
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 2

 

 سالم ؛با 

و  آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهیبا عنوان ،  مجموعه دانش و زندگیاز  12کتاب شماره 
  .امیدوارم مورد استفاده شما قرار بگیرد.می نمایم  تقدیم به شما خواننده محترمرا   زمینه هاي شغلی

  

نب عالوه بر مراجعه به سایتهاي منتخب و معتبر تهیه شده توسط اینجاکاربران محترم براي دانلود کتابهاي 
دانلود کتاب ، از این پس می توانند براي دسترسی به کتابها و اطالع از جدیدترین کتابهاي تهیه شده به 

ده مطلع ترین کتابهاي تهیه شمراجعه کرده و از جدید http://dzbook.blogfa.comآدرس وبالگ 
 .شده و آنها را دانلود نمایند

  نظر شما در مورد کتابهاي ارائه شده چیست؟

  

  آرزوي موفقیت براي شمابا 

 رضا فریدون نژاد
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  :مقدمه  

می توان به و نشیب هاي فراوانی روبه رو می شود که برخی از آنها سرنوشت ساز هستند از جمله آنها  فرازانسان در مسیر زندگی با   

انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند و نمی . رشته تحصیلی و انتخاب شغل اشاره کرد انتخاب 

لی مدرسه انتخاب رشته تحصیلی به شکلی مقدمه انتخاب شغل است به طوري که رشته تحصی  .توان این دو را جدا از هم در نظر گرفت 

  .و دانشگاه راه ورود به مشاغل وابسته به آن رشته است 

با توجه به تعاریف و موارد ذکر شده این نکته قابل فهم و درك است که دانشجوي بی عالقه به رشته تحصیلی خود ، مهارت و توانایی 

ده نیز شغل مورد نظر را با عالقه و رضایت انجام نخواهد الزم براي شغل متناسب با رشته تحصیلی خود را به دست نخواهد آورد و در آین

  .داد و در نتیجه سرمایه یک کشور که آن هم سرمایه نیروي انسانی می باشد بدون هیچ بهره وري از بین می رود 

ته به آن سعی شده رشته هاي دانشگاه و زمینه هاي شغلی وابس در این کتاب با توجه به اهمیت شغل و ارتباط آن با پیشرفت یک کشور

براي دانش آموزان و داوطلبان کنکور معرفی شود تا این عزیزان بتوانند با شناخت و آگاهی بهتر رشته هاي مورد عالقه خود را انتخاب 

نیز مفید بوده،تا بتوانند با این افراد  خانوادهبراي می باشد،براي دانش آموزان و داوطلبان کنکور مفید نکه عالوه بر ایاین کتاب .  نمایند 

و عالقمند  این کتاب براي تمام افراد کنجکاوراهنمایی نمایند ، همچنین اطالعات بهتر وستان خود را یا دفرزندان اطالعاتی کاملتر ارائه 

  .فید استمعلمی و عمومی باال بردن سطح معلومات هت ج،  به آشنایی با مشاغل گوناگون
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  یریاض
  آمار

 : دیباچه
که در میان این . دکشف و اختراع مهم قرن بیستم را معرفی کر 20به دنبال یک نظرخواهی از دانشمندان علوم مختلف  "Science"چند سال پیش مجله 

البته حضور علم آمار در این فهرست چیز . اختراعات و اکتشافات علم آمار نیز پس از اختراعات مهمی مثل ترانزیستور و کامپیوتر و قبل از لیزر قرار داشت

شود که در  یا مرکز شامل اعداد و ارقام می عجیبی نیست چون جهان امروز، جهان مدیریت اطالعات است و بخش عظیم اطالعات نیز در هر علم، رشته، سازمان

انتخاب یک نوع بذر در بین   براي مثال هنگام آزمایش تأثیر یک داروي جدید،. آوري و تجزیه و تحلیل این اعداد و ارقام علم آمار مورد نیاز است مرحله جمع

بینی  بینی نرخ ارز، نظرسنجی و پیش ت، تعیین حق بیمه، پیشبذرهاي مختلف، مقایسه کیفیت دو روش تدریس در آموزش زبان، کنترل کیفیت محصوال

اما علم آمار که حضور بسیار .تعیین نرخ بیکاري، تعیین شاخص هزینه خانوار، تأثیر و رابطه افسردگی بر تحصیل نیاز به تحقیقات آماري داریم انتخابات،

  مجموعه  تواند براساس می  آماردان  دیگر یک  عبارت  به.  است  اعداد و ارقام  براساس  پیشگویی،  ساده  زبان  آمار به  اي در زندگی ما دارد، چیست؟ علم گسترده

  بینی فرآیند را پیش  رفتار یک  ، نحوه گذشته  اطالعات  یاري  به  کند؛ یعنی  ، پیشگویی احتمال  نظریه  هاي و مدل  ریاضی  هاي مدل  و بر مبناي  عددي  اطالعات

  کسی  و آمارشناس  است  تفکر علمی  به  آمار کمک  کار علم. است  کل  از جزء به  و یا رسیدن  از جزئیات  گیري آمار نتیجه  علم  که  گفت  توان رو می  میناز ه. نماید

  .کند می  بینی پیشرا   و حوادث  ، اتفاقات آمده  دست  به  با اطالعات  آورد و سپس می  دست  به  کند و اطالعاتی می  مشاهده  که  است

  :  الزم  هاي توانایی

دانشجو، قوي بودن در علم ریاضی را براي  99استاد و  10هاي کشور انجام گرفته است،  دانشجوي آمار دانشگاه 132استاد و  12در یک نظرخواهی که از 

هاي  ضیات ارتباطی تنگاتنگ دارد و در واقع علم آمار یکی از شاخهشود با ریا چون مباحثی که در علم آمار مطرح می. اند موفقیت در رشته آمار ضروري دانسته

و   آموزش  و به  را داشته  ریاضی  مسائل  و حل  و تحلیل  تجزیه  باشد و ابتکار و توانایی  قوي  ریاضی  بنابراین دانشجوي آمار باید در درس. مهم از علم ریاضیات است

  .مند باشد کامپیوتر عالقه  علوم  یادگیري

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  تخصصی  کار را چندان  این  کنند و چون می  شود، استفاده می  واحدهایشان  هاي فعالیت  به  مربوط  که  و اعدادي  ارقام  ارائه  از آمار براي  دولتی  هاي بیشتر سازمان

کشور را   زیربنایی  هاي ریزي اکثر برنامه  که  در حالی. دارند  علم  با این  مختصري  آشنایی  رند کهب می  بهره  آمار از افرادي  کارشناسان  کارگیري  به  جاي  دانند به نمی

  شدهآمار ن  رشته  التحصیالن فارغ  از جذب  ، مانع در جامعه  آن  آمار و کاربردهاي  علم  بودن  گمنام  البته. داد  آمار انجام  پیشرفته  هاي از روش  با استفاده  توان می

  رشته  این  التحصیالن فارغ. شوند روبرو می  بیکاري  آمار کمتر با مشکل  التحصیالن فارغ  معتقد هستند که  رشته  این  از استادان و دانشجویان  بسیاري  بلکه  است

جهاد   همچون  مختلف  هاي وزارتخانه  آماري  ، واحدهاي  کارخانجاتو   ، مراکز صنعتی بیمه  ها، ادارات ، بانک ، مرکز آمار ایران و بودجه  برنامه  توانند در سازمان می
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دارد،   آمار و اطالعات  و تحلیل  و تجزیه  آوري جمع  نیاز به  که  در هر مرکزي  طور کلی  و ارشاد اسالمی و به  ، فرهنگ ، اقتصاد و امور دارایی ، کار، بهداشت کشاورزي

  .کار شوند  به  مشغول

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :پایه   دروس

  . ریاضی  ، مبانی آماري  هاي ، روش  ، آمار و احتمال  پایه  ، فیزیک  شناسی  جمعیت  ،مبانی  شناسی  جامعه  اقتصاد، مبانی  ، مبانی عمومی  ریاضی

  :تخصصی   دروس

،   ، رگرسیون  ناپارامتري  هاي ، روش ، آمار ریاضی  و کاربرد آن  ، احتمال  نویسی مپیوتر و برنامهکا  ، مبانی  آمار، آنالیز ریاضی  براي  آمار، جبر خطی  براي  ریاضی

،   گسسته  چند متغییري  هاي ، روش  آماري  پیشرفته  هاي ، روش  تخصصی ، زبان زمانی  هاي ، سري  تصادفی  ، فرآیندهاي  گیري نمونه  هاي ها، روش آزمایش  طرح

 . ، پروژه آماري  کیفیت  با کامپیوتر، کنترل  آماري  ، محاسبات پیوسته  متغییري چند  هاي روش

 

  ادبیات و زبان عربی

 :دیباچه
اي  هاي خود را بر روي سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسالم را پذیرفتند، بدون هیچ تعصبی و با شور و نشاط و عالقه از همان زمان که ایرانیان دروازه 

دانستند  زیرا ایرانیان مانند همه مسلمانان پاك نهاد دیگر، زبان عربی را زبان قوم عرب نمی العاده به فراگیري، ضبط و تدوین زبان و ادبیات عرب پرداختند، قفو

و ادیبان، خدمات ایرانیان به زبان عربی  نهادند تا جایی که به گفته بسیاري از مورخان المللی اسالم ارج می بلکه به این زبان به عنوان زبان قرآن و زبان بین

مردم کشور ما امروزه بیش از گذشته نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند چرا که عربی زبان اول جهان اسالم . بیش از خود اعراب به این زبان بوده است

گیري از منابع اصلی اسالمی و تحقیقاتی که  همزبانی با جهان اسالم و بهرهو زبان فرهنگ و تمدن بیشتر کشورهاي مسلمان است و ما براي اتحاد، همدلی و 

شود همچنین تسلط بر زبان و ادبیات فارسی که از زبان و ادبیات عربی بسیار تأثیر پذیرفته است، باید به زبان و ادبیات عرب مسلط  در این زمینه انجام می

  . شود عالی کشورمان رشته زبان و ادبیات عربی ارائه می ها و مراکز آموزش از همین رو در دانشگاه. باشیم

و   و عروض  بالغی  ، علوم و بالعکس  فارسی  به  از عربی  ترجمه  ، فن مختلف  هاي و نثر دوره  نظم  مختلف  ، متون عرب  ادبیات  با تاریخ  عربی  و ادبیات  زبان  دانشجوي

شود تا  می  تدریس  و پرورش  در آموزش  که  عربی  ها با کتاب در دانشگاه  عربی  و ادبیات  زبان  به همین دلیل رشته. شود آشنا می  عرب  و ادبیات  درزبان  قافیه

  العهرا مط  عربی  زبان  بالغت  انسانی  علوم  آموزان نیز دانش  و تا حدودي  و نحو است  قواعد و صرف  بیشتر درس  ، عربی در مدارس  چون  است  متفاوت  حدودي

  : از جمله  متفاوتی  با دروس  شود و دانشجویان می  نگاه  تخصصی  رشته  یک  عنوان  به  عربی  و ادبیات  زبان  به  کنند اما در دانشگاه می

  هاي ونثر در دوره  نظم  معاصر، متون  و دوره  انحطاط  ، دوره ، عصر عباسی ، عصر اموي عصر جاهلی  ادبیات  ازتاریخ  اعم  مختلف  هاي در دوره  عرب  ادبیات  تاریخ

  .شوند آشنا می  ترجمه  ، انشا و فن ، مکالمه نویسی و خالصه  نگاري ، نامه تطبیقی  ، ادبیات تاریخی  مختلف
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  :الزم   هاي توانایی

  عربی  و زبان  فارسی  ادبیات  باید به  عربی  و ادبیات  زبان  نشجويدا  همچنین. زند را می  اول  ها حرف سایر رشته  مثل  عربی  و ادبیات  زبان  در رشته  و انگیزه  عالقه

  خود را ادامه  تحصیلی  رشته  بیشتري  و عالقه  کند، با عشق  نگاه  وحی  زبان  عنوان  به  عربی  زبان  ها اگر به توانمندي  باشد و در کنار این  داشته  نسبی  تسلط

  و عربی  فارسی  و ادبیات  زیرا زبان. پذیرد دانشجو می  انسانی  علوم  گروه  از داوطلبان  فقط  که  است  خارجه  هاي زبان  ها رشتهتن  عربی  و ادبیات  زبان. دهد می

رو در اکثر   و از همین  نیست  هبیگان  زبان  یک  عربی  ما معتقدند زبان  و ادیبان  از استادان  بسیاري  اند که درهم آمیخته  چنان  دو زبان  وامدار یکدیگر هستند و این

  باید یک  عربی  ، زبان اعتقاد کارشناسان  به  البته. قرار دارد  ادبیات  دانشکده  در دپارتمان  فارسی  و ادبیات  زبان  در کنار رشته  عربی  و ادبیات  زبان  ها رشته دانشگاه

  و فنی نیز به  ریاضی  داوطلب  یک  اوقات  گاهی  باشند، چون  را داشته  آزمون  در این  شرکت  اجازه  شیآزمای  هاي گروه  تمامی  و داوطلبان  داشته  اختصاصی  آزمون

  .کند  را نیز انتخاب  رشته  ، این علوم پایه یا فنی  هاي در کنار رشته  است  و مایل  مند است عالقه  عربی  و ادبیات  زبان  رشته

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  عربی  و ادبیات  زبان  در زمینه  و تحقیق  پژوهش  تواند به می  عربی  توانمند رشته  التحصیل فارغ  یک  خصوصی  و مؤسسات  و پرورش  در آموزش  بر تدریس  عالوه

را   عربی  زبان  که  التحصیالنی فارغ  همچنین . است  و پرورش  آموزش  نیز وزارت  رشته  این  التحصیالن فارغ  مراکز جذب  ترین و اساسی  از مهمترین  یکی. بپردازد

  مجوز تأسیس  دادگستري  رسمی  مترجم  عنوان  به  موفقیت  ، در صورت کرده  شرکت  قضائیه  قوه  فنی  اداره  هاي توانند در آزمون اند، می فرا گرفته  خوب

  مایلند جذب  نیز که  افرادي. دهد مجوز می  از متقاضیان  تعداد محدودي  به  قضائیه  قوه  ر سالهو ه  کار بسیار محدود است  این  دایره  البته. را بگیرند  دارالترجمه

  .باشند  مسلط  و کار ترجمه  عربی  زبان  به  دارد که  مترجمانی  به  ما نیاز مبرمی  بازار کتاب  چون. بپردازند  عربی  هاي کتاب  ترجمه  توانند به آزاد شوند ، می  مشاغل

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :دروس تخصصی 

ها و  ، روزنامه بیت متعهد اهل  ، ادب حدیث  و نحو، متون  صرف  ، تمرین  ، مکالمه و مأخذشناسی  تحقیق  ، روش کریم  و تجوید قرآن  ، نحو، ترجمه  ، صرف آزمایشگاه

،  البالغه نهج  ، متون  تخصصی  خارجی  ، زبان  بالغی  ، انشاء ، علوم ترجمه  ، فن تطبیقی  ، ادبیات  عرفانی  نمتو  ، قرائت اسالم  در دوره  سیاسی  ، ادب عربی  مجالت

  و نثر از سقوط  نظم  ، متون ، نقد ادبی نوسی و خالصه  نگاري ، نامه  کریم  قرآن  تفسیري  متون  ، قرائت اللغه ، فقه و قافیه  ، عروض و بالعکس  فارسی  به  از عربی  ترجمه

نظر و نثر دوره   ، متون  اول  عباسی  دوره  ادبیات  ، تاریخ  اول  عباسی  و نثر دوره  نظم  بغداد تا عصر حاضر، متون  از سقوط  ادبیات  بغداد تا عصر حاضر، تاریخ

  و نثر عربی  نظم  معاصر ، متون  دوره  و ادبیات  معاصر ، تاریخ  و نثر دوره  نظم  ، متون اندلس  و نثر دوره  نظم  ، متون دوم  عباسی  دوره  ادبیات  ، تاریخ  دوم  عباسی

و   نظم  ، متون  اموي  دوره  تا پایان  جاهلی  از دوره  ادبیات  معاصر، تاریخ  بغداد تا دوره  از سقوط  در ایران  و نثر عربی  نظم  بغداد، متون  از آغاز تا سقوط  در ایران

 . اموي  دوره  تا پایان  ینثر از جاهل

  

 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 7

 

  امور گمرکی
  

 :دیباچه

کند که نیروي انسانی سازمان  هاي تجارت خارجی ایجاب می نقش مهم و حساس گمرك در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجراي مطلوب سیاست 

از گمرك را براي توانایی انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوب دانش و تجربه مورد نی  هاي آموزشی عالی، گمرك جمهوري اسالمی ایران با گذراندن دوره

تواند کادر کارآمد و ورزیده  اي که پاسخگوي نیازهاي روز جامعه گمرکی جمهوري اسالمی ایران است، می دوره کاردانی امور گمرکی با برنامه. کسب نمایند

دوره تربیت افرادي است که بتوانند قسمتی از نیروي انسانی مورد نیاز بخش  در واقع هدف این. گمرکی را در بخش دولتی و بخش خصوصی تربیت کند

  .کنند مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرك تأمین نامه اجرایی آن، دولتی را به ویژه در ارتباط با اجراي قانون امور گمرکی و آئین

  :موقعیت شغلی در ایران

  :هاي زیر خواهند بود دوره کاردانی امور گمرکی قادر به انجام فعالیتالتحصیالن  غ فار

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

  .مربوط، جهت اجراي وظایف اصلی گمرك ایران

  :در طول تحصیل هاي این رشته  درس

  :دروس پایه و اصلی

می ایران، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، ریاضیات پایه، کلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشکیالت جمهوري اسال

  .مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، اصول بیمه ها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادي، مشی مالی دولت مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و خط

  :دروس تخصصی

المللی گمرکی،  هاي بین ها و کنوانسیون سنجی و مصنوعات آنها، سازمان ها و فلزات، شناخت الیاف بندي کاال، شیمی کانی قوانین و مقررات گمرکی، طبقه

 .سازمان و وظایف گمرك  انگلیسی متون تخصصی، آشنایی با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی صادرات و واردات، زبان
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  تکنولوژي ماشینهاي کشاورزي
  

 :دیباچه

آالت مختلف و متعددي است که کاربرد آنها نیروي  تسطیح و تهیه زمین، کاشت، برداشت و نگهداري محصوالت زراعی و باغی و دامی نیازمند به ماشین 

التحصیالن این رشته  فارغ. کند هاي کشاورزي را پر می خالء موجود در بین زارعین و مهندسین ماشین  وي انسانی،این نیر. خواهد انسانی ماهر و کارآیی را می

  . هاي کشت و صنعت واحدهاي تولیدي کشاورزي فعالیت نمایند مراکز خدمات کشاورزي روستایی و عشایري، شرکت  توانند در وزارت جهاد کشاورزي، می

  :ل تحصیلهاي این رشته در طو درس

  :دروس پایه

  شناسی عمومی، ریاضیات، فیزیک الکتریستیه و مغناطیس رسم فنی، گیاه

  :دروس اصلی

  برداري، عملیات کشاورزي هاي آبیاري، مقدمات ترویج و آموزش کشاورزي، مسـّاحی و نقشه زراعت عمومی، باغبانی عمومی، خاکشناسی عمومی، روش

  :دروس تخصصی

هاي  هاي برداشت، ماشین هاي کاشت و داشت، ماشین ورزي، ماشین هاي خاك هاي تسطیح اراضی، ماشین و کاربرد تراکتور، ماشینتکنولوژي موتور، شناخت 

 هاي کشاورزي سرویس و تعمیر تراکتور وماشین  تجهیزات ثابت زراعی، عملیات کارگاهی،

 

  حسابداري

  :دیباچه
ها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامان  یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آن

البته نسل جدید به جاي چرتکه از . کنند فعالیت می "حسابدار"نام گرفتند و امروزه به نام  "دفتردار"بعدها . بود "میرزا"این افراد در قدیم عنوانشان .ببخشند

