینکــه ماهیانــه مبلغــی بــه عنــوان کمــک هزینــه تحصیلــی دریافــت مــی کنــن از امکانــات 
رفاهــی خوابــگاه ، پوشــاک ، غــذا ، دفترچــه بیمــه و خدمــات درمانــی هــم بهرمنــد می شــن و در طــول خدمــت وام 

خریــد مســکن هــم میگیــرن .



۱. مجله های راه دانشگاه سازمان سنجش )از سال ۱394 تا ۱395(
2. هفته نامه های پیک سنجش )از سال ۱394 تا ۱396(

www.sanjesh.org : 3. سایت اینترنتی
4. راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری )۱395(

5. اینترنت و سایت های دانشگاهی
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