شود نه نوع کار، چون  کنند و سرو کارشان با کامپیوتر است اما این پیشرفت، بیشتر شامل ابزار کار می هاي الکترونیکی استفاده می ماشین حساب یا ماشین

حال سؤال اینجاست که اگر .دانند که باید به روش استاد و شاگردي فرا گرفت و نیازي به تحصیالت دانشگاهی ندارد می "تجربی"ها حسابداري را فنی  آن

رشته حسابداري در آموزشگاه عالی حسابداري شرکت ملی نفت ایران و سپس در دانشگاه  1345حسابداري نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد، چرا از سال 

امروزین آن با توان گفت که حسابداري در مفهوم  شود؟ آیا می هاي دولتی و غیردولتی تدریس می تهران دایر گردید و امروزه نیز در بسیاري از دانشگاه

  و تهیه  اطالعات  کردن  ، خالصه ، ثبت بندي ، طبقه آوري فرآیند جمع  در آن  که  است "سیستم"  یک  دفترداري متفاوت است؟در پاسخ باید گفت که حسابداري
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  سازمانی یا برون  سازمان  مدیران  مثل  سازمانی  درون  نفع تا افراد ذي. گیرد می  انجام  خاص  هاي ها و مدل در شکل  حسابداري  هاي و صورت  مالی  هاي گزارش

ندارد،   دانشگاهی  تحصیالت  که  فردي  دلیل  همین  به. کنند  استفاده  اطالعات  بتوانند ازاین  مالیاتی  مورد نظر یا مقامات  سازمان  عمومی  ها، مجمع بانک  مثل

  براي. باشد ها می شود و بیشتر تراز حساب نمی  کافی  و پردازش  استاندارد نیست  از افراد مطابق  دسته  این  هاي گزارش  چرا که. تا حسابدار  بیشتر دفتردار است

  تر ثبترا در دفا  ارزي  باید معامالت  چگونه  داند که شود یا نمی  قائل  تفاوت  و بلند مدت  مدت  کوتاه  دارایی  بین  تواند به راحتی نمی  حسابدار تجربی  یک  مثال

  بدهد که  ایده  شرکت  یک  مدیریت  تواند به می  گردد؛ یعنی  یا شرکت  سازمان  یک  تواند مدیر مالی می  ، در آینده حسابدار متخصص  دیگر یک  از سوي. کند

  دانش  براساس  مدیر مالی  یک  جدید نیاز داشت  مالی  منابع  به  کند یا اگر شرکت  بهینه  نماید تا استفاده  گذاري سرمایه  هایی راه  را در چه  موجودش  منابع

  . است  حسابدار تجربی  یک  از توانایی  ها خارج فعالیت  این  مجموع  که  کرد در حالی  مالی  باید تأمین  طریقی  از چه  تواند بگوید که خود می  آکادمیک

  :  الزم  هاي توانایی

  هر سه  پذیرد و در آزمون دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  سه  از داوطلبان  که  ستا  هایی رشته  از جمله  حسابداري  رشته

.  دار استبرخور  بسیاري  از اهمیت  حسابداري  در رشته  ریاضی  شم  داشتن  در واقع.  است  مطرح  رشته  این  درس  مهمترین  عنوان  به  ریاضی  نیز درس  گروه

  همچنین. باشد  داشته  خوبی  و نگارش  بوده  مسلط  فارسی  باید به ادبیات  بنابراین. دهد  خود را ارائه  کارهاي  گزارش  حسابدار باید بتواند به خوبی  یک  همچنین

  بندي  باشد تا در جمع  و منظم  و دقیق  را داشته  اد و ارقامبا اعد  و سروکار داشتن  میز و صندلی  یک  ها کار در پشت ساعت  باید تحمل  رشته  این  دانشجوي

نگردد و در نهایت این که یک حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول باید خالق، مبتکر، صبور و منضبط   دچار مشکل  اعداد و ارقام

  .باشد

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  مختلف  هاي در دانشگاه  که  به همین دلیل با این. گیرد را در بر می  سطح  تا باالترین  سطح  ترین و از پایین  است  حسابدار بسیار گسترده  یک  شغلی  هاي فرصت

ها  از بیشتر رشته  رشته  این بیکار  التحصیالن کنند اما تعداد فارغ تحصیل می  حسابداري  در رشته  بسیاري  و آزاد، انشجویان  ، غیرانتفاعی از دولتی  کشور اعم

  .حسابدار نیازمند هستند  به  مالیاتی  اظهارنامه  تهیه  براي  کشور حداقل  هاي کارخانه  تا بزرگترین  گرفته  کوچک  مؤسسه  از یک  چون.  کمتر است

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  ، مدیریت و عملیات  کاربرد کامپیوتر، پژوهش  ، مبانی ، آمار کاربردي کاربردي  ، ریاضیات پایه  اقتصاد، ریاضیات  علم  ل، اصو شناسی  ، جامعه عمومی  روانشناسی

  . تحقیق  ، روش عمومی  ، مالیه اقتصادي  ، توسعه مدیریت  سازمان  ، مبانی  و ارز بانکداري  ، پول بازرگانی  تولید، حقوق

  : و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  ، مدیریت بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول مالیاتی  ، حسابداري ، حسابرسی صنعتی ، حسابداري  پیشرفته  ، حسابداري میانه  ، حسابداري حسابداري  ولاص

 . حسابداري  ، متون  حسابداري  جاري  مباحث
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  حقوق
  

 : دیباچه

المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگري بیانگر ارزش  این کالم امیر".کند یاري می) در میان مردم(اي داشتن حق او را در برپ  اي را گرامی کند، هرگاه خداوند بنده"

در معرفی این علم باید گفت که . کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تالش می. علم حقوق است

  حقوق  به  باشد که  و مردم  دولت  روابط  به  تواند مربوط می  روابط  این. گیرد قرار می  حقوق  علم  ایجاد شود، موضوع  از آن  آثار حقوقی  که  اعیاجتم  روابط  هرگونه

کشور،   گانه سه  قواي  حقوق  شامل  عمومی  دیگر حقوق  عبارت  به. شود می  نامیده  خصوصی  حقوق  گردد که  مردم  خصوصی  روابط  یا شامل  است  معروف  عمومی

  عامل  که  است  تجاري  آنها روابط  مهمترین  پردازد که می  خود مردم  بین  روابط  به  خصوصی  شود و حقوق ، می کشور است  اداره  به  مربوط  که  و آنچه  حاکمیت

در   اشخاص  که  هایی ، قراردادها، مسؤولیت ، مالکیت اموال  به  توان می  جمله  از آن  که  است  مدنی  حقوق  به  مربوط  یا مسائل  است  شده  تجارت  حقوق  ایجاد رشته

ها مورد  و ده  اشخاص  ، اقامتگاه ، والدت ، وصیت ارث  به  ، قواعد مربوط از حوادث  ناشی  مسؤولیت  آید مثل وجود می  به  شوند برایشان می  مرتکب  که  خطاهایی

  شود که می  تقسیم  و خصوصی  عمومی  الملل بین  روابط  حقوق  دو بخش  خود به  پردازد که می  المللی بین  روابط  به  از حقوق  اي شاخه  همچنین. کرد  دیگر اشاره

  .پردازد می  المللی بین  هاي ها و سازمان دولت  بین  روابط  به  عمومی  الملل بین  روابط  حقوق

  :الزم   هاي توانایی

نباشد   کار دشواري  حقوق  لیسانس  آوردن  دست  به  که  است  ممکن.  است  رشته  در این  موفقیت  الزمه  خوب  بیان  و فن  ذهنی  ، خالقیت استدالل  ، قدرت ارتجس

  علوم  باید از این  حقوقدان  و یک  است  شده  آمیخته  فلسفی  و علوم  ، روانشناسی شناسی با جامعه  امروزه  حقوق  علم  چرا که.  است  بسیار مشکل  شدن اما حقوقدان

  باشد چون  مسلط  فارسی  و ادبیات  زبان  به  که  است  گردد الزم  خود موفق  در رشته  که این  براي  حقوق  دانشجوي  یک  همچنین. باشد  داشته  کافی  اطالعات

مورد   را که  باید بتواند کسانی  حقوقدان  یک  ؛ یعنی است  و خطابی  اقناعی  منطق  دارد، یک  ریاضی  طقمن  به  زیادي  هاي شباهت  که  این  در ضمن  حقوق  منطق

  در ضمن. باشد  مسلط  و ادبیات  زبان  باید به  کند ، در نتیجه  قانع  و بلیغ  سلیس  ، با زبان دعوا است  به  مأمور رسیدگی  که  گیرند یا دادگاهی او قرار می  خطاب

  .باشد  داشته  از ریاضیات  باید اطالعاتی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  براي  کار مناسب  شوند، یافتن وارد بازار کار می  و غیردولتی  دولتی  هاي از دانشگاه  ، که آن  التحصیالن و تعداد زیاد فارغ  رشته  این  توسعه  دلیل  حاضر به  در حال

  مواجه  هایی هستند، با محدودیت  رشته  مثل وکالت در این  کار خاصی  مند به عالقه  که  متقاضیانی  بخصوص  است  توأم  هایی واريبا دش  لیسانس  التحصیل فارغ

  شاور حقوقی، م دادگستري  دعاوي  وکالت  مثل  متنوعی  هاي شغل  به  لیسانس  از گواهی  تواند پس مند می و عالقه  خوب  دانشجوي  یک  اما در کل. شوند می

  .بپردازد  دفاتر اسناد رسمی  ها و سردفتري ها و وزارتخانه ها، شرکت ها، شهرداري بانک

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس
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  : پایه  دروس

  . شناسی جامعه  ی، مبان عمومی  ، مالیه اقتصاد، عربی  علم  ، مبانی  مدنی  ، حقوق اساسی  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق حقوق  علم  مقدمه

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق المللی بین  هاي سازمان  ، حقوق عمومی  المللی بین  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق اساسی  ، حقوق کیفري  دادرسی  ، آئین حقوقی  ، متون مدنی  دادرسی  آئین

 . خصوصی  المللی بین  ، حقوق ، کار تحقیقی قانونی  کار، پزشکی  ، حقوق دعوي  اثبات  ، ادله تطبیقی  ، حقوق ، قواعد فقه تجارت  ، حقوق فقه  ، متون فقه  ، اصول اداري

 

  روانشناسی
  

 :دیباچه

ار و افک  ذهنی و مغزي را مثل تصورات، خاطرات،  هاي درونی، دانستند که رویداد سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي می 80تا  

اما از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع . ترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود اي از ذهنی طبق این تعریف، روانشناسی شاخه.کند احساسات مطالعه می

البته هنوز نیز . جودات پرداخترا کنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار مو) زندگی روانی(روانشناسی نیز مطالعه ذهنی   شناسی و فیزیک، دو علم زیست

کنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام  روانشناسان فرآیندهاي ذهنی را مطالعه می

  ، به فوق  با موضوعات  هایی کتاب  که  بینیم دانند و ما می می  یکی  و احضار روح  بینی را با کف  ، روانشناسی از مردم  هنوز در کشور ما بسیاري  متأسفانه.دهند می

  مشاهده  رفتار قابل  عینی  مطالعه  به  هم  که  است  زیستی  از علوم  اي شاخه  روانشناسی  که  در حالی. دارند  اي العاده فوق  ، فروش روانشناسی  هاي کتاب  عنوان

،  است  استنباط  قابل  شناختی زیست  و عصب  رفتاري  هاي داده  و براساس  نبوده  مشاهده  مستقیماً قابل  که  ذهنی  فرآیندهاي  و درك  فهم  به  پردازد و هم می

در این میان .  است  و عمومی  و سازمانی  ، صنعتی استثنایی  کودکان  ، آموزش بالینی  گرایش 4  داراي  کارشناسی  در مقطع  روانشناسی  رشته. دارد  توجه

  هستند، ارائه  ، و غیره ، وسواس ، اضطراب افسردگی  مثل  نابهنجاري  دچار رفتارهاي  که  افرادي  را به)  درمانی  روان(  و درمان  تشخیص  خدمات  بالینی  وانشناسیر

  روانشناسی. شود می  ارائه  رفتاري  هاي ناهنجاري و  از معضالت  پیشگیري  براي  هایی و پیشنهاد روش  ، درمان تشخیص  زمینه  در سه  خدمات  این  دهد که می

را   بازدهی  باشد تا بهترین  کار باید چگونه  محیط  که  این  درباره  برد؛ یعنی کار می  به  کاري  هاي محیط  را در تمام  روانشناسی  هاي نیز یافته  و سازمانی  صنعتی

. کند می  شود، مطالعه کارفرما و کارگر می  بین  تفاهم  عدم  باعث  عواملی  و چه  ارفرما و کارگر مؤثر استک  بین  در ارتباط  متغیرهایی  باشد یا چه  داشته

  با کودکان  در رابطه  روانشناسی  هاي کاربرد یافته  استثنایی  کودکان  و آموزش  پردازد و روانشناسی می  روانشناسی  کلیات  مطالعه  نیز به  عمومی  روانشناسی

  .  است)  جسمانی  و معلولین  تیزهوشان(  تثناییاس

  :الزم   هاي توانایی

  رشته  این  دانشجویان  امروزه  دلیل  همین  به. باشد  قوي  رشته  این  دانشجوي  زیستی علوم  دارد و باید پایه  بسیاري  اهمیت  رشته  در این  و شیمی  شناسی زیست
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. دارد  زیادي  کاربرد و اهمیت  رشته  در این  انگلیسی  و زبان  دیگر آمار و ریاضی  از سوي. شوند می  پذیرفته  تجربی و علوم  انیانس علوم  آزمایشی  دو گروه  از بین

  افراد پی  روانی  هاي ویژگی  و به  کند  افراد را درك  رفتاري  هاي باشد تا بتواند ظرافت  داشته  خود دید عمیقی  و جامعه  اطراف  به  باید نسبت  رشته  این  دانشجوي

  .ببرد

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  برعهده  آدمی  مسائل  در حل  مهمتري  نیز نقش  تر شود، روانشناسی پیچیده  جامعه  که  دارد و هر اندازه  ما ارتباط  زندگی  هاي جنبه  با همه  روانشناسی  امروزه

در   روانشناسی  ، آینده رشته  این  کارشناسان  گفته  به.  است  روانشناسی  رشته  التحصیالن فارغ  براي  و گسترده  تنوعم  شغلی  هاي فرصت  معناي  به  این. گیرد می

  و بدون  تاس  توسعه  در حال  از کشورهاي  کشور ما یکی  چون. خود را در فردا ببینند  باید آینده  رشته  این  التحصیالن و فارغ  است  و امیدبخش  کشور ما روشن

  هاي از دغدغه  یکی  و امروزه  است  دیگر کشور ما، کشور جوانی  از سوي. باشد  داشته  جانبه همه  تواند توسعه نمی  روانشناسی  مختلف  هاي از شاخه  گیري بهره

  روانشناسی  از جمله  روانشناسی  مختلف  هاي شاخه  یاري  یز بهن  دو مهم  این  باشد که می  فرزندانشان  دانش  سطح  و باال بردن  روانی  بهداشت  ها، حفظ خانواده

ها  ها و سازمان شوند یا در شرکت می  و پرورش  آموزش  جذب  بیشتر  رشته  این  التحصیالن حاضر فارغ  در حال  البته.  پذیر است امکان  تربیتی  رشد و روانشناسی

  .کار هستند  به  مشغول  یا روانپزشک  بالینی  روانشناسی  دستیار متخصص  عنوان  نیز به  اي ند و عدهکن می  فعالیت  روانشناسی  کارشناس  عنوان  به

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :هاي مختلف روانشناسی  گرایش  در  مشترك  دروس

و   احساس  ، روانشناسی شناسی جامعه  ، مبانی فلسفه  ، کلیات عمومی  ولوژي، فیزی ، آمار توصیفی اسالمی  دانشمندان  از دیدگاه  النفس ، علم عمومی  روانشناسی

رشد،   ، روانشناسی تجربی  ، روانشناسی فیزیولوژیک  ، روانشناسی در روانشناسی  تحقیق  ، روش ، آمار استنباطی خارجی  زبان  به  روانشناسی  ، متون ادراك

  ، روانشناسی روانی  ، بهداشت روانی  شناسی ، آسیب ، شخصیت و هیجان  ، انگیزش ، روانسنجی اجتماعی  روانشناسی ، تربیتی  ، روانشناسی یادگیري  روانشناسی

  . روانشناسی  و مکاتب  ، تاریخچه کودك  مرضی

  : بالینی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

  عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  بالینی  روانشناسی  ، سمینار مسائل ، مصاحبه رماند  هاي روش  ، کاربرد مقدماتی بالینی  تشخیص  هاي روش  کاربرد مقدماتی

  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی درمانی  روان  هاي نظریه  مقدماتی  ، بررسی روانپزشکی  ، کلیات گروه  پویایی  ، روانشناسی بالینی  در روانشناسی

  . استثنایی  کودکان

  : عمومی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

، تفکر و  آن  و سنجش  هوش  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی شخصیت  ، ارزشیابی نورو بسیکولوژي  ، مقدمات آزمایشگاهی  هاي پژوهش  ها و طرح

  هاي ، پژوهش جنایی  ، روانشناسی یادگیري  ، اختالالت عمومی  روانشناسی  ر مسائل، سمینار د استثنایی  کودکان  ، روانشناسی گروه  پویایی  ، روانشناسی زبان

  . عمومی  در روانشناسی  عملی

  : استثنایی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس
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و   مانده عقب  کودکان  آنها، روانشناسی  آموزش  هاي و روش  تیزهوش  کودکان  ، روانشناسی شناختی  هاي ها و کاربرد آزمون ، نظریه و راهنمایی  مشاوره  روانشناسی

  کودکان  روانشناسی  نابینا، متون  کودکان  به  تدریس  ناشنوا، روانشناسی  کودکان  به  تدریس  ، روانشناسی و گفتار درمانی  تکلم  آنها، اختالالت  آموزش  هاي روش

ناسازگار،   کودکان  ، روانشناسی افتاده عقب   از تولد کودکان  پیشگیري  ، زمینه و خانواده  استثنایی  کودکان  روانی  ، بهداشت خارجی  هاي زبان  به  استثنایی

 . استثنایی  کودکان  و آموزش  در روانشناسی  عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  استثنایی  کودکان  ، سمینار مسائل رفتار کودکان  تغییر و اصالح  هاي روش

  ریاضی

 :یباچهد

ها  کنید؟ مفاهیم هندسی از قبیل طول، مساحت و حجم چقدر در زندگی روزمره شما کاربرد دارد؟ خیابان هر روز چند بار از چهار عمل اصلی استفاده می 

از این است که همه آنها کنید و وسایل زندگیتان چه شکلی دارند؟ آیا غیر  هایی که محل عبور و مرور شما است، ساختمانی که در آن زندگی می و میدان

کنیم  بینید که همه ما در زندگی روزمره خود به میزان زیادي از دانش ریاضی استفاده می باشند؟ می از اشکال هندسی هستند یا ترکیبی از این اشکال می

کنند و در واقع هر چقدر  هاي ریاضی استفاده میهایی که پایه علمی دارند، از الگو پایه علوم و مهندسی است و امروزه همه رشته  از سوي دیگر ریاضیات،

براي مثال یک مهندس الکترونیک از آنالیز تابعی و فرآیندهاي تصادفی .گردد بیشتر می  میزان ریاضیاتی که الزم دارد،  تر شود، که شغل یک فرد تخصصی

به همین دلیل . گیرد هاي زمانی، به عنوان ابزار کار یاري می مانند سرياز مطالب پیشرفته آماري   هاي اقتصادي، ریز پروژه کند یا یک برنامه استفاده می

چرا که . داردامروزه تربیت متخصصان علم ریاضی؛ یعنی افرادي که قادر هستند ریاضیات مورد نیاز را آموزش داده و یا تولید کنند، اهمیت بسیار زیادي 

توان این علم را در چند جمله معرفی کرد؟ بدون  اما این دانش مهم و پایه چیست؟ آیا می.دباش الزمه پیشرفت در تکنولوژي، توجه به دانش ریاضی می

زیرا این علم از یک سو ذهنی و تجریدي و از سوي دیگر .شک معرفی علوم پایه بخصوص علم ریاضی که مادر همه علوم است، کار بسیار دشواري است

  است  هنري  توان گفت که ریاضیات در کل می.د تا بتواند تمامی ابعاد دانش ریاضی را در بربگیردباشد و در نتیجه یک تعریف باید کلی باش عملی می

ها در  بابلی  از میالد که  پیش  سال 1800  از همان  ؛ یعنی است  بوده  آدمی  هاي تالش  ترین عملی  حال  و در عین  ترین ذهنی  آغاز از جمله  و از همان  باستانی

و   ، دریانوردي زمین  مساحی  هر روز براي  که  ابزاري  صورت  ، به نظري  ادراکی  هاي در کنار جنبه  پرداختند، ریاضیات  پژوهش  اعداد به  تجریدي  خواص  زمینه

  ریاضی  با دو گرایش  ریاضی  ما در رشته  دلیل  همین  و شاید به  است  منوال  همین  به  نیز وضع  امروزه.  رفت کار می  مورد نیاز بود، به  بزرگ  بناهاي  ساختن

  مثال  باشد براي  داشته  مشخصی  کاربرد عملی  که  گوییم می  از ریاضی  اي شاخه  را به  کاربردي  عموماً ریاضیات  میان  در این.  روبرو هستیم  و کاربردي  محض

پردازد اما  می  ریاضی  پردازي نظریه  به  شود که می  گفته  اي شاخه  نیز به  محض  و ریاضی باشد  کاربرد داشته  یا آمار و احتمال  در اقتصاد، کامپیوتر، فیزیک

وارد   کامالً محض  تئوري  یک  زیرا گاه. کرد  آنها مشخص  بین  توان را نمی  مرزي  اند که شده  ادغام  درهم  چنان آن  دو گرایش  این  امروزه  که  داشت  باید توجه

  وارد مرحله  ، دوباره نقایص  از رفع  پس  گردد و در نهایت برمی  تئوري  حوزه  شود، بار دیگر به روبرو می  با مشکل  در عمل  و چون  شده  ديکاربر  مرحله

  .وجود دارد  و محض  کاربردي  ریاضی  بین  اي دوجانبه  و ارتباط  تعامل  یک  شود؛ یعنی می  کاربردي
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  :الزم   هاي توانایی

مند  عالقه  ریاضی  درس  به  که  است  الزم  نکند و در کل  دریغ  مسائل  در حل  وقت  باشد و از صرف  صبور و با حوصله  باید شخصی  ریاضی  رشته  يدانشجو

جدید را   هاي ایده  جذب  ،آمادگی از نظر ذهنی  که  است  نیازمند دانشجویانی  رشته  این. باشد  ریاضی  در رشته  آموز موفقی ، دانش متوسطه  و در دوره  بوده

و   تجزیه  و توانایی  ، تفکر انتقادي علمی  روحیه  دیگر یک  عبارت  به. کنند  را حل  غیرمتعارف  و مسائل  کرده  را درك  باشند و بتوانند الگوها و نظم  داشته

  .باشند  داشته  تحلیل

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  هاي دارد یا در بیشتر رشته  ، کاربرد بسیار زیادي کوانتومی  در مکانیک  آنالیز تابعی  مبحث  مثال  براي.  انکارناپذیر است  لفمخت  در علوم  کاربرد ریاضی

بسیار   ها نقش هگرو  و نظریه  احتمال  نیز نظریه  شناسی در جامعه. گیرد قرار می  ، مورد استفاده است  ریاضی  معادله  یک  که " السی  الپ"  معادله  مهندسی

ها در کنار  دنیا، ریاضیدان  و تحقیقاتی  مراکز صنعتی  در همه  دلیل  همین  دارند و به  ریاضی  ، زیرساخت صنایع  همه  که  باید گفت  در کل. کند ایفا می  مهمی

  علمی  جنبه  ما نیز اگر مشاغل  در جامعه.  آنها است  کار تیمی  یجهشود، نت می  ارائه  در نهایت  دارند و آنچه  فعال  ، حضوري سایر علوم  و دانشمندان  مهندسین

  آن  به  این  البته. کند  حل  علمی  روش  را به  تواند مشکالت می  ریاضیدان  یک  چون  داشت  نیاز خواهیم  ریاضیدان  توجهی  تعداد قابل  باشند، قطعاً به  داشته

. تر باشد پررنگ  و صنعتی  ها در مراکز تحقیقاتی وجود ندارد اما باید حضور ریاضیدان  ریاضیدان  یک  براي  شغلی  صتفر  حاضر هیچ  در حال  که  معنا نیست

 ها، از شغل  در بسیاري  شخصی  و تالش  تواند با مطالعه آورد، می می  دست  به  تحصیل  در طی  که  عمیقی  و بینش  فکري  نظم  دلیل  به  ریاضی  لیسانس  یک

این رشته در دو مقطع دکتراي پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسري دانشجو .(گردد  ندارد موفق  با ریاضی  در ظاهر ارتباطی  که  هایی شغل  حتی

  .)پذیرد می
  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :ریاضی   هاي گرایش  بین  مشترك  دروس

  ، نظریه کامپیوتر، گراف  ، مبانی  ، آنالیز عددي مختلط  ، توابع هندسه  ، مبانی  ، جبر خطی دیفرانسیل  ، آمار ، معادالت ریاضیات  ، آنالیز ، جبر ، مبانی  ریاضی

  .اعداد  ، نظریه دیفرانسیل  معادالت

  : محض  ریاضی  گرایش  تخصصی  دروس

  . دیفرانسیل  ، هندسه ، توپولوژي موضعی  جبر ، آنالیز ، هندسه

  : کاربردي  ریاضی  گرایش  تخصصی  دروس

 . پیشرفته  نویسی برنامه  ، زبان زمانی  هاي ها، سري داده  ، ساختمان تصادفی  ، فرآیندهاي  ، آنالیز عددي  در عملیات  تحقیق
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  شیمی

  :دیباچه

ها بررسی  ه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا کهکشانتواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیو دانشی که می. ها است ها، پیوندها و مولکول شیمی علم اتم

هاي شیمیایی  پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوري پرداخته یا فرآورده اي است که به پرورش متخصصانی می شیمی، رشته  کند و رشته

  فرآیندهاي  آزمایشگاهی  کنترل  و همچنین  ماده  هاي ، ساختار و ویژگی ترکیب  اجمالی  و مطالعه  این رشته در سطح کارشناسی به بررسی. کنند را کنترل می

  همچون  مختلفی  علوم  زیربناي  پایه  از علوم  یکی  عنوان  به  شیمی  علم  که  است  شیمی  و صنایع  شیمی  علم  دو بخش  داراي  شیمی  رشته. پردازد می  شیمیایی

  در آنها واکنش  که  از صنایعی  است  عبارت  شیمیایی  اما صنایع.  است  متعدد مهندسی  هاي و رشته  ، داروسازي ، دندانپزشکی ، پزشکی ي، بیوتکنولوژ بیولوژي

  رشته.  است  متفاوت  لیهبا مواد او  تا حدودي  محصوالت  این  خواص  گردد که جدید می  محصوالت  به  تبدیل  مواد اولیه  اقسام  گیرد؛ یعنی می  انجام  شیمیایی

عبارتند   که  شیمی  علم  اصلی  چهار گرایش  و دانشجو درباره  است  شیمی  کار، علم  مبناي  محض  در گرایش  که  است  و کاربردي  محض  دو گرایش  داراي  شیمی

  :از

از   شود و دانشجو یکسري می  کمتر مطالعه  شیمی  پایه  ، دروس کاربردي  اما در شیمی. کند می  را مطالعه  دروسی  فیزیک  و شیمی  ، تجزیه ، معدنی آلی شیمی

التحصیل شیمی محض در شروع  توان گفت که فارغ می. گذراند را می  و فاضالب  آب  و تصفیه  شیمیایی  صنایع  اصول  مثل  شیمی  مهندسی  به  مربوط  دروس

صنعتی  التحصیل شیمی کاربردي طراحی نیمه دهد و سپس یک فارغ یک ساخت یک ماده را ارائه میکارهاي تئور یک فعالیت صنعتی نقش دارد چرا که راه

  .دهد ماده موردنظر را ارائه می

  :  الزم  هاي توانایی

 زیرا حجم مطالب کتاب شیمی. آموزان چنین تصوري نسبت به شیمی دارند بسیاري از دانش "شیمی؛ یعنی حفظ کردن صدها فرمول، عدد و رقم"

 دبیرستانی زیاد و فرصت تدریس محدود است و به ناچار دبیران و محصالن به جاي تحلیل و استدالل مفاهیم به سوي مسائل ذهنی و حفظی کشیده

توانمند باشد و   ینهگردد، باید در هر دو زم  موفق  رشته  بخواهد در این  و اگر کسی  است  و استداللی  ذهنی  هاي از مهارت  شوند در حالی که شیمی تلفیقی می

  قوي  و فیزیک  ، شیمی ریاضی  در دروس  است  الزم  شیمی  دانشجوي. دارد  اهمیت  رشته  در این  حافظه  از قدرت  بیش  استدالل  قدرت  که  گفت  توان می  حتی

گفتنی است که رشته شیمی از بین داوطلبان گروه ریاضی و فنی . نشود  ببرد و خسته  لذت  شیمی  درس  از مطالعه  بدارد، یعنی  را دوست  شیمی  باشد و رشته

  .پذیرند تجربی دانشجو می ها و مراکز آموزش عالی فقط از گروه آزمایشی علوم البته برخی از دانشگاه. پذیرد و علوم تجربی دانشجو می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  و آرایشی  بهداشتی  ، لوازم ، مواد غذایی ، پتروشیمی سازي  ، چرم سازي  رنگ  صنایع  مثل  مختلف  شیمیایی  صنایع  جذب  شیمی  التحصیالن از فارغ  تعدادي

  کیفیت  کنترل  دایر شود، در بخش  که  اي هر کارخانه. کنند شیمیایی یا واحد تولید آنها کار می  محصوالت  کیفیت  کنترل  هاي آزمایشگاه  شوند و در بخش می

  استانداردهاي  به  را با توجه  تا مواد اولیه  داریم  شیمی  التحصیالن فارغ  به  احتیاج  صنایع  در تمام  همچنین. دارد  شیمیست  یک  نیاز به  شده  ساخته  کاالهاي
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،  توانایی  همین  یاري  را دارند و به  مواد خام  رويبر   تغییر و تبدیل  توانایی  رشته  این  التحصیالن فارغ  که  است  گفتنی. بکنند  و رد یا قبول  کرده  بررسی  جهانی

  .اند بوده  و در کار خود نیز موفق  دایر کرده  یا بزرگ  کوچک  شیمیایی  هاي یا کارخانه  ها کارگاه  رشته  این  التحصیالن از فارغ  تعداد زیادي
  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : یشیم  هاي در گرایش  مشترك  دروس

  ، زبان معدنی  ، شیمی فیزیک  ، شیمی دستگاهی  تجزیه  ، شیمی  تجزیه  ، شیمی آلی  ، شیمی دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ، شیمی پایه  ، فیزیک عمومی  ریاضی

،  شیمی  علمی  از متون  استفاده  ، روش نویسی هکامپیوتر و برنام  ، مبانی آلی  ترکیبات  و شناسائی  ، جداسازي آلی  در شیمی  سنجی ، کاربرد طیف شیمی  تخصصی

  .گري کارگاه یا شیشه

  : محض  شیمی  گرایش  تخصصی  دروس

  . مولکولی  سنج ، طیف آلی  فیزیک  ، شیمی خوانی و نقشه  ، گرافیک کوانتومی  شیمی  ، مبانی فلزي  آلی  ، شیمی شیمیایی  صنایع  اصول

  : يکاربرد  شیمی  گرایش  تخصصی  دروس

و   آب  تصفیه  و سمینار، اصول  نویسی ، گزارش تابستانی  ، کارآموزي صنعتی  ، شیمی صنعتی  شیمی  محاسبات  ، اصول خوانی و نقشه  ، گرافیک گري یا شیشه  کارگاه

 .) است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  هاي این  از درس  بسیاري. ( فلزات  ، خوردگی صنعتی  هاي پساب

 

  م اقتصاديعلو

 :دیباچه

شک در هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد  فروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بی میوه, خواروبار فروشی, شناسید که در آن نانوایی آیا خیابانی را می 

هاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به  باناما چرا در حالی که هیچ سازمان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیا. خورد خدماتی دیگر به چشم می

اند و در  سازي از بین رفته چینی بندزنی و حلبی, دوزي  سال پیش مثل لحاف 50واحدهاي فوق دسترسی داریم؟راستی چرا بسیاري از واحدهاي خدماتی 

دهدو این که در یک  هاي فوق پاسخ می اقتصاد به سؤال هاي لوازم صوتی و تصویري ایجاد شده است؟ علم هاي تزئینات ساختمانی و فروشگاه مقابل مغازه

این علم در . منابعی که کم یا محدود هستند. به عبارت دیگر علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. شود جامعه چه عواملی باعث تخصیص منابع می

, کشاورزي, بازرگانی, ر مقطع کارشناسی داراي شش شاخه اقتصاد نظريرشته اقتصاد د. شود مراکز آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه می

توانند این رشته را انتخاب  علوم تجربی و علوم انسانی می, صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی, پول و بانکداري

هاي مختلف اقتصاد در مقطع  اما به گفته استادان این رشته تفاوت شاخه. ارائه نشده است البته براي داوطلبان علوم انسانی شاخه اقتصاد نظري. کنند

واحد اختیاري خود را از شاخه دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین  9توانند  واحد درسی است و چون دانشجویان می 30کارشناسی کمتر از 

هاي بسیاري وجود دارد براي مثال از یازده درس اختصاصی  که بین دروس تخصصی هر شاخه نیز تشابه بویژه این. هاي مختلف این رشته وجود ندارد شاخه
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به معرفی , هاي رشته اقتصاد با این همه ما براي آشنایی شما با شاخه. چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترك است, شاخه اقتصاد پول و بانکداري 

  .پردازیم ها می اجمالی آن

  :خه اقتصاد نظريشا

شود؛ یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوري  هاي اقتصادي مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظري مطالعه می هسته اصلی تئوري

  .کند میهایی از قبیل تجارت را مطالعه  هاي ریاضی است و دانشجوي اقتصاد نظري کمتر پدیده دارد و تأکید آن بر روي تئوري

  :دروس تخصصی اقتصاد نظري 

  .اقتصاد منابع , ریزي اقتصادي برنامه, تاریخ عقاید اقتصادي, اقتصاد سنجی, اقتصاد ریاضی, اقتصاد مدیریت, اقتصاد کشاورزي

  :شاخه اقتصاد بازرگانی

مدیریت بازاریابی و کاربردهاي آن، , و تحلیلی مدیریت تولیدهاي توصیفی  هاي کاربردي اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه

, گیري و متدهاي کمی هاي تصمیم همچنین با استفاده از یک سري مدل. شود انواع حسابرسی و اصول حسابداري آشنا می, قوانین و مقررات مالیات در ایران

  .گیرد فرا میشود،  تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه می

  :دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی 

اصول , اصول بازاریابی, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, مدیریت تولید, هاي مقداري در بازرگانی روش, اقتصاد مدیریت

  .مدیریت مالی, بیمه

   شاخه اقتصاد صنعتی

, کننده منافع مصرف, سیاست رقابت, منافع و مضرات انحصار, المللی بازرگانی بین, احد با ساختار بازار صنعتدر شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند و

  .شوند آشنا می, کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است ها و حقوق و مقررات کاري که تنظیم هزینه

  :اقتصادي  هاي علوم دروس مشترك در همه شاخه

جغرافیاي اقتصادي , اصول حسابداري, روش تحقیق, آمار, ریاضیات, شناسی مبانی جامعه, حقوق تجارت, صول سازمانی و مدیریتا, زبان خارجه تخصصی

  .اقتصاد ایران, اقتصاد توسعه, الملل تجارت بین, هاي اقتصادي نظام, مبانی فقهی اقتصاد صدر اسالم, پول و بانکداري, اقتصاد کالن, اقتصاد خرد, ایران

  :تخصصی اقتصاد نظري دروس 

, حقوق کار و روابط صنعتی, اقتصاد سنجی, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, مدیریت تولید, اقتصاد منابع, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, اقتصاد صنعتی

هاي پولی و مالی  سیاست, اسناد اعتباري ارزي, هاي داخلی و خارجی شاخه اقتصاد پول و بانکداریدانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانک.پژوهش عملیاتی

  .شوند هاي مالی آشنا می هاي تثبیت اقتصادي و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حساب ترین سیاست به عنوان مهم

  :دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداري 

هاي پولی و مالی  سازمان, هاي مقداري در بازرگانی وشر, بانکداري اسالمی, هاي پولی و مالی سیاست, عملیات بانکی خارجی, عملیات بانکی داخلی
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  .مدیریت مالی, تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, هاي مالی تجزیه و تحلیل صورت, ها حسابداري شرکت, المللی بین

  شاخه اقتصاد کشاورزي

که در  زیرا بازار محصوالت کشاورزي به دلیل این. کنند مطالعه می, گردد ي و زمین و زراعت باز میاقتصادي را که به محصوالت کشاورز, دانشجویان این شاخه

اي نیازمند  به مطالعه تخصصی و ویژه, گذارد اي می بسیاري از موارد، پیوستگی تولید را ندارد همچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده

با مسائل کشاورزي از قبیل تولید کشاورزي و بازارهاي , ین بخش باید عالوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاداست؛ یعنی کارشناس اقتصادي ا

  .محصوالت کشاورزي آشنایی داشته باشد

  :دروس تخصصی اقتصاد کشاورزي 

, مدیریت مزرعه, بازاریابی محصوالت کشاورزي, ديهاي اقتصا ارزیابی طرح, اقتصاد سنجی, اقتصاد منابع, توسعه و سیاست کشاورزي, اقتصاد کشاورزي

  .پژوهش عملیاتی, شناسی روستایی جامعه

  :هاي الزم  توانایی

بسیاري از داوطلبان , انسانی ارائه شده است و چون مباحث این کتاب جنبه حفظی دارد آموزان رشته علوم کتاب اقتصاد تنها براي دانش, در مقطع متوسطه

در حالی که به . هاي متعدد را حفظ کرد کنند که براي موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه یآزمون سراسري تصور م

همچنین دانشجوي .دانشجوي اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوي باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد, گفته استادان و دانشجویان این رشته

علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم اجتماعی , شناسی مند بوده و الفباي جامعه قتصاد الزم است که به مباحث اجتماعی عالقها

  .است و زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است

  :موقعیت شغلی در ایران 

التحصیلی به طور  کنند در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ لیه و پایه را مطالعه میدانشجویان دوره کارشناسی اقتصاد بیشتر اطالعات او

. گیرند به کار نیز می, کنند هایی را که مطالعه می تخصصی و کاربردي فعالیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتري داشته و تئوري

هاي مختلف ارائه  اي براي رفع مشکالت اقتصادي مؤسسه و سازمان تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهاي تازه, قتصادي نوشتهتوانند مدلهاي ا یعنی می

هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش  توانند در بخش التحصیالن این رشته بازار کار ندارند بلکه می البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ.دهند

التحصیالن اقتصاد در رشته   بانک مرکزي و مرکز آمار فعالیت کنند و مهمتر از همه اینکه حتی اگر فارغ, سازمان برنامه و بودجه, وزارت صنایع ,مالیات

جامعه و  اي نسبت به نگاه کارشناسانه, گر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادي به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل, تخصصی خود فعالیت نکنند

 .توانند در هر شغلی موفق و کارآمد باشند پیرامون خود دارند و می
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 علوم حدیث

  :دیباچه
سخنی که به چیز و وقت معینی اختصاص داشته و سخنی که همه چیز و همه وقت را شامل بود . شد که داراي دو معنی بود سخنی صادر می) ص(از رسول خدا

شنید و از روي جهل، بر خالف واقع و بر ضد آنچه قصد شده معنی و توجیه  اند، آن را می ل او از آن سخن چه خواستهدانست خدا و رسو پس کسی که نمی

 .ها باعث اختالف مردم و پریشان ماندن آنان در روایتشان است پس این سبب. نمود می

شناسی است اما چون همانند قرآن از تغییر و تحریف مصون  در دینالبالغه بیانگر آن است که هرچند حدیث در کنار قرآن یکی از دو مص نهج 201خطبه 

 .شود دانش مهم و ارزشمندي که امروزه در رشته علوم حدیث آموزش داده می. الحدیث مجهز بود براي ورود به آن باید به دانشی تخصصی به نام علم نیست،

 :منظر عبارتند از  سه  ینا  پردازد که می  حدیث  به  منظر کلی  از سه  حدیث  علوم  رشته

و   معنا و مفهوم  همچنین. شود می  بررسی  تسنن  و اهل  تشیع  اهل  از دیدگاه  الحدیث علم  و پیدایش  تطور، تحول  تاریخ  در آن  که  و مصطلحات  ـ تاریخ1

  ، زندگی است  داشته  راوي  پنج  حدیث  اگر یک  مثال  براي .پردازد می  حدیث  راویان  زندگی  بررسی  به  ، که الرجال ـ علم2 .شود می  ، آموخته حدیث  علم  اصطالحات

  و در حفظ  فراموشکار بوده  اند یا اینکه بوده  اند؟ آیا راستگو و ضابط داشته  حدیث  نقل  را براي  الزم  هاي ویژگی  فوق  آیا راویان  شود که می  بررسی  از راویان  هر یک

 .پردازد می  احادیث  محتواي  فهم  به  که  الحدیث ـ فقه 3اند؟  کرده برخورد می  و تسامح  ساهلبا ت  حدیث  و نقل

 :  الزم  هاي توانایی

همچنین الزم است به مطالعه و تحقیق . اي دارد و دانشجویان باید در این دروس توانمند و کارآمد باشند عربی و علوم معارف اسالمی در این رشته اهمیت ویژه

  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان  از بین  سراسري  در آزمون  که  است  هایی رشته  از جمله  حدیث  علوم  رشته. مند بوده و مشتاق فهم دین و فهم اسالم باشند القهع

  .پذیرد دانشجو می  انسانی  و علوم  تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی

 :  در ایران  شغلی  موقعیت

تواند  ، می است  نیز مسلط  انگلیسی  زبان  به  کار شود و چون  به  مشغول  در دوایر دولتی  اسالمی  علوم  کارشناس  عنوان  تواند به می  حدیث  علوم  رشته  التحصیل فارغ

استاد در   عنوان  باالتر به  مدارج  و کسب  تحصیل  ادامه  گردد و در صورت  اسالمی  و اصول  اسالم  دیگر، مبلغ  در کشورهاي  ایران  فرهنگی  رایزن  عنوان  به

  جذب  مند به عالقه  یا لبنان  اردن  دانشگاه  از کشور مثل  خارج  هاي از دانشگاه  حاضر بعضی  در حال  نماید، چون  از کشور فعالیت  یا خارج  داخل  هاي دانشگاه

امور   یا مربی  قرآن  ، مربی دبیر دینی  عنوان  به  و پرورش  تواند در آموزش می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین. هستند  از کشور ایران  شیعه  حدیث  علوم  متخصص

  .نماید  فعالیت  تربیتی

 :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 :  پایه  دروس

  ، صرف  ، تفسیر مقدماتی  و عقاید اسالمی  ، کالم عقلی  علوم  با کلیات  آشنایی،  ، منطق  تخصصی  ، زبان  دینی  پیشوایان  ، سیره  اسالم  ، تاریخ  ، اخالق  تحقیق  روش

،  مقدماتی  با فقه  ، آشنایی  فقهی  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت تفسیري  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت حدیثی  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت  و نحو کاربردي
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و   از رادیو ، مکالمه  و استفاده  مطبوعات  ، قرائت عربی  به  فارسی  ، ترجمه فارسی  به  عربی  ، ترجمه  بالغی  ، علوم کریم  و تجوید قرآن  ، قرائت قهف  با اصول  آشنایی

 .( ، مسیحیت ، یهودي زرتشتی(  توحیدي  با ادیان  ، آشنایی اسالمی  با فرق  ، آشنایی)  و بصري  سمعی(  محاضره

 : و تخصصی  اصلی  دروس

  و متأخر اهل  متقدم  حدیثی  ، جوامع و متأخر شیعه  متقدم  حدیثی  ، جوامع  حدیث  تحمل  ، طریق  حدیث  ، مصطلحات  محدثان  ، شناخت  حدیث  و تدوین  کتابت

،  ضعیف  ، راویان و موثق  عادل  ، راویان رجال  با علم  ، آشنایی  یثالحد ، فقه نقد حدیث  هاي ، مالك  موضوعه  ، احادیث  و خاص  عام  ، توثیقات اجماع  ، اصحاب سنت

، تأثیر ) ص(  النبی ، سنن  آن  و شروح  البالغه در نهج  ، سیري حدیث  رجال  درباره  جغرافیایی  ، مطالعات سنت  اهل  رجال  با کتب  ، آشنایی شیعه  رجال  با کتب  آشنایی

 . در نشر احادیث  زنان  م، سه فارسی  در ادبیات  حدیث

 

 علوم سیاسی

   :دیباچه
  این  موفق  دانشجویان .بسیار دارد  ، تفاوت است  مطرح  سیاسی  علوم  در رشته  که  مفهومی  به  شناسند با سیاست می  سیاسی  و مسائل  سیاست  نام  به  مردم  آنچه

 .خواهند شد  شناس سیاست  یک  هسیاستمدار بلک  یک  نیز باید بدانند که در نهایت نه  رشته

  ها یا یکسري نظریه  یکسري  ارائه  سیاسی علوم  پردازد و رشته می  جامعه  و کارکرد آنها در عرصه  سیاسی  هاي ها و نظریه اندیشه  بررسی  به  سیاسی علوم  در واقع

  ـ ترسیم  بعدي  ها و اقدامات حرکت  دارد و براي پا برمی  و از پیش  کرده  را بررسی  حال  و مشکالت  شرایط  آنها هر جامعه  بر اساس  که  است  ابزارها و راهکارهایی

  این. برد می  ، بهره است  آورده  دست  به  اجتماع  در عرصه  تاریخ  در طول  بشر که  و دستاوردهاي  از تجارب  کند همچنین می  ریزي ـ برنامه  مسیر آینده  فضا براي

 :عبارتند از  شود که می  تشکیل  عمده  شاخه  از سه  رشته

 . الملل بین  و سیاست  و روابط  سیاسی  ، نظریات سیاسی  و نهادهاي  کردن  حکومت  دانش

 :  الزم  هاي توانایی

  همچنین.  است  سیاسی علوم  رشته  دانشجوي  یک  براي  الزم  هاي ، ویژگی و وسیع  عمیق  از دیدي  و برخورداري  سیاسی  مسائل  به  و عالقه  سیاسی  شَم  داشتن

و   نشود  گیج  روزمره  مسائل  باشد تا در بمباران  داشته  باالیی  باشد و ظرفیت  و مدرك  دلیل  مستند به  و نظریاتش  بوده  منطقی  باید فردي  رشته  این  دانشجوي

کنند و  فکر می  چه  به  اش جامعه  مردم  باشد تا بفهمد که  داشته  ارتباط  اقشار جامعه  با همه  ستا  الزم  سیاسی علوم  دانشجوي. را ببیند  اجتماع  مسائل  عمق

  باشند و فلسفه  داشته  را دوست  سیاسی  تاریخ  بخصوص  تاریخی  کتب  شوند که می  موفق  رشته  در این  در صورتی  کنکور سراسري  ؟ داوطلبان آنها چیست  نیازهاي

 .بخوانند  قهرا با عال

 : در ایران  شغلی  موقعیت

کار   به  در صدا و سیما مشغول  ها و همچنین ها و وزارتخانه سازمان  و حقوقی  سیاسی  هاي در بخش  سیاسی علوم  رشته  التحصیالن از فارغ  حاضر تعدادي  در حال
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و متبحر   موفق  رشته  و در این  مند بوده واقعاً عالقه  وجود اگر دانشجویی  با این. وبرو هستندر  اشتغال  با مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ% 90باشند اما حدود  می

را ندارند و در واقع   الزم  و عالقه  شناخت  از دانشجویان  بسیاري  اما متأسفانه.  نخواهد داشت  مشکلی  باشد از نظر شغلی  داشته  خوبی  قلم  باشد و همچنین

 .اند راي چه به این رشته آمدهدانند که ب نمی

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  اساسی  ، حقوق( کلیات(  اساسی  ، حقوق سیاسی  در علوم  تحقیق  ، روش عمومی  شناسی جامعه  اقتصاد، مبانی  علم  ، مبانی حقوق  علم  ، مبانی سیاست  علم  مبانی

،  و ایران  در اسالم  سیاسی  هاي ، اندیشه در اسالم  و دولت  سیاسی  ، نظام اسالم  الملل بین  ، حقوق در اسالم  سیاسی  ايه اندیشه  ، مبانی ایران  اسالمی  جمهوري

  خارجی  ر، سیاستمعاص  تا دوران  از قاجاریه  ایران  خارجی  روابط  ، تاریخ ایران  اسالمی  ، انقالب  ایران  و اجتماعی  سیاسی  معاصر، تحوالت  اسالمی  هاي جنبش

  روابط  ، اصول سوم  جهان  و اقتصادي  سیاسی  ، مسائل آن  و مسائل  فارس ، خلیج اداري  ، حقوق در ایران  نفت  و سیاسی  اقتصادي  ، مسائل ایران  اسالمی  جمهوري

  هاي ، اندیشه بیستم  تا قرن  از افالطون  از قبل  در غرب  سیاسی  هاي اندیشه  ، تاریخ المللی بین  هاي ، سازمان 1945تا  1871از   الملل بین  روابط  ، تاریخ الملل بین

  هاي ، تئوري خصوصی  الملل بین  ، حقوق کنسولی  و آداب  دیپلماسی  ، فن عمومی  الملل بین  ، حقوق در اسالم  و رفتار سیاسی  ، دیپلماسی بیستم  در قرن  سیاسی

،  بزرگ  هاي قدرت  خارجی  ، سیاست سیاسی  شناسی ، جامعه سیاسی  و دگرگونی  در دریاها، نوسازي  ، سیر قدرت کرد امپریالیسمو عمل  ماهیت  ، شناخت انقالب

 . خارجی  زبان  به  سیاسی  ، متون در اسالم  دولت  تحول  معاصر، تاریخ  و استراتژیک  نظامی  مسائل

 

 علوم کامپیوتر

  : دیباچه
  در کمترین)  مسأله  حل  هاي روش(موجود   هاي الگوریتم  بهترین  به  یابی دست  آن  هدف  و مهمترین  است  کامپیوتر و ریاضی  دانش  رتباطیا  کامپیوتر پل  علوم

  حل  تر به تر و منطقی اضیبا دید ری  که  کامپیوتر است  متخصص  گروهی  تربیت  رشته  این  دیگر هدف  عبارت  به .است  دقت  خطا و بیشترین  و با کمترین  زمان

و   افزار ها، سخت الگوریتم  ، نظریه علمی  محاسبات  گرایش 4  داراي  کارشناسی  در مقطع  رشته  این .بپردازند  کامپیوتر یا ریاضی  در علوم  شده  مطرح  مسائل

افزار در ریاضی است؛ یعنی در این  غیرخطی، آنالیز عددي و نرم ریزي خطی، که دروس گرایش محاسبات علمی در زمینه برنامه.  است  اطالعاتی  هاي سیستم

تر و بهتر  تر، سریع هاي بهینه هاي مختلف حل مسئله به یاري روش ها به بررسی راه گرایش نظریه الگوریتم.شود گرایش کاربرد ریاضیات در کامپیوتر مطالعه می

شود و  افزار نیز معماري یا ساختار کامپیوتر مطالعه می در گرایش سخت.هینه کردن الگوریتم استسازي و ب به عبارت دیگر هدف این گرایش پیاده. پردازد می

کامپیوتر   با مهندسی  رشته  این  تفاوت  که  است  گفتنی .پردازد هاي اطالعاتی می افزاري و سیستم هاي نرم هاي اطالعاتی نیز به مدیریت پروژه گرایش سیستم

 .دارد  نظري  تحقیقات  و بیشتر جنبه  است  و کارگاهی  آزمایشگاهی  مهندسی کامپیوتر فاقد دروس  کامپیوتر برخالف  علوم  رشته  که  است  نافزار در ای نرم  گرایش

 : الزم  هاي توانایی

  در ضمن. برخورد نماید  با مسائل  ریاضی  اند با استداللباید بتو  رشته  این  و دانشجوي  کامپیوتر است  علوم  در رشته  موفقیت  اول  شرط  ریاضیات  به  و عالقه  تسلط
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گیرد  را فرا می  و کلی  اي پایه  تنها اطالعات  تحصیل  در طی  نکند چون  پشت  و تحقیق  مطالعه  به  التحصیلی از فارغ  پس  و حتی  داشته  خوبی  عمومی  باید اطالعات

 .باشد  و تحقیق  مطالعه  د و اهلکن  حضور در بازار کار باید خود تالش  و براي

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  عنوان  به  رشته  این  التحصیل فارغ  نقش  افزار دارد اما در کل نرم  کامپیوتر گرایش  با مهندسی  بسیاري  کامپیوتر شباهت  علوم  التحصیل فارغ  شغلی  هاي موقعیت

افزار  نرم  مهندسین  ها در بین الگوریتم  تقسیم  آنها همچنین  و حل  مسائل  حل راه  انتخاب  مسؤول  که  فردي.  است  جهتو  و قابل  بسیار مهم  کننده  مدیر و هماهنگ

  .باشد می  شده  توزیع  هاي قسمت  کردن  و در انتها جمع

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 :کامپیوترهاي مختلف علوم  در گرایش  مشترك  و تخصصی  اصلی  دروس

ها  داده  ، ساختمان ، آنالیز عددي گسسته  ، ریاضیات عددي  ، جبر خطی کامپیوتري  هاي سیستم  کامپیوتر، اصول  ، اصول ، آمار و احتمال پایه  ، فیزیک عمومی  ریاضی

،  عامل  هاي سیستم  ها، اصول داده  ، پایگاه اطالعات  و بازیابی  ، ذخیره منطقافزار،  نرم  طراحی  ، اصول محاسبات  ها، کامپایلر، نظریه اتوماتا و زبان  ها، نظریه و الگوریتم

 .اقتصاد  ، مبانی مدیریت  ، اصول سازي برنامه  هاي ، زبان کامپیوتري  سازي شبیه

 : علمی  محاسبات  گرایش  تخصصی  دروس

 . کامپیوتري  هندسی  ، طراحی ددي، آنالیز ع افزار ریاضی ، نرم غیرخطی  ریزي ، برنامه خطی  ریزي برنامه

 : ها الگوریتم  نظریه  گرایش  تخصصی  دروس

 . کارآیی  هاي و مدل  صفی  هاي ، سیستم کدگذاري  ها، نظریه و آنالیز شبکه  ترکیبی  سازي ، بهینه گراف  پویا، نظریه  ریزي برنامه

 : افزار سخت  گرایش  تخصصی  دروس

  مپیوتر، ریزپردازندهکا  ، معماري منطقی  مدارهاي

 : اطالعاتی  هاي سیستم  گرایش  تخصصی  دروس

  . مدیریت  اطالعاتی  هاي ، سیستم افزاري نرم  هاي پروژه  ، مدیریت اطالعاتی  هاي سیستم  ساخت  ، متدولوژي اطالعاتی  هاي سیستم  و طراحی  تحلیل

 خلبانی هلیکوپتري -علوم و فنون هوانوردي 

   :دیباچه
  هایی را ترسیم کند که بعدها از روي آن اولین ؤیاي پرواز به اندازه تخیل انسان قدمت داشته باشد؛ رؤیایی که لئوناردو داوینچی را بر آن داشت تا طرحشاید ر

ا را به پرواز درآورند و اکنون که به یاري برادران رایت به تحقق پیوست و آنها توانستند اولین هواپیم 1903کوپترها طراحی و ساخته شد؛ رؤیایی که در سال  هلی

هاي نظامی  نوردند و در زمینه هاي آسمان را در می کوپتر و سایر وسایل پرنده وجود دارد که افق ها مدل هواپیما، هلی گذرد، ده سال از آن زمان می 100بیش از 

اي که براي برخاستن و نشستن، به فضاي وسیعی  کوپتر به عنوان وسیله هلی در این میان،. کنند و غیرنظامی اعم از ترابري، پشتیبانی و موارد دیگر فعالیت می
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هاي  در جنگ  هاي ناهموار، استفاده کرد، پشتیبانی، بخصوص در زمین  توان از آن در حمل و نقل سربازان و اسلحه به خطوط مقدم جبهه و آتش نیاز ندارد و می

کوپتري  هاي سازمانی هلی هاي کشورهاي بزرگ دنیا در سطح لشکرها، داراي یگان زه نیروي زمینی ارتشاي دارد تا جایی که امرو زمینی نقش تعیین کننده

هاي تخصصی را گذرانده و آمادگی  ها و آموزش هایی ماهر و کارآمد است؛ افرادي که دوره شک براي به حرکت درآوردن این وسیله پرنده نیاز به خلبان بی. هستند

تاکنون هر ساله دانشگاه افسري امام  1376به همین منظور از سال .اند کوپتر به دست آورده م را براي به پرواز درآمدن یک هلیعلمی، روحی و جسمی الز

در واقع . کوپتري دانشجو پذیرفته است وابسته به نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران، در رشته علوم و فنون هوانوردي ـ گرایش خلبانی هلی) ع(علی

ستاتیک و غیره روزه، خلبانی یک کار تجربی نیست، بلکه یک علم است و یک خلبان باید با آیرودینامیک، فیزیک، ریاضی، مکانیک، دینامیک، ترمودینامیک، اام

وي نیروي زمینی ارتش کوپتري از س درباره علت این که چرا رشته خلبانی هلی. یک سفر هوایی بدون خطر را بر عهده گیرد  آشنا باشد تا بتواند مسؤولیت

هاي خاصی ایفاي نقش  شود، باید گفت که نیروي هوایی و دریایی ارتش، چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح، در بخش جمهوري اسالمی ایران ارائه می

کوپتر  در این میان هلی. ا دشمن درگیر شودکنند، اما نیروي زمینی، بویژه در هنگام جنگ، باید وجب به وجب کشور را زیرنظر داشته باشد و در صورت لزوم ب می

در واقع برخالف . براي پشتیبانی نیروهاي رزمی یک وسیله ضروري است تا هم براي پشتیبانی آتش و هم جابجایی نیرو و تجهیزات مورد استفاده قرار گیرد

نیروي زمینی   جزو مأموریت  استفاده از این وسیله در هنگام جنگ، کنند،  کوپتر استفاده می نیروي هوایی و نیروي دریایی که براي تکمیل کار و وظایفشان از هلی

کند و با استفاده از  اي رخ دهد، نیروي زمینی اولین نیرویی است که در مکان حادثه دیده حضور پیدا می در هنگام صلح نیز در همه کشورها هرگاه حادثه. است

وسایل گرمایش یا سرمایش و سایر مواد مورد نیاز را به افراد حادثه دیده   هاي اولیه، مواد غذایی، و کمک کند بجا می کوپتر، مجروحان آن حادثه را جا هلی

احمر، نیروي  ها مانند هالل ها و سازمان سایر مراکز، ارگان. کوپتر جزو وظایف نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی است رو تربیت خلبان هلی رساند؛ از همین می

کوپتر دارند، از طریق آزمون سراسري اقدام به جذب  نظامی یا غیرنظامی هلی  نیز که گاه براي تکمیل کادر خود نیاز به تربیت خلبان... وي دریایی و انتظامی، نیر

  .آموزش این دانشجویان در این دانشگاه انجام خواهد شد "آجا"دانشجو کرده که پس از اخذ مجوز از سلسله مراتب 

 : هاي الزم توانایی

آمیزشان، حساسیت باالیی دارند؛ در نتیجه دانشجویانی که داوطلب رشته خلبانی هستند، باید عالوه بر موفقیت در  هاي هوانوردي به علت ماهیت مخاطره فعالیت

ن انگلیسی در سطح مطلوب آزمون سراسري و کسب رتبه علمی الزم، از سالمت کامل جسمی و روانی، هوش و استعداد تحصیلی باال و توانایی فراگیري زبا

افتد که باید در زمان  اي اتفاق می بینی نشده براي مثال یک خلبان باید فردي با هوش باشد؛ زیرا براي یک خلبان هنگام پرواز گاه موارد پیش .برخوردار باشند

همچنین تسلّط به زبان . رود که ضریب هوشی باالیی دارند میاین واکنش مناسب اصوالً از کسانی انتظار . کوتاه، واکنش سریع و مناسبی نسبت به آن نشان دهد

البته دانشگاه افسري . انگلیسی در این رشته اهمیت بسیاري دارد؛ براي اینکه عمده آموزش دانشجویان این رشته پس از دروس مقدماتی، به زبان انگلیسی است

دانشجویان خلبانی . کند، اما دانشجو نیز باید توانایی یادگیري زبان انگلیسی را داشته باشد می براي دانشجویان این رشته کالس زبان انگلیسی برگزار (ع(علی امام

براي مثال باید دید چشمانشان ده دهم باشد و کوررنگی نداشته باشند و داراي ناراحتی قلبی یا . الزم است از سالمت جسمانی کامل نیز برخوردار باشند

هاي خاص  ی دیگر از مراحل گزینش دانشجوي این رشته، گزینش روحی و روانی است؛ یعنی از داوطلب یک مجموعه از تستیک. هاي خاص نیز نباشند بیماري

اش با شرایط خاص این رشته مناسب است یا خیر؛ زیرا  شود تا مشخص شود که آیا آمادگی فکري الزم را براي این کار دارد و آیا روحیه روانشناسی گرفته می

نامه هاي مربوط عمل کند؛ یعنی باید یک مجموعه  یک نظامی است و یک نظامی باید در چارچوبی خاص و برابر با آیین) ع(کده افسري امام علیدانشجوي دانش
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ی خویش هاي زندگ ها و ضرورت آید که فرد بایستی از خواسته همچنین در مسیر خدمت یک نظامی، موارد زیادي پیش می. ها را بپذیرد از قوانین و محدودیت

یکی دیگر از . هاي خاصی از جمله شهامت و شجاعت دارد بگذرد و مصالح سازمان را بر مصالح فردي خود ترجیح دهد و در نهایت شغل خلبانی نیاز به ویژگی

اسالمی هست و آیا مکتبی و امنیتی اوست؛ اینکه آیا دانشجوي این رشته معتقد به جمهوري   هاي مراحل گزینش دانشجوي این رشته، بررسی صالحیت

گفتنی است که تمامی دانشجویان دانشکده افسري امام . صالحیت این را دارد که در ارتش جمهوري اسالمی به عنوان یک سازمان نظامی، فعالیت کند یا خیر

هاي این دانشگاه را تا قبل از  سراسري، رشتهکوپتري باید در فرم انتخاب رشته آزمون  از جمله دانشجویان علوم و فنون هوانوردي ـ گرایش خلبانی هلی) ع(علی

متدین به دین اسالم و اعتقاد و التزام عملی به   االصل بودن، تابعیت جمهوري اسالمی ایران، نداشتن سابقه تابعیت بیگانه و ایرانی .ام انتخاب کنند انتخاب سی

ادگی فداکاري در راه تحقق اهداف آن، عدم اشتهار به فساد اخالق و عدم اعتیاد به مواد والیت فقیه، ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوري اسالمی ایران و آم

هاي سیاسی، از جمله شرایط الزم براي داوطلبان ورود  مخدر، عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی و عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه

   .پذیرد است و رشته خلبانی نیز تنها از میان داوطلبان مرد مسلمان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دانشجو می )ع(هاي دانشگاه افسري امام علی به رشته

 :موقعیت شغلی در ایران

رو ورود  از همین. کرده جامعه نیز مطرح است این مسأله حتی براي قشر تحصیل. پیدا کردن موقعیت شغلی مناسب است هاي هر جوانی، یکی از مهمترین دغدغه

  کوپتري یکی از همین هلی  رشته علوم و فنون هوانوردي ـ گرایش خلبانی .اي که آینده شغلی آن تضمین شده باشد، از اهمیت بسیاري برخوردار است  به رشته

هاي  آیند و با گذراندن دوره ن درمیشوند و به استخدام ارتش جمهوري اسالمی ایرا التحصیل می ها است؛ زیرا دانشجویان آن با درجه ستوان دومی فارغ رشته

هاي نیروهاي مسلح در زمان جنگ و صلح، نیاز  عالوه برکاربرد وسیع این رشته در سازمان. کنند حین خدمت، بترتیب، سلسله مراتب فرماندهی را طی می

ي مثال شرکت نفت، هالل احمر، وزارت نیرو و بسیاري از مشهود است و برا  التحصیالن این رشته کامالً هاي غیرنظامی نیز به فارغ روزافزون سایر سازمان

  .کنند هاي مرتبط استفاده می در سازمان  هاي بازنشسته ارتش براي فعالیت هاي دیگر از خلبان وزارتخانه

 :هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس پایه رشته خلبانی

ه و مغناطیس، آمار و احتماالت، معادالت دیفرانسیل، آزمایشگاه فیزیک الکتریسته و ریاضی عمومی ، فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، فیزیک الکتریست

 .مغناطیس

 :دروس تخصصی الزامی رشته خلبانی

سی، هاي الکترونیکی هواپیما، ناوبري هوایی ، هواشنا هاي الکترونیکی هواپیما، سرویس اطالعات هوانوردي و عملیات هواپیما، آالت دقیق هوایی، سیستم سیستم

 .فیزیولوژي هوایی، قوانین و مقررات هوانوردي، مکانیک پرواز کاربردي

 :دروس پروازي الزامی رشته خلبانی

  .کوپتر نظري وعملی کوپتر ، پرواز پایه هلی کوپتر نظري و عملی، پرواز اولیه هلی پرواز اولیه هلی

 :دروس اصلی رشته خلبانی
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، مبانی مهندسی برق عمومی، دینامیک عمومی، مقاومت مصالح، مکانیک سیاالت عمومی، نجوم، ترمودینامیک مبانی کامپیوتر، ارتعاشات عمومی، استاتیک

پذیر،  کشی صنعتی، مبانی مدیریت و تحقیق در عملیات، الکترونیک عمومی، آزمایشگاه مقاومت مصالح، آیرودینامیک، آیرودینامیک سیاالت تراکم عمومی، نقشه

  .اي بر اصول پرواز، موتورهاي هواپیما، کارگاه موتور، زبان تخصصی، ساختمان هواپیما، انتقال حرارت عمومی مقدمه آزمایشگاه آیرودینامیک،

 فیزیک

   :دیباچه

شکار  ها را ساخت، آن چرخ علمی که به یاري . شاید بشر اولین بار با کشف قانون حرکت، قانونی که حیات و هستی وابسته به آن است، با علم فیزیک آشنا شد

در آوردن و  کرد و شکارش را حمل نمود و سپس به مرور با کشف قوانین بیشتري از علم فیزیک توانست بنیاد مسائل و قوانین طبیعت را درك و با به خدمت

  تا ریزترین  مقیاس  در بزرگترین  انجه  که  گفت  توان و می  است  زندگی  علم  به زبان دیگر فیزیک. استفاده از این قوانین به تمدن قرن بیستم دست پیدا کند

  قرن  فیزیک  اضافه  به  دبیرستانی  از فیزیک  است  شود عبارت می  داده  آموزش  در حد لیسانس  فیزیک  در رشته  باشد اما آنچه می  فیزیک  با علم  در ارتباط  مقیاس

 .دهد می  را آموزش  فیزیکی  و طرز برخورد با مسائل  تر کرده را عمیق  دبیرستانی  فیزیک  اهیممف  در حد لیسانس  فیزیک  که  گفت  توان دیگر می  از سوي.   بیستم

  از این  هریک  تخصصی  تعداد واحدهاي  که  و اختر فیزیک است  جامد، هواشناسی  ، حالت اي ، هسته ـ مولکولی  اتمی  گرایش 5  داراي  کارشناسی  در دوره  رشته  این

این رشته در دو مقطع .(با یکدیگر ندارند  محسوسی  تفاوت  دوره  در این  فوق  هاي گرایش  دلیل  همین  و به  بسیار محدود است  کارشناسی  دورهها در  گرایش

 .پذیرد دکتراي پیوسته و کارشناسی در آزمون سراسري دانشجو می

 :ـ مولکولی  اتمی  گرایش

  نداریم  این  به  کاري  اتمی  ما در فیزیک  دهد؛ یعنی قرار می  آنها را مورد بررسی  پردازد و خواص می  هسته  اطراف  هاي لکترونا  و انتقال  نقل  بررسی  به  اتمی  فیزیک

  .شود می  هسته  اطراف  هاي الکترون  ما جلب  و بیشتر توجه  است  با بار مثبت  مرکزي  ما براي   هسته  بلکه  است  شده  تشکیل  از چه  هسته  که
 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : فیزیک  مختلف  هاي گرایش  بین  مشترك  دروس

  و مکانیک  ، ترمودینامیک  تحلیلی  جدید ، مکانیک  ، فیزیک  سازي کامپیوتر و برنامه  ، مبانی عمومی  ، شیمی  پایه  ، فیزیک دیفرانسیل  ، معادالت  عمومی  ریاضی

  .  ، اپتیک  کوانتومی  ، مکانیک  ، الکترومغناطیس  زیکفی  ، ریاضی آماري

 :ـ مولکولی اتمی   گرایش  تخصصی  دروس

 . خالء  لیزر، تکنیک  ، کاربردهاي اتمی  در فیزیک  تجربی  هاي ، روش ، اسپکتروسکپی کاربردي  اپتیک

 : اي هسته  فیزیک  گرایش

  بین  نیروهایی  و چه  شده  تشکیل  از چه  هسته  کنند که می  بررسی  و دانشمندان  متخصصان  گیرد؛ یعنی ار میقر  ، مورد مطالعه ، خود هسته اي هسته  در فیزیک

 گردد؟ آزاد می  ، چقدر انرژي شده  انجام  هاي و در نتیجه واکنش  حکمفرما است  هسته  اجزاي
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 : اي هسته  گرایش  تخصصی  دروس

  ، حفاظت اي هسته  ، شیمی و کاربرد آن  ، رادیوایزوتوپ ذرات  هاي دهنده ، شتاب اي هسته  گیري ها، اندازه آشکار سازها و سیستمراکتور ،   ، فیزیک  اي هسته  فیزیک

 .در برابر پرتوها

 :جامد  حالت  فیزیک  گرایش

،  اپتیکی  و خواص  جامدات  بلورهاي  بررسی  گرایش  در اینکار   ترین ابتدایی.  است  مخصوصاً جامدات  اي ذره  بس  هاي سیستم  به  جامد مربوط  حالت  گرایش

  و انتقال  یا پخش  رسانایی ، نیمه ابر رسانایی  مثل  مختلفی  هاي پدیده  منجر به  بررسی  این. شود منتشر می  در آن  که  است  امواجی  و صوتی  ، الکتریکی مکانیکی

 .گردد گرما می

 :دجام  حالت  گرایش  تخصصی  دروس

 .رساناها است نیمه  ، رشد بلور و تکنولوژي  ، الکترونیک ، بلورشناسی و کاربرد آن  رسانا ، ابررسانایی نیمه  قطعات  ، فیزیک نازك  هاي الیه  جامد، فیزیک  حالت  فیزیک

 : هواشناسی  گرایش

هوا   وضعیت  دینامیک  با مطالعه  دهد و همچنین می  با آنها ارائه  و برخورد علمی  جوي  هاي پدیده  انواع  درباره  و متنوعی  اي پایه  ، اطالعات هواشناسی  گرایش

 ؟ است  تغییر الزم  ایجاد این  براي  پارامترهایی  و چه  تغییر کرده  هوا چگونه  شرایط  کرد که  بررسی  توان می

 : هواشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

  . ، آمار در هواشناسی  فیزیکی  ، هواشناسی  میکیدینا  ، هواشناسی  سینوپتیکی  هواشناسی

 : اختر فیزیک  گرایش

را   نجومی  مختلف  هاي دارد، پدیده  مشاهداتی  جنبه  که  نجوم  در بخش. دهد می  تشکیل  شناسی و کیهان  ، اخترشناسی رصدي  را نجوم  گرایش  این  اصلی  بخش  سه

  گیرد؛ یعنی قرار می  مورد مطالعه  ستارگان  دارد وضعیت  نظري  جنبه  که  در اخترشناسی .سنجند آنها را می  و طیف  گرفته  از آنها عکس  و سپس  کرده  رصد و ثبت

و   جاد جهانای  چگونگی  به  کالسیک  صورت  نیز به  شناسی دهد؟ کیهان می  رخ  برایش  اتفاقاتی  قرار دارد و چه  اي مرحله  در چه  هر ستاره  شود که می  بررسی

 .پردازد ها می ها و ابر خوشه مانند خوشه  کهکشانی  ساختارهاي  تشکیل

 : الزم  هاي توانایی

  کنند و در واقع می  توجه  علمی  آمدهاي پیش  چگونگی  به  فیزیک  از جمله  پایه  علوم  هاي سر و کار دارند در رشته  علمی  با اتفاقات  که  مهندسی  هاي رشته  برخالف

 .گردند  موفق  رشته  توانند در این و کنجکاو هستند، می  مستعد، باهوش  که  داوطلبانی  دلیل  همین  هستند و به  یا اتفاق  هر پدیده  و چرایی  دالیل  یافتن  دنبال  به

 .باشند  بسیار باالیی  در سطح  ریاضیاتباید از نظر   رشته  این  دانشجویان  دلیل  همین  صفر به  یعنی  ریاضی؛  منهاي  دیگر فیزیک  از سوي

 :  در ایران  شغلی  موقعیت

  شده  مفید واقع  مختلف  در صنایع  و همچنین  ، مخابرات و بودجه  صداوسیما، برنامه  کشور از قبیل  مختلف  هاي باشد در سازمان  خوانده  را خوب  فیزیک  اگر کسی

  همچنین .کنند پیدا می  دید وسیعی  مختلف  هاي خوانند و در زمینه می  و مکانیک  الکتریسیته  از قبیل  مختلفی  مطالب  فیزیک  دانشجویان  چون. گردد می  و موفق
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  نگهداري تولید و  ، صنایع خورشیدي  هاي و سلول  غیرهادي  ، مراکز تولید قطعات اي هسته  هاي توانند در نیروگاه می  در حد کارشناسی  رشته  این  التحصیالن فارغ

  .کنند  فعالیت  اتمی  انرژي  و سازمان  و نظامی  ، مراکز پزشکی لیزر در صنعت

  کاردانی فنی عملیات پتروشیمی

  :دیباچه
گیرد  گاز طبیعی و مواد معدنی انجام می پردازد که بر روي مواد اولیه پتروشیمی اعم از نفت، کاردان فنی عملیات پتروشیمی به آموزش فنی فرآیندهایی می 

توانند در واحدهاي تولید صنایع شیمیایی به ویژه، صنایعی که از  التحصیالن این رشته می فارغ. هاي بنیادي و نهایی پتروشیمیایی تولید گردد ه تا فرآورد

مطلوب فنی را برعهده بگیرند  برداري از واحدهاي تولیدي صنایع شیمیایی در شرایط کنند مسؤولیت بهره ها به عنوان ماده اولیه استفاده می هیدروکربن

  .توانند بر فعالیت کارگران ماهر نظارت کنند و معلومات فنی را به آنها انتقال دهند همچنین می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  .کشی صنعتی ریاضی عمومی، فیزیک الکتریسیته، شیمی، شیمی آلی، نقشه

  :دروس اصلی

آالت صنعتی، انتقال سیاالت و حرارت،  هاي کنترل، زبان فنی، ماشین گیري و سیستم هاي اندازه ژي و مواد، ترمودینامیک، روششیمی فیزیک، موازنه انر

  . مبانی اقتصاد و مدیریت صنعتی، اصول عملیات واحد هاي صنعتی، آب  تصفیه

  :دروس تخصصی

 .کارگاه، کارآموزي خوردگی در صنایع نفت، زیست، اصول حفاظت محیطمبانی پاالیش نفت و گاز، عملیات پتروشیمی، ایمنی در صنایع نفت، 

 

  کاردانی معماري سنتی

  :دیباچه

ضرورت وجود معماران و استادکارانی که طراحی، ساخت و ساز و نگهداري . از آنجا که کشور ایران، وارث صدها شهر و هزاران روستاي قدیمی و تاریخی است 

کند که از مهارت در ساخت و ساز و قابلیت در طراحی و تحقیق و  این دوره افرادي را تربیت می. باشند، روشن و مشخص استبناها را به عهده داشته 

هاي نهفته در  شود برخوردار باشند تا از این طریق توجه بیشتري به ارزش هاي سنتی ساخته شده و یا می هایی که با شیوه مدیریت و اجراي ساختمان

ها آشنا هستند و از  سو با اصول و زبان معماري کالسیک دانشگاه التحصیالن معماري سنتی چون از یک فارغ.ازي سنتی ایران به وجود آیدمعماري و شهرس
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ف که توانند نسبت به ساخت و ساز عملی در مقیاس واحد ساختمانی یا تعمیر و مرمت بناهاي متعار می  سوي دیگر از نحوه کار معماران سنتی اطالع دارند،

هاي قدیمی به  توانند در زمینه تغییر عملکرد ساختمان همچنین می. اند، اقدام نمایند اهمیت خاص تاریخی و هنري ندارند و در شهرهاي تاریخی واقع شده

  .هاي روستایی ایران فعالیت کنند شوند و در ساخت خانه هاي جدیدي که با شیوه سنتی ساخته می جدید یا در ساختمان
  :این رشته در طول تحصیلهاي  درس

  :دروس پایه

  .برداشت از بناهاي تاریخی  هندسه مناظر و مرایا، ساخت و ارائه،  ترسیم فنی،

  :دروس اصلی

هاي سنتی، تنظیم  هاي سنتی، عناصر و جزئیات ساختمانی، ایستایی در سازه شناخت مواد و مصالح، عناصر و جزئیات ساختمان  شناخت مواد و مصالح سنتی،

آشنایی با معماري اسالمی، روستا،   برداري، آشنایی با هنرهاي سنتی وابسته به معماري، نقشه  هاي سنتی تنظیم شرایط محیطی، ایط محیطی، روششر

  .هندسه نقوش در معماري سنتی

  :دروس تخصصی 

 .  هاي مرمت بناهاي سنتی، تعمیر و نگهداري ساختمان هاي معماري سنتی، کارگاه ، کارگاه)تشکیالت دفتري و کارگاهی(برآورد، مدیریت امور ساختمان 

  کارشناسی علوم انتظامی

  :دیباچه

کشوري که در دوران سلسه هخامنشیان ، اولین سیستم حکومتی گسترده امپراطوري را بنیانگذاري . ایران کشوري باستانی و با سابقه دو هزار ساله است 

یک صد سال پیش ، سیستم نوین ایجاد نظم و . هاي ایجاد نظم و ترتیب را مورد آزمایش قرار داد واع سیستمکرد و در طی تاریخ پرفراز و نشیب خود، ان

. براساس این سیستم پلیس ایران به دو قسمت مهم پلیس شهري و ژاندارمري تقسیم گردید. امنیت داخلی؛ یعنی سازمان پلیس در ایران به وجود آمد

هاي انقالب در داخل کشور، به  الب اسالمی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزشپس از انقالب اسالمی، کمیته انق

به دنبال طرح . با تصمیم مجلس شوراي اسالمی این سه نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آمد 1370در سال . این مجموعه افزوده شد

. با سازمان و ساختاري جدید تغییر یافت "دانشگاه علوم انتظامی"ندارمري ، کمیته انقالب اسالمی و پلیس قضایی، دانشگاه پلیس نیز به ادغام شهربانی، ژا

. است این دانشگاه یکی از مهمترین واحدهاي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران براي جذب و به کارگیري جوانان شایسته و تربیت و آموزش آنان

هاي انتظامی، کشف جرائم، اطالعات، راهنمایی و رانندگی و خدمات و پشتیبانی است و دانشجویان از ترم  ین دانشگاه در مقطع کارشناسی داراي شاخها

شاخه انتظامی .هاي راهنمایی و رانندگی و انتظامی است مقطع کاردانی علوم انتظامی نیز داراي گرایش. کنند چهارم، شاخه یا گرایش خود را انتخاب می

  هاي موجود در سطح شهر و روستاها است و دانشجوي انتظامی دانش و مهارت ها و کالنتري بخش انتظامی، بخش مأموریتی نیروي انتظامی در پاسگاه

براي مثال . خیزي است جرمدر واقع اولین وظیفه کارشناس انتظامی انجام تمهیداتی براي جلوگیري از .آورد دست می الزم را براي فعالیت در این بخش به
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ها قفل  را شب براي پیشگیري از سرقت، کارشناس انتظامی باید به مردم هشدارها و اطالعات الزم را بدهد، هشدارهایی از این قبیل که بهتر است درِ خانه

سازي  ده اما مؤثر، به آموزش عمومی و فرهنگدر واقع کارشناس علوم انتظامی با این هشدارهاي بسیار سا. ها را باز نگذارند ها، پنجره کنند یا شب

اي است که سطح امنیت عمومی باال  پس اولین وظیفه نیروي انتظامی، فراهم کردن شرایط اجتماعی به گونه. کند می  خیزي پیشگیري پردازد و از جرم می

  . و مهمترین وظیفه، آموزش و پیشگیري استالبته این وظیفه تمام متخصصان نیروي انتظامی است اما در شاخه انتظامی، اولین . برود

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :هاي مختلف نیروي انتظامی  دروس مشترك در شاخه

خوانی، حفاظت اطالعات ، حقوق جزاي  ، نقشه سازمان و مدیریت و نگرش در مدیریت اسالمی، مقدمات علم حقوق، روانشناسی رشد، حقوق اساسی

شناسی، جغرافیا ، روانشناسی اجتماعی ، حقوق مدنی ،  افزار نویسی ، جنگ وظایف نیروي انتظامی ، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، گزارشعمومی ، سازمان و 

اد به نفس، سنگین، عبور از موانع و عملیات اعتم شناسی نیمه افزار آشنایی با کامپیوتر ، ورزش رزمی ، اصول و قواعد نظامی ، مقابله با سوانح و بالیا ، جنگ

دادرسی کیفري، آیین دادرسی مدنی ، حقوق جزاي اختصاصی ، مکانیک اتومبیل ،   هاي مسلح، آیین ها و فنون تدریس جرائم نیرو مبانی اطالعات، روش

هاي انفجاري ،  ی مین و تلهزبان تخصصی ، کاربرد قانون سالح ، تاکتیک دسته در آفند و پدافند، امور انتظامی، آشنایی با راهنمایی و رانندگی، شناسای

آوري  شناسی و مفاسد اجتماعی ، مخابرات ، جمع هاي ویژه ، آسیب آشنایی با قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، کشف علمی جرائم ، دروس تحقیقاتی ، جنگ

  .، کنترل اجتماعات، پزشکی قانونی ، تنظیم گزارشات قضایی ،کارورزي 

  :دروس تخصصی شاخه انتظامی

 شناسی شهري و روستایی، تاکتیک گروهان ، عملیات در کویر، کوهستان و جنگل، اصول ترافیک ، آیین راهنمایی و رانندگی، حمل بار، مسافر و جامعه

ضد کمین کمین و  -گذاري، آزمایشات رانندگی و تصادفات ، وظایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی ، عملیات گشتی  کار و ابعاد وسایل نقلیه ، شماره

  .، اماکن عمومی ، هدایت پاسگاه، دسته و گروهان ، جغرافیاي شهري و روستایی 

  :شاخه کشف جرائم

هایی اتفاق  اي پیشگیري از جرم است، اما هر چقدر که بر روي پیشگیري کار شود، باز در جامعه جرم بدون شک وظیفه نیروي انتظامی در هر جامعه

در این میان، وظیفه مأمور نیروي انتظامی شاخه کشف جرائم، این است که جرم . شود مشخص نیست و دستگیر نمی رم افتد و در اکثر موارد نیز مج می

آوري و براساس شواهد،  پنهان مانده را کشف و مجرم را دستگیر کند؛ یعنی کارشناس کشف جرائم باید صحنه جرم را ببیند، شواهد صحنه را جمع

هاي مختلف را در کنار هم گذاشته و یک یک آنها را بررسی کند تا به تئوري نهایی برسد و براساس آن تئوري، فرد متهم  سازي کند و سپس تئوري تئوري

گرایش آگاهی، تشخیص  5این شاخه داراي . ها هستند التحصیالن کشف جرائم، همان کارآگاه در واقع فارغ. را پیدا و دستگیر کند و از او بازجویی نماید

گفتنی است که دانشگاه علوم انتظامی هر ساله در تمامی . (ه با جرائم اقتصادي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی استهویت، مبارز

  .)شود هاي یاد شده ارائه می پذیرد بلکه با توجه به نیاز و ضرورت نیروي انتظامی، گرایش هاي فوق دانشجو نمی گرایش

  :هاي مختلف کشف جرائم  دروس اصلی مشترك در گرایش
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جرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه امنیت، آسایش و اخالق (شناسی ، حقوق جزاي عمومی، حقوق جزاي اختصاصی  جرم

نی ، پزشکی قانونی ، دادرسی کیفري، ادله اثبات دعواي کیفري ، حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی ، حقوق مدنی، آئین دادرسی مد  ، آیین)عمومی

هاي انفجاري، جرائم سازمان  ، آشنایی با بمب و تله)اینترپل(الملل پلیس جنایی  آشنایی با سازمان بین بررسی اصالت اسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی،

روانشناسی عمومی، جغرافیاي شهري و نگاري،  توصیف و چهره  زبان تخصصی ، مشاهده، اي ، کاربرد رایانه در کشف جرائم ،  یافته ، جرائم رایانه

با توجه به تعدد .(شناسی جنایی، بزهکاري و اطفال نوجوانان ، احکام تخصصی کشف جرائم ، مبانی جامعه شناسی، کارورزي   شهرشناسی، جامعه

  .)هاي کشف جرائم ، از ذکر واحدهاي تخصصی هر گرایش خودداري شده است گرایش

  :شاخه اطالعات

اطالعات تمام رفتارهاي   پردازد؛ یعنی در این واحد، هاي اطالعاتی می واحد اطالعات نیروي انتظامی به فعالیت  ز عنوان این شاخه پیدا است،طور که ا همان

قاچاق مواد هاي حمل  براي مثال، نیروي انتظامی براي آگاهی از برنامه و خط و ربط گروه.گردد آوري می شود و آمار و ارقام الزم جمع اجتماعی کسب می

هاي مسلحانه سازمان یافته و ساختاریافته است؛ نیروي انتظامی براي اطالع از این  همچنین بسیاري از سرقت. مخدر نیاز به کارهاي اطالعاتی دارد

. آورند  اجتماعی به دست هاي مفاسد هاي سازمان یافته به کارشناسانی احتیاج دارد که به صورت مخفی فعالیت کنند و اطالعات مختلف را از شبکه شبکه

اهمیت این مسأله زمانی . سپس اطالعات کامل و جامع را به مراجع علنی نیروي انتظامی بدهند تا عملیات الزم، انجام و افراد مورد نظر دستگیر شوند

هاي  آوري اطالعات از شبکه جمع توان براي شود که توجه داشته باشیم، بخش اصلی نیروي انتظامی، بخش علنی آن است و بدون شک نمی آشکار می

مثل خودرویی است که در شب بدون چراغ   در واقع نیروي انتظامی بدون یاري و همکاري واحد اطالعات،. مفاسد اجتماعی از این نیروها یاري گرفت

هاي اطالعاتی کشور  رو، در این شاخه بحثاز همین . واحد اطالعات است به عبارت دیگر چراغ هدایت کننده و روشن کننده نیروي انتظامی، . حرکت کند

  .شود شود ـ بررسی و مطالعه می ـ آنچه به نیروي انتظامی و سایر مردم جامعه مربوط می

  :دروس اختصاصی شاخه اطالعات 

عمومی ، ابزارهاي فنی آوري ، حفاظت اطالعات، عملیات اطالعات ، بازجویی و مصاحبه ، کشف علمی جرائم ، اماکن  سازمان و مدیریت اطالعات، جمع

ها ، اطالعات رزمی، بزهکاري اطفال و  رسانی، احزاب و گروهک اطالعاتی، آشنایی با کشورهاي همجوار، شناخت تمهیدات امنیتی و اجتماعی، اطالع

  .هاي اطالعاتی، کارورزي هاي پنهانی و سازمان نوجوانان ، حقوق جزاي اختصاصی ، مبانی علم سیاست، فعالیت

  :هنمایی و رانندگیشاخه را

گرایش خدمات فنی راهور کارشناس .شاخه راهنمایی و رانندگی داراي سه گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و مهندسی ترافیک است

دست  نامه رانندگی به هیگذاري خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاري آزمون رانندگی از متقاضیان گوا خدمات فنی راهور، تخصص الزم را براي شماره

  .آورد می

  :دروس مشترك راهنمایی و رانندگی 

هاي پاي قبضه  افزار شناسی، تیراندازي مشق جنگ  هاي راهور، مقدمه علم حقوق ، حقوق اساسی، ساختار و مقررات استخدامی ناجا ، سازمان و وظایف رده
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نامه راهنمایی و رانندگی ، کارورزي، جغرافیاي شهري و  ریاضیات پایه ، آیین سی،شنا روانشناسی عمومی ، مبانی جامعه  ، مبانی امور انتظامی،

المللی و  شناسی ترافیک، روانشناسی ترافیک، زبان تخصصی، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات بین شناسی، امور انتظامی راهور ، جامعه شهرستان

سی کیفري، مسائل حقوقی تصادفات، آشنایی با قانون مجازات اسالمی، کشف علمی جرائم، هاي حمل و نقل، حقوق جزاي عمومی، آیین دادر کنوانسیون

گذاري وسائل نقلیه ، معاینه فنی وسائل نقلیه، احراز اصالت وسائل نقلیه،  ها ، شماره ها و آزمایش اصول مهندسی ترافیک ، مهندسی ترافیک، صدور پروانه

دروس تخصصی .دفات ، تصادفات عابر پیاده ، کاربرد رایانه در امور راهنمایی و رانندگی، احکام تخصصی کاربرد فیزیک و مکانیک در تصادفات ، تصا

آموزش رانندگی عملیاتی ، ارزیابی وسائل نقلیه ، آشنایی   زیست و ترافیک، آشنایی با انواع وسائل نقلیه، محیط  خدمات فنی راهورشناسایی اسناد مجعول،

  .ات معاینه فنیبا کارکرد وسائل وتجهیز

  :گرایش عملیات انتظامی راهور

آورند؛ یعنی کارشناس این رشته با بازسازي صحنه  ها به دست می ها و جاده در این گرایش دانشجویان اطالعات الزم را به عنوان افسر پلیس خیابان

هاي اولیه را در  تواند عملیات امداد و کمک کند همچنین می تصادف وسائل نقلیه، مقصر یا مقصران تصادف را شناسایی و خسارت وارد شده را تعیین می

  . تصادفات و سوانح انجام دهد

  :دروس تخصصی عملیات انتظامی راهور

هاي اولیه در تصادفات و سوانح، مهندسی ترابري، آموزش رانندگی عملیاتی، پزشکی قانونی،  سازي، کمک شهر  شناسایی اسناد مجعول، اصول و مبانی

  .تعیین خسارت وسائل نقلیه  ، بازسازي صحنه تصادفات ، آشنایی با مواد مخدر و قاچاق کاال،)تخصصی(سائل نقلیه ، امور انتظامی راهورارزیابی و

  :گرایش مهندسی ترافیک 

ها مسؤولیت  جاده ها و شود و کارشناس این رشته در هنگام طراحی خیابان در گرایش مهندسی ترافیک، طراحی سیستم ترافیک شهري آموزش داده می

هایی از روز باید در  که در چه ساعت همچنین تعیین این. هاي یک طرفه و دو طرفه را بر عهده دارد ها و خیابان ها، دوربرگردان ها، میدان تعیین تقاطع

  . ها طرح ترافیک اجرا شود، بر عهده کارشناس مهندس ترافیک است برخی از خیابان

  :دروس تخصصی مهندسی ترافیک

  افزارهاي طراحی، طرح هندسی راه ، ایمنی در ترافیک، آشنایی با نرم  زیست و ترافیک ، محیط  اصول و مبانی شهرسازي،  آمار احتماالت مهندسی،

یک ، مهندسی تراف) ITS(هاي هوشمند ترافیک  سیستم اقتصاد در ترافیک و حمل و نقل،   ریزي حمل و نقل شهري، هاي حمل و نقل، برنامه سیستم

  .محلی ، مهندسی کنترل ترافیک

  :شاخه خدمات و پشتیبانی 

این شاخه داراي دو گرایش ارتباطات . کنند کارشناسان شاخه خدمات و پشتیبانی کارشناسی علوم انتظامی در بخش اداري نیروي انتظامی فعالیت می

افزار کامپیوتر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی معرفی شده  ي مخابرات و نرمها با توجه به این که گرایش. افزار کامپیوتر است انتظامی یا مخابرات و نرم

  .است، از معرفی آنها در این بخش خودداري شده است



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 32

 

  :دروس تخصصی گرایش ارتباطات انتظامی 

مدارهاي   خابرات و مدارات مخابراتی،، م) مخابرات(سازمان و وظایف لجستیک ناجا هاي الکتریکی ، کامپیوتر، ریاضیات پایه ، ماشین  فیزیک الکتریسته ،

گیري الکتریکی و  اندازه   مدارهاي منطقی ،  هاي الکترونیک، اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگ  آنتن و انتشار امواج، سوئیچینگ،  الکتریکی،

  .کارورزي   هاي الکتریکی، کارگاه برق ماشین  الکترونیک، مخابرات پیشرفته ،  الکترونیکی،

  :هاي الزم  ناییتوا

براي مثال، پلیس . نیروي انتظامی کشور، یک سازمان نظامی است و دانشجویان این رشته باید روحیه نظامی داشته باشند تا در این رشته موفق گردند

شکنی کرد، اشکالی  ست، اگر قانونباید فردي فعال، اجتماعی و قانونمند باشد؛ یعنی بر سر قانون مصالحه نکند و نگوید چون فردي پیر، جوان یا بیمار ا

هاي پلیس، داشتن  یکی دیگر از ویژگی. بویژه آن بخش از نیروي انتظامی که با متخلفان سر و کار دارد، باید در رعایت قانون بسیار مصمم باشد. ندارد

وج سرماي زمستان و گرماي تابستان، در وسط یک براي مثال کارشناس عملیات انتظامی راهور در ا. داري بسیار است صبر و حوصله و متانت و خویشتن

همچنین کارشناس . بدون شک چنین فردي باید صبر و تحمل بسیاري داشته باشد. کند ایستد و انجام وظیفه می چهارراه بدون هرگونه امکانات رفاهی می

شغل نیروي انتظامی یک . ت آورد و مجرم را دستگیر کندتواند اطالعات مورد نیاز را به دس کشف جرائم، بدون صبر و حوصله و دقت و موشکافی نمی

کنندگان به  کنندگان به نیروي انتظامی، بویژه مراجعه شغل خدماتی است و مأمور نیروي انتظامی، ارتباط مستقیم با مردم دارد از سوي دیگر اکثر مراجعه

رو، یک پلیس باید  از همین. ساعدي ندارند چون یا مجرم هستند یا شاکیکارشناسان کشف جرائم و انتظامی، افرادي هستند که از لحاظ روحی شرایط م

در ضمن دانشجوي این رشته باید بداند .دهی او کاهش نیابد اي قوي براي خدمت به مردم داشته باشد تا در برخورد با مجرم یا شاکی میزان خدمات انگیزه

کند، امکان  هاي شغلی پلیس است؛ یعنی فردي که در نیروي انتظامی فعالیت می ویژگیهاي پی در پی در شهرهاي مختلف، یکی از  که انجام مأموریت

هاي ویژه، مثل  همچنین امکان دارد به دلیل مأموریت. دارد امسال در پایتخت باشد و سال دیگر در جنوب، شمال، شرق و یا غرب ایران خدمت کند

حتی دانشجویان این دانشگاه نسبت به دانشجویان . زندگی روزمره و عادي خود را نداشته باشدهاي متوالی  ها، هفته باش هاي شبانه یا آماده مأموریت

در طی تحصیل حق ازدواج ندارند و  - چه زن و چه مرد  -به همین دلیل دانشجویان علوم انتظامی . هاي بیشتري دارند ها و فعالیت هاي دیگر، برنامه رشته

شود قبل از ازدواج، شرایط شغلی خود را براي شریک زندگی خود بگویند تا در آینده دچار مشکل  یشنهاد میالتحصیلی نیز به آنها پ بعد از فارغ

ها باید از قدرت تجزیه و تحلیل خوبی  ها و گرایش هاي الزم براي هر گرایش نیز باید گفت که دانشجوي علوم انتظامی در تمام شاخه درباره ویژگی.نشوند

یژگی براي دانشجوي کشف جرائم اهمیت بیشتري دارد چون کارشناس کشف جرائم باید بتواند با تجزیه و تحلیل مسائل و قدرت برخودار باشد اما این و

هاي یاد شده، باید  دانشجوي اطالعات نیز عالوه بر ویژگی. همچنین باید با مسائل حقوقی کامالً آشنایی داشته باشد. یابی کند خالقه ذهن خود، مجهول

دانشجویان .دار باشد تا بتواند به عنوان یک مأمور مخفی، اطالعات مورد نیاز را به دست آورد و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهدبسیار راز

مایشی به همین دلیل این دسته از دانشجویان از بین داوطلبان گروه آز. هاي مخابرات و کامپیوتر نیز باید در دروس ریاضی و فیزیک توانمند باشند گرایش

گفتنی است که دانشجویان دانشکده علوم پایه انتظامی جمهوري اسالمی از هر پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و .شوند علوم ریاضی و فنی انتخاب می

اختصاصی این شوند و داوطلبان این رشته باید عالوه بر شرایط عمومی، شرایط  هاي خارجه انتخاب می فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان
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  .دانشکده را داشته باشند

  :شرایط اختصاصی دانشکده علوم پایه انتظامی عبارت است از

اند، مدت قانونی خدمت وظیفه عمومی  داوطلبانی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده(سال سن براي داوطلبان مرد  21و حداکثر  17داشتن حداقل 

متر قد براي  سانتی 170سال سن براي داوطلبان زن ، دارا بودن حداقل  25و حداکثر  18دارا بودن حداقل و ) به حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد

براي داوطلبان زن، سپردن تعهد خدمت برابر مقررات نیروي  14متر براي داوطلبان زن، دارا بودن حداقل معدل کتبی دیپلم  سانتی 160داوطلبان مرد و 

. هاي ادبیات فارسی، ریاضی و زبان خارجه آزمون سراسري، داشتن سالمت جسمی و روحی کامل درصد از سؤال 10ل انتظامی، پاسخ دادن به حداق

شود،  هاي عملی و مهارتی که در این دانشگاه براي آقایان برگزار می هاي درسی و کالس داوطلبان زن این دانشگاه باید توجه داشته باشند که تمام برنامه

هاي رزمی و دفاع شخصی تحت سه عنوان  هاي الزم ، ورزش براي مثال به منظور تقویت قواي جسمانی و کسب مهارت. گردد برگزار میها نیز  براي خانم

هاي یک مرد، در نیروي انتظامی  البته مسؤوالن دانشگاه انتظار ندارند که یک خانم با روحیات و خصلت. گردد ورزش رزمی تکواندو، کاراته و جودو ارائه می

در ضمن پوشش چادر براي دانشجویان زن دانشکده علوم پایه . فعالیت کند، اما داوطلبان زن باید از آمادگی جسمی و روحی خوبی برخوردار باشند

  .هاي شاغل در نیروي انتظامی الزامی است انتظامی و خانم

  :موقعیت شغلی در ایران 

براي مثال، کارکنان . اي دیگر داراي مشاغل مأموریتی هستند کنان داراي مشاغل اداري و عدهاي از کار در نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، عده

التحصیالن شاخه خدمات و پشتیبانی در بخش  به عبارت دیگر فارغ. کنند هاي حسابداري، کامپیوتر، برق و مخابرات در بخش اداري فعالیت می بخش

التحصیالن کاردانی  در کل فارغ.کنند هاي علوم انتظامی در بخش مأموریتی فعالیت می ها و گرایش التحصیالن سایر شاخه اداري حضور دارند و فارغ

شوند و درجات بعدي آنان برابر  التحصیل می دانشکده علوم پایه انتظامی با درجه ستوان سومی و کارشناسان این دانشکده با درجه ستوان دومی فارغ

التحصیالن کاردانی نیروي انتظامی بیشتر جنبه اجرایی دارد؛ یعنی این دسته از  این میان، نوع فعالیت فارغ در. قوانین و مقررات ناجا خواهد بود

هاي  ریزي، هدایت و کنترل فعالیت سازي، برنامه ها هستند اما مسؤولیت اصلی کارشناسان نیروي انتظامی، تئوري التحصیالن بیشتر مجریان برنامه فارغ

گفتنی است که .لبته در حال حاضر به دلیل کمبود پرسنل، گاهی اوقات یک کارشناس باید وظایف کاردان را نیز انجام دهدا. نیروي انتظامی است

کنند از امکانات رفاهی خوابگاه، پوشاك، غذا، دفترچه  دانشجویان علوم پایه انتظامی ضمن آن که ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می

 .شوند و در طول خدمت از وام خرید مسکن یا یک باب مسکن ملکی برخوردار خواهند شد مند می ت درمانی بهرهاتکا و خدما
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  کتابداري

  :دیباچه

ن کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگتری 1500میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از  48میلیون که  70کشور ایران با جمعیت حدود  

این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه . رسد هزار جلد می 500آنها به زحمت به یک میلیون و 

استفاده کننده از همین البته در کشور ما جمعیت .هزار جلد کتاب داشته باشد 700تا  600دارد و در کشورهاي پیشرفته یک کتابخانه براي شروع کار باید 

در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین . ها در ایران فعالیت چشمگیري ندارند حداقل امکانات نیز بسیار اندك است و کتابخانه

ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند  هنگی است و کتابخانهترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فر هاي عالم و نفیس کتابخانه

بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و .شود خانه آنها شلوغ می آموزان یا دانشجویان، قرائت که فقط در دوران امتحانات دانش

رده که توانایی ارزیابی نیازهاي کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در با تجربه و تحصیل ک, کارشناسانی آگاه .هاي کشور است مند در کتابخانه عالقه

نویسی مناسب امکان  این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست. هاي مناسب قرار گیرند هاي جدید و خرید کتاب جریان انتشار کتاب

ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه  رسانی که در دانشگاه هدف رشته کتابداري و اطالع. راهم آورندهاي مورد نظر را ف یابی مراجعه کننده به کتاب دست

در معناي وسیع آن که شامل هر (  دو عنصر کتاب  میان  مسیر ارتباط  هموار کردن  کتابداري  در واقع رشته. شود، تربیت همین دسته از متخصصان است می

از   تنها هر یک  باید نه  پذیر کنیم را امکان  ارتباط  این  بتوانیم  که  آن  براي  البته. است  از کتاب  کننده  و استفاده) و ضبط شده باشدشود که ثبت  گونه اثري می

خصوصاً (  کتابداري  در رشته  اصیو اختص  پایه  دروس  تمام.  دو را نیز بیاموزیم  آن  پیوند میان  الزم است چگونگی  ، بلکه بشناسیم  درستی  دو عنصر را به  این

  مواد انتشار یافته  انواع  هاي شناسد، از ویژگی را می  و متون  منابع  رشته  این  دانشجوي  ؛ یعنی است  شده  تدوین  وظیفه  سه  همین  براساس)  کارشناسی  دوره

ها و  کند و قابلیت می  را درك  شناسایی  و قابل  عینی  اي پدیده  به  نویسنده  موجود در ذهن  هاي اندیشه  تبدیل  آنها و چگونگی  گردد، محتواي می  آگاه

  دیگر دروسی  از سوي. یابد و مانند آنها را درمی  ، اینترنت فشرده  ، نوار، لوح ، روزنامه ، مجله)محدود  معناي  به(  کتاب  از قبیل  گوناگون  هاي رسانه  هاي توانایی

ها و  دانسته  و جامعه  ، فرهنگ ، تأثیر محیط آنان  افراد در ذهن  و معرفت  دانش  گیري شکل  ، چگونگی انسان  شناخت  براي  که  هست  رشته  این  نیز در برنامه

آنها آشنا   فرهنگی  ، با محیط اسیمبشن  درستی  را به  باشد، باید مراجعان  استفاده  قابل  مراجعان  براي  مواد و منابع  زیرا اگر بخواهیم.  مفید است  مردم  باورهاي

  کفایت  کتابداري  وظیفه  انجام  براي  تنهایی  به  کننده  یا استفاده  و خواننده  کتاب  هاي ویژگی  دانستن  البته.  دهیم  آنها را تشخیص  اطالعاتی  و نیازهاي  باشیم

  شرایطی  در چه  بود و دانست  آگاه  فرآیند ارتباط  به  است  کار الزم  این  براي.  دو را نیز شناخت  آن  میان  ایجاد ارتباط  به  باید تدابیر مربوط  بلکه. کند نمی

  سه  دلیل  همین  به. آشنا باشد  و بیش  نیز کم  ارتباطات  با حوزه  که  است  کتابدار الزم  پس. گردد می  دچار اختالل  شرایطی  چه  شود و تحت می  آسان  ارتباط

  براي  مناسبی  دستمایه  مانده،  برجاي  مطالعات  از این  که  و آثاري  این رشته است  مندان عالقه  و پژوهش  مطالعه  ، موضوع   و ارتباط  ، خواننده کتاب  مثلث  ضلع

  .باشد می  کتابداري  رشته  درسی  هاي برنامه
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  :الزم   هاي توانایی

. دارد  رشته  در این  بیشتري  پیشرفت  تر باشد، قابلیت او گسترده  و تتبعات  مطالعات  دامنه  که  هر فردي  بنابراین. ار داردسر و ک  اندوزي با دانش  کتابداري  رشته

و   آهسته  اگیريفر.  است  کتابداري  رشته  خطرزا براي  ، آفتی دانستن  و معرفت  نیاز از ارتقاء و بهبود دانش موجود و خود را بی  هاي دانسته  به  زیرا قناعت

اصرار . باید در خود بپرورانند  رشته  این  دانشجویان  که  است  اي عمده  نیز دو ویژگی  کنندگان  و پرسش  در برخورد با اطرافیان  و بردباري  و شکیبایی  پیوسته

کند و  می  محبوس  اي روزنه  و بدون  بسته  در چارچوب  تدریج  ر را به، کتابدا آراء آنان  کردن  و تحلیل  از شنیدن  و خودداري  دیگران  خود به  نظرات  بر تحمیل

  ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  از هر سه  کتابداري  رشته. (کند  را تحمل  او بتواند دیگران  باشند و نه  او را داشته  تحمل  تاب  دیگران  نه  شود که می  سبب

  .)پذیرد یدانشجو م  انسانی و علوم  تجربی

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  از این.  است  الزامی  ها امري کتابخانه  ، ایجاد و گسترش بشري  دانش  مختلف  هاي در زمینه  انتشارات  میزان  و افزایش  انسانی  جوامع  سریع  پیشرفت  به  با توجه

در   مدارس  هاي در سراسر کشور و کتابخانه  عمومی  هاي کتابخانه.  است  بسیار روشن  آن  غلیش  هاي انداز فرصت چشم  که  است  هایی از رشته  یکی  رو کتابداري

نیز   رسانی و مراکز اطالع  و تخصصی  دانشگاهی  هاي کتابخانه. باشند  کرده  را طی  دانشگاهی  هاي دوره  هستند که  کتابدارانی  راه  به  هنوز چشم  مختلف  مقاطع

  التحصیالن فارغ  در صدد استخدام  که  هایی مراکز و کتابخانه  که  داشت  نیز توجه  نکته  این  باید به  البته.  هستند  رشته  این  التحصیالن فارغ  رشپذی  هنوز آماده

  هاي مهارت  به  بخشیدن  و عمق  دانش  ترشو گس  خودسازي  به  رشته  از آغاز ورود به  که  است  بر دانشجویان  دهند و این می  تر را ترجیح هستند، افراد شایسته

  .نمایند  ترسیم  خود را پیشاپیش  انداز شغلی چشم  طریق  خود بپردازند و از این
  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :هاي کتابداري  مشترك در گرایش  دروس

  ، متون  فلسفه  عمومی  ، تاریخ جهان  ادبیات  ، تاریخ ایران  ادبیات  ، تاریخ  شناسی جامعه  ، مبانی تمدن  ، تاریخ عمومی  ، روانشناسی  اجتماعی  روانشناسی

  ، مجموعه  و کتابداري  ، کتابخانه عربی  اختصاصی  ، متون روسی  اختصاصی  ، متون  آلمانی  اختصاصی  ، متون  فرانسه  اختصاصی  ، متون  انگلیسی  اختصاصی

  بزرگساالن  براي  کتابخانه  ، مواد خدمات و بصري  ، مواد سمعی کتابخانه  و تجهیزات  ، ساختمان) و عربی  فارسی(  عمومی  شناسی جعمواد، مر  ، سازماندهی سازي

کار   ، اصول) التین( عمومی  شناسی  ، مرجع کتابخانه  ، اداره  التین  نوسی ، ماشین  فارسی  نویسی ، ماشین و نوجوانان  کودکان  براي  کتابخانه  نوسواد، مواد خدمات

  . ، کارآموزي  نویسی  ، گزارش  مرجع

  :دروس تخصصی گرایش علوم انسانی و اجتماعی

نویسی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی علم حقوق، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، جغرافیاي شهري و  آمار و احتماالت مقدماتی، مبانی کامپیوتر و برنامه

  .هاي اطالعاتی علم اقتصاد، روانشناسی کودك و نوجوان، تاریخ ادیان، آشنایی با بانک روستاشناسی، کلیات

  :دروس تخصصی گرایش فنی و مهندسی

هاي اطالعاتی علوم پایه،  شناسی، ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، آمار و احتماالت، فیزیولوژي عمومی، آشنایی با بانک تاریخ علوم، زمین
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 .نویسی کاربردي نویسی، برنامه مپیوتر و برنامهمبانی کا

 

  مدیریت

   :دیباچه

ها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی  مالی و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان  توان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده چگونه می

شود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم  ت موجود به خوبی استفاده نمیهاي ما از امکانا شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان می

چون تأمین نیازهاي فنی، خدماتی، درمانی و . است "مدیریت"هاي هر جامعه  گویند که کلید معماي مشکالت سازمان ها می انسانی درپاسخ به این سؤال

اي براي فایق آمدن بر  به همین دلیل هر جامعه. پذیر نیست وري را داشته باشند، امکان که باالترین کارآیی و بهرهتفریحی جامعه، بدون وجود مدیران الیق 

هاي معتبر  تخصصی که در بیشتر دانشگاه. مشکالت سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادي داشته باشد

  به  توان می  جمله  از آن  است که  متعددي  هاي شاخه  در کشور ما داراي  مدیریت  رشته. شود ، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده میعلوم انسانی جهان

  مدیریت  مثل  تري تخصصی  هاي از شاخه  کرد و همچنین  اشاره  و امور بانکی  اکو، امور گمرکی ، بیمه ، بیمه  ، جهانگردي ، دولتی ، صنعتی بازرگانی  مدیریت

  . برد  ها نام امور بیمارستان  یا اداره  دریایی  کمیسریاي

  : بازرگانی  مدیریت  گرایش

 در ایجاد  خویش  خالقه  قدرت  یاري  کند و به  و اداره  را تفکیک  تواند امور تجاري ، می کرده تحصیل  مدیر تجاري  یک  عنوان  به  بازرگانی  مدیریت  دانشجوي  یک

  کاالهاي  باید بتواند براي  بازرگانی  مدیریت  التحصیل فارغ. باشد  ، کارآفرین و توزیع  جدید در عرضه  هاي روش  ، ابداع و تازه  متنوع  خدمات  بازار جدید، ارائه

  کشور ما، رساندن  مشکالت  از بزرگترین  وزه یکیامر  نماید، چون  طراحی  دولتی  را در سیستم  توزیع  مطلوب  هاي یا روش  پیدا کند  موجود، بازار جدیدي

  . است  کننده مصرف  دست  بازار و به  به  و مرکبات  ، چاي برنج  مثل  کشاورزي  محصوالت

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  : مدیریت  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  آمار و کاربرد آن ، در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  اصول

  هاي ، سیستم اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان  ، مبانی در مدیریت

  . در مدیریت  اطالعاتی

  : بازرگانی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، بازاریابی صنعتی  کار، حسابداري  ، روانشناسی  ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه مالی  تولید، مدیریت  ، مدیریت ، حسابرسی بازرگانی  ، حقوق  استراتژیک  مدیریت

،  و ارز و بانکداري  ، پول الملل بین  ، بازاریابی  المللی بین  ، بازرگانی  المللی بین  و مالی  پولی  هاي ، سازمان سیستم  و طراحی  لو تحلی  بازار، تجزیه  و مدیریت
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، سمینار در  مالی  ینار در مسایل، سم صنعتی  ، روابط بازاریابی  ، تحقیقات الملل بین  بازرگانی  ، حقوق توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم و مالی  پولی  سیاست

  .  در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري ، بهره بازاریابی  مسایل

  :صنعتی  مدیریت  گرایش

  ریتمدی  کارشناس  حضور یک. نیستند  صنعتی مدیریت  التحصیل ؛ فارغ صنعتی  واحدهاي  اکثر مسؤولین  که  است  ما این  صنایع  موفقیت  عدم  از علل  یکی

  نیروي  و انگیزه  ، مهارت ؛ مشارکت خویش  از دانش  تا بتواند با استفاده  است  ضروري  بگیرد، در هر واحد صنعتی  را بر عهده  انسانی  نیروي  مسؤولیت  که  صنعتی

  مهندسی  در رشته. است  و اجتماعی  و رفتاري  مالی ، و تکنیکی  فنی  بعد اصلی  سه  داراي  صنعتی  مدیریت. دهد  مورد نظر را افزایش  واحد صنعتی  انسانی

  .دارد  تأکید بیشتري  صنایع  و رفتاري  دو بعد مالی  به  صنعتی  مدیریت  پردازند اما رشته می  صنایع  و تکنیکی  بعد فنی  مطالعه  بیشتر به  دانشجویان  صنایع

  : صنعتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

در   ، تحقیق و توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم آماري  کیفیت  بازار ، کنترل  و مدیریت  ، بازاریابی صنعتی  ، حسابداري صنعتی  ، روانشناسی لیما  مدیریت

،  صنعتی  هاي طرح  اقتصادي  ررسی، ب صنعتی  ، حفاظت کارخانه  ، مدیریت سنجی و روش  ، کارسنجی و نگهداري  و تعمیرات  ریزي ، طرح  پروژه  ، کنترل عملیات

  .  ، پروژه در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري ، بهره المللی بین  ، بازاریابی سیستم  و طراحی  و تحلیل  تجزیه  ، فنون صنعتی  روابط

  :دولتی  مدیریت  گرایش

  کشور انجام  دولتی  ها و تشکیالت در سازمان  نحو احسن  را به  محوله  پنجگانه  ظایفبتوانند و  که  است  اي شایسته  مدیران  ، تربیت دولتی  مدیریت  رشته  هدف

  :عبارتند از  وظایف  این. دهند

  به  در پرداختنخود را   پرسنل  کار بتواند مهارت  با تقسیم  که  نحوي  به  سازمان  یک  کارکنان  بین  وظایف  یا تقسیم  دهی ـ سازمان2.  آن  و اجراي  ریزي ـ برنامه1

براي مثال چون در یک بخش . و کنترل  ـ نظارت 5.  و راهبري  ـ هدایت4. جدید  کارکنان  یا کارگزینی  امور استخدامی  ـ عملیات3. دهد  افزایش  جزئی  کارهاي

بتواند در چارچوب قوانین و مقررات دولتی، با  دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که

  . وري کارکنان را افزایش دهد خالقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهره

  : دولتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  مشی خط  و تنظیم  عمومی  ، مالیه دولتی  ري، حسابدا سازمانی  تحول  ، مدیریت ریزي و برنامه  اقتصادي  ها، توسعه سازمان شناسی ، جامعه سیاسی  روانشناسی

ها،  تعاونی  ، مدیریت توسعه  ، مدیریت  تطبیقی  ، مدیریت دولتی  مدیریت  ها، مبانی و شهرداري  محلی  هاي سازمان  ، مدیریت بودجه  و کنترل  فراگرد تنظیم

و   تشکیالت  و اصالح  ، سازماندهی اداري  ، حقوق دولتی  مدیریت  ویژه  ، مباحث اداري  نهادهاي  و تحول  سیاسی  هاي ، سیر اندیشه مشی خط  و تعیین  گیري تصمیم

  . کار در سازمان  ها، روابط روش

  :جهانگردي  مدیریت  گرایش

اما با وجود . بتی دو چندان استاش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي دیگر و زیبایی و صال کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه 1648000کشور ایران 

نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به . تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است  این همه جلوه و جذابیت،



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 38

 

  چون الزمه. صنعت جهانگردي در کشور ما است دهد که بسیاري از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود عمل آمده است، نشان می

و   مسائل  موجود و همچنین  امکانات  تا بتوان  کشور است  و فرهنگی  ، جغرافیایی ، اجتماعی اقتصادي  هاي از زمینه  ، اطالع جهانگردي  صنعت  و تقویت  توسعه

  که تنها به  کاري.  داشت  و عملی  دقیق  ریزي برنامه  موجود، یک  تحقیقات  براساس  سپسکرد و   وجود دارد، شناسایی  صنعت  این  توسعه  در راه  که  مشکالتی

  این  متخصص  یعنی. شود می  داده  آموزش  جهانگردي  مدیریت  در شاخه  که  ؛ تخصصی پذیر است امکان  جهانگردي  در صنعت  کارآمد و متخصص  مدیران  یاري

  ایجاد نماید؟  توریست  جذب  براي  جدیدي  جهانگردي  بازارهاي  کند؟ و چگونه  جذب  کند؟ چگونه  را جذب  جهانگردي  نوع  چه  هباید بداند ک  در نهایت  رشته

  : جهانگردي  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

،  جهانگردي  و تبلیغات  بازاریابی  ، مدیریت جهانگردي  شناسی  ردمم  ، مبانی جهانگردي  حقوقی  و مقررات  ، قوانین ملل  روحیات  ، شناخت ایران  و فرهنگ  تاریخ

  اوقات  ، گذراندن  جهانگردي  صنعت  ، شناخت ایران  جهانگردي  ، جغرافیاي با نقشه  و آشنایی  خوانی ، نقشه  ایران  دستی  صنایع  ، شناخت اقتصاد جهانگردي

و   ، امور مسافرت ایران  هاي با موزه  ، آشنایی ایران  ، هنر و معماري  ایران  شناسی ، باستان در ایران  اجتماعی  مسائل  و تحلیل  ، تجزیه سفر در اسالم  ، آداب فراغت

  ، زبان صیتخص  مکاتبات  انگلیسی  ، زبان عامه  ، فرهنگ جهانگردي  هاي سیاست  تطبیقی  ، مطالعات  جهانگردي  توسعه  ریزي ، برنامه راهنمایی  ، فن صدور بلیط

،  حسابداري  ، اصول کشور، کارآموزي  منابع اقتصادي  و گسترش  الملل بین  روابط  در بسط  جهانگردي  ، نقش ایران  دولتی  هاي با سازمان  ، آشنایی مکالمه  انگلیسی

  ، مبانی در مدیریت  تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن دیریتدر م  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ریاضیات

،  و دیریت  سازمان  ، مبانی اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان

  . در مدیریت  اطالعاتی  هاي سیستم

   بیمه  یریتمد  گرایش

گذاري کند، باید اطمینان داشته باشد که  داري که بخواهد در کشوري سرمایه هاي توسعه در کشورهاي پیشرفته است، چون هر سرمایه بیمه یکی از شاخص

به این . کنند نعت بیمه یاد میرو در کشورهاي پیشرفته از بیمه به عنوان ص از همین. وي مصون خواهد بود  در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطري، سرمایه

تواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و  معنی که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردي نمی

گیرد تا بتواند  گذارها را فرا می رفتار با بیمه  و چگونگی  بیمه  هاي سازمان  اداره  ، نحوه بیمه  مدیریت  در کشور ما نیز دانشجوي. آموخته این صنعت باشد دانش

  و غیره  درمانی  ، خدمات عمر، ماشین  بیمه  مثل  بیمه  هاي فعالیت  انواع  گرایش درباره  دانشجوي این  همچنین. کند  و تشویق  ترغیب  گذاري بیمه  آنها را به

  .گیرد فرا می  مدیریتی  و مبانی  پایه  ها را براساس زمینه  دراین  عالیتف  و چگونگی  کرده  را کسب  الزم  اطالعات

  : بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق  تجارت  ، حقوق و ارز و بانکداري  ، پول  ، حسابرسی  اقتصادي  ، توسعه شناسی ، جامعه عمومی  ، روانشناسی بازرگانی  مدیریت  ، اصول صنعتی  حسابداري

  بازار، متون  و مدیریت  ، بازاریابی بیمه  ، حقوق اتکایی  ، بیمه  و بیمه  ریسک  ، مدیریت  بیمه  هاي شرکت  ، حسابداري اشخاص  ، بیمه اموال  ، بیمه بیمه  ، اصول مدنی

  . انگلیسی  بیمه
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  :اکو   بیمه  مدیریت  گرایش

  اکو انتخاب  اي منطقه  عضو پیمان  کشورهاي  مندان عالقه  خود را از بین  و دانشجویان  است  ایجاد شده  یراندر ا  که  است  تخصصی  دانشکده  اکو یک  بیمه

در ایجاد   بیمه  نقش  درباره  شود و دانشجویان می  داده  آموزش  و تجاري  ، حسابداري ، حقوقی ، اقتصادي مدیریتی  مختلف  موضوعات  گرایش  در این. کند می

  دروس  تمامی  که  است  در آن  بیمه  با مدیریت  گرایش  این  تفاوت  است  گفتنی. کنند می  مطالعه  جامعه  و رفاهی  اقتصادي  و امنیت  گذاري سرمایه  تامنی

  افرادي  داوطلبان  از بین  پذیرد و سپس انشجو می، د برابر ظرفیت  ده  اول  در مرحله  دانشکده  رو این  و از همین  است  انگلیسی  زبان  اکو به  بیمه  مدیریت  گرایش

  .شود می  بیشتري  توجه  الملل بین  و تجارت  الملل بین  حقوق  قوانین  به  گرایش  در این  همچنین. کند می  دارند، انتخاب  انگلیسی  زبان  به  بیشتري  تسلط  که

  :اکو  بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

Sociology  ،Principles OF Psychology  ،Principles OF economics  ،Principles OF management  ،Callege Algebra  ،

Applied Mathematics  ،Accounting  ،Principles of Law ،Introduction To Insurance  ،Introduction To Computer Sci ،

Research Methodology  ،Micro ECO Analysis  ،Macro ECO Analysis ،Mathematical Statistics and Probability  ،

Principles of Insurance  ،Operation Research  ،Public Finance  ،Organizational Behaviour  ،Money and Banking  ،

Management of Human Resources  ،Financial Management  ،International Econ andrg  ،Business Policy  ،Legal 

Aspects of Ins  ،Property and Pec. Ins  ،Insurance of the Person  ،Risk Management  ،Marketing and its Ins. Applic ،

Fundumental of loss surveying /Adjusting  ،Ins. Co. Administration and Mat  ،Reinsurance  ،Econ.DeveLopment and 

Planning  ،System Analysis ،Insurance Accounting  ،Paperon Ins  ،Engineering Ins  ،Liability Ins ،Maritime Law  ،

Maritime Hull and Aviation Insurance  ،Math Basis of Life Ins  ،Life Ins. Agency Org. and Mgt  ،Group Life and 

Health Ins  ،Life Ins. Apl and Underwriting .  

  :امور گمرکی  مدیریت  گرایش

و   وارداتی  کاالهاي  بررسی  نحوه  در آن  که  است  و بازرگانی  تجاري  از مدیریت  نیز بخشی  امور گمرکی  مدیریت  و گرایش  است  جهان  تجارت  در خدمت  گمرك

  اقتصادي  سیاست  آموزند براساس می  دانشجویان  همچنین. شود می  داده  آموزش  الیاتیم  هاي ایجاد تعرفه  ها و چگونگی اظهار نامه  تنظیم  و نحوه  صادراتی

  .کنند  را شناسایی  و غیرممنوعه  ممنوعه  کشور، کاالهاي

  : امور گمرکی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

و   بانکی  ، مسایل  دولتی  ، حسابداري ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه تجارت  ، حقوق نیمد  و مقررات  ، حقوق  بیمه  ها، اصول دولت  مالی  مشی و خط  عمومی  مالیه

،   گمرکی  و مقررات  ، قوانین دولتی  بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول و مأخذشناسی  تحقیق  هاي ، روش انگلیسی  زبان  به  بازرگانی  ، مکاتبات اسنادي  اعتبارات

، آثار  فرهنگی  با میراث  ، آشنایی و الکترونیکی  الکتریکی  و تجهیزات  آالت با ماشین  آنها، آشنایی  و مصنوعات  نسجی  الیاف  ، شناخت زاتها و فل کانی  شیمی

  ، امور مالی  الملل بین  ، بازرگانی  تخصصی  انگلیسی  ، زبان گمرکی  المللی بین  هاي ها و کنوانسیون سازمان  و واردات  صادرات  عمومی  ، مقررات جات و عتیقه  هنري
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  .کاال  بندي ، طبقه و نقل  حمل  با صنعت  ، آشنایی الملل بین

  :الزم   هاي توانایی

  در تمامی  مدیریت  رشته  دانشجوي  براي  الزم  هاي از ویژگی  قوي  بیان  و قدرت  و تحلیل  تجزیه  ، توان خوب  اجتماعی  ، روابط نفس  ، اعتماد به رهبري  قدرت

  و در دروس  مند بوده بازار عالقه  و محیط  و اقتصادي  تجاري  مسائل  باید به  و صنعتی  بازرگانی  هاي در گرایش  بخصوص  رشته  این  دانشجوي.  ها است گرایش

. باشد  و آمار قوي  ریاضی  باید در دروس  صنعتی  تمدیری  بخصوص  مدیریت  رشته  دانشجوي  همچنین. باشد  قوي  فارسی  و ادبیات  انگلیسی  ، زبان ریاضی

  یک  و به  برخوردار بوده  خوبی  اجتماعی  مند باشد و از روابط جغرافیا عالقه  درس  خود و به  و فرهنگ  تاریخ  به  که  است  نیز الزم  جهانگردي  مدیریت  دانشجوي

این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم . برقرار کند  ارتباط  راحتی  به  خارجی  باشد تا بتواند با جهانگردان  مسلط  یا عربی  ، فرانسه انگلیسی  مثل  خارجی  زبان

  .پذیرد ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

از   بخشی  چون. کار گردد  به  مشغول  یا کارخانه  شرکت  مدیر یک  عنوان  امر به بدو  از همان  باشد که  نباید انتظار داشته  مدیریت  رشته  التحصیل فارغ  یک

  عنوان  در ابتدا باید به  رشته  این  التحصیل فارغ  بنابراین. شود  گرفته  جامعه  هاي و سازمان  از محیط  تجربه  عنوان  باید به  مدیریت  هاي کالس  و محتواي  مطالب

  تواند در مؤسسات می  دولتی  مدیریت  التحصیل فارغ  در کل. کند  را طی  ترقی  هاي مرور پله  به  و سپس  تر وارد بازار کار شده پایین  هاي هدر رد  کارشناس  یک

کار در   براي  صنعتی  و مدیریت کند  فعالیت  و بازرگانی  اقتصادي  هاي تواند در سازمان می  بازرگانی  مدیریت. کار گردد  به  مشغول  و خدماتی  و عمومی  دولتی

  مدیریت  گرایش  دانشجویان  کشور نیز، تمامی  جهانگردي  در صنعت  کار متخصص  نیروي  نیاز به  دلیل  به.  مناسبتر است  و تولیدي  صنعتی  هاي سازمان

  وزارت  میراث فرهنگی و گردشگري  و یا در سازمان  یا تورگردان  یر فنیمد  عنوان  به  مسافرتی  توانند در دفاتر خدمات شوند و می بازار کار می  جذب  جهانگردي

  و نقل  و حمل  بازرگانی  هاي نیاز دارند، شرکت  مدیریت  رشته  متخصصان  به  که  دولتی  بیمه  هاي بر شرکت  عالوه. کار گردند  به  مشغول  اسالمی  ارشاد و فرهنگ

 .کنند می  را جذب  بیمه  مدیریت  گرایش  التحصیالن هستند نیز فارغ  لیالمل بین  با تجارت  در ارتباط  که

 

  مدیریت مالی

  :دیباچه

گذاري و ابزارهاي مالی پیشرفته  هاي سرمایه هاي مالی جهانی و شیوه با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام 

در این . رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است. بتواند موقعیت مالی خود را در دنیاي متالطم امروز تثبیت کند آشنایی داشته باشند تا کشور

، گذاري هایی براي بسط و توسعه سرمایه توانند با ارائه راهکار شوند و در نهایت می هاي نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می رشته دانشجویان با تئوري

آموختگان مدیریت مالی عالوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهاي مالی  دانش. هاي مؤثري در حل مشکالت اقتصادي کشور بردارند گام

  . کنند ها، نقش اساسی ایفا ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان توانند وضعیت مالی شرکت می
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  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی و تخصصی

مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و کاربرد   مدیریت مالی، پول و ارز بانکداري، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجی

گذاري، مدیریت مالی  ق بازرگانی، حسابداري صنعتی، اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت سرمایهریزي، حقو آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه

ریزي  الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه در ایران، نهادهاي پولی و مالی، نهادهاي پولی و مالی بین

 .الی، مبانی بانکداري و مدیریت بانکمالیاتی، قراردادهاي بیمه، متون م

 

  مدیریت و بازرگانی دریایی

   :دیباچه

ریزي کالن جمهوري اسالمی و  هاي دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه هدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی براي خدمت در ارگان

این رشته داراي سه گرایش مناطق ویژه، گمرکی و بندر و . مدیریت بازرگانی دریایی کشور استها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور  دیگر شرکت

هاي آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و  گفتنی است که این رشته از بین داوطلبان گروه. واحد اختصاصی دارد 18باشد که هر گرایش تنها  کشتیرانی می

اطق ویژه دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاري و صنعتی مرزي و دریایی از نقطه نظر اهداف، گرایش من.پذیرد علوم انسانی دانشجو می

شوند و علل پیشرفت اقتصادي کشورهاي صنعتی پیشرفت  گونه مناطق آشنا می گذاري خارجی، عملکرد و ساختار این تولید، اشتغال، مالکیت، منافع، سرمایه

  .گذاري را در مناطق ویژه فراگیرند هاي پیشبرد و توسعه و جذب سرمایه کنند تا بتوانند راه مطالعه می و در حال توسعه را
  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي مختلف مدیریت و بازرگانی دریایی دروس مشترك در گرایش

آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن در  کار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کالن، اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد روانشناسی

حسابداري مدیریت، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت اسالمی و الگوهاي آن، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، پژوهش در عملیات، 

ي، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و صنعتی، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکدار

المللی، اصول ترابري، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاري حمل و نقل و  هاي اطالعاتی مدیریت، حسابرسی، زبان تخصصی، بازرگانی بین ریزي، سیستم برنامه

مدیریت پشتیبانی   المللی حمل و نقل، گمرکی و بازرگانی، هاي بین المللی کاال، کنوانسیون ، اقتصاد ترابري، مدیریت بینبازرگانی، اصول حقوق و بیمه دریایی

  .و توزیع

  :دروس تخصصی گرایش مناطق ویژه

سازي،  بار، اصول و مبانی خصوصیهاي مناطق و بنادر ویژه و مراکز  تولیدي و تجاري، نمونه  هاي مناطق ویژه، پروژه تحقیقاتی، اصول، انواع و نمونه
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گرایش گمرکیدانشجویان گرایش گمرکی با قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات و انواع کاالها و . اي گذاري و توسعه منطقه سرمایه

  .تر انجام دهندتر و به تر، سهل شوند تا بتوانند امور گمرکی را هرچه دقیق محصوالت وارداتی یا صادراتی آشنا می

  :دروس تخصصی گرایش گمرکی

، شناخت الیاف و )ها و فلزات کانی(ها، قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات، شیمی مدیریت پایانه  پروژه تحقیقاتی، بهره وري سازمانی،

وسایل حرکت و نگهداري کشتی، اهمیت وسایل کمک ناوبري بندري در گرایش بندر و کشتیرانی در این گرایش اصول و .مصنوعات آن، کانتینر و وسایل بار

هاي زمینی و دریایی، انواع قراردادهاي حمل کاال و خصوصیات حمل و نقل دریایی  ها، انواع وسایل نگهداري و حمل بار در بنادر و پایانه هدایت ایمن کشتی

  .و نقل کاال را در بنادر به طور مؤثر و مفید برعهده بگیرندالتحصیالن این رشته عملیات حمل  شود تا فارغ آموزش داده می

  :دروس تخصصی گرایش بندر و کشتیرانی

بار، مدیریت و تدارکات بندري، مدیریت و تدارکات   وري سازمانی، کانتینر و وسایل حمل اصول ناوبري، اصول مهندسی دریایی، پروژه تحقیقاتی، بهره

 . مدیریت فرماندهی کشتی  کشتیرانی،

 

  مدیریت و کمیسر دریایی

  :دیباچه

  و جا به  بندي ، تقسیم دریایی  نیروي  کارکنان  براي  و مواد غذایی  کشتی  ، سوخت موجود در کشتی  و مکانیکی  الکترونیکی  یا لوازم  کشتی  یدکی  قطعات  تهیه 

کمیسر   افسران  جدید بر عهده  انسانی  نیروي  و استخدام  دریایی  نیروي  کارکنان  خدمت  نضم  آموزش  هاي طرح  و ارائه  بینی ، پیش دریایی  نیروي  پرسنل  جایی

  باشند تا بتوانند جا به  داشته  نسبتاً خوبی  اطالعات  دریایی  نیروي  مختلف  هاي تخصص  باید درباره  رشته  این  التحصیالن فارغ  دلیل  همین  به.  است  دریایی

  .نشوند  دچار مشکل  مختلف  هاي دستگاه  یدکی  قطعات  دهند و در تهیه  انجام  درستی  را به  دریایی  یروين  پرسنل  جایی

  :الزم   هاي توانایی

  از بین  رشته  این  است  گفتنی.  است  ذکر شده  خمینی امام  دریایی علوم  دانشگاه  هاي رشته  معرفی  در بخش  رشته  این  شغلی  و موقعیت  الزم  هاي توانایی

  .پذیرد دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

، کامپیوتر و   در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن مدیریتدر   و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  ، اصول ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن  اساسی  کار، حقوق  روانشناسی

  .  آن  و الگوهاي  اسالمی  مدیریت  ، مبانی  ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه  در مدیریت  تحقیق  ، روش  در مدیریت  کاربرد آن

  : و تخصصی  اصلی  دروس
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  و طراحی  و تحلیل  تولید، تجزیه  ، مدیریت  صنعتی  ، حسابداري  در عملیات  ، تحقیق  انسانی  نابعم  ، مدیریت  رفتار سازمانی  ، مدیریت  و مدیریت  سازمان  مبانی

در   تدارکات  ، مدیریت ترابري  ، اصول در ارتش  پرسنلی  در دریا، مدیریت  ، تدارکات دریایی  مهندسی  ، اصول ناوبري  بازار، اصول  و مدیریت  ، بازاریابی  سیستم

  ، حقوق و توزیع  خرید و انبارداري  ، سیستم دولتی  ، حسابداري در ارتش  مالی  ، مدیریت ، اقتصاد ترابري دریایی  و بیمه  بیمه  ، اصول  دریایی  حقوق،  ساحل

 . ، کارآموزي تخصصی  ، زبان  بازرگانی

 

  مدیریت هتلداري

   :دیباچه

پذیرایی، اصول و معیارهاي انتخاب، شناخت و خرید وسایل و تجهیزات الزم براي مؤسسات  دانشجویان مدیریت هتلداري با مشخصات انواع مؤسسات

غذایی آنها، چگونگی نگهداري مواد غذایی،  ها، رزرواسیون، منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انرژي  پذیرایی، تقسیم کار دراین گونه مؤسسه

بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در کل هرآنچه براي اداره  ها، تهیه انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینی

  .شوند ومدیریت صحیح و مناسب یک هتل، متل، رستوان و موارد مشابه ضروري است، آشنا می

  :هاي الزم  توانایی

تسلط داشته ) هاي فرانسه، آلمانی یا عربی یکی از زبان( الوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم التحصیالن این رشته، دانشجویان باید ع با توجه به نوع کار فارغ

همچنین دانشجویان این رشته باید از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و . شود البته در دانشگاه دروسی دراین زمینه ارائه می. باشند

  .دتحلیل و خالقیت باالیی داشته باشن

  :موقعیت شغلی در ایران 

مؤسسات ملی و جهانگردي و , هاي تخصصی صنعت هتلداري مانند واحدهاي پذیرایی و اقامتی توانند در زمینه التحصیالن مدیریت هتلداري می فارغ

  .هاي حمل و نقل هوایی فعالیت کنند شرکت

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

کلیات اقتصاد، اصول حسابداري، شناخت و کاربرد کامپیوتر، تاریخ ایران، مبانی کشور شناسی، مبانی جامعه شناسی، روانشناسی  اصول سازمان و مدیریت،

  .هاي ایران باشد، شناخت و فرهنگ اقلیت می اجتماعی، عوارض و نتایج توریسم، مطالب شرح حال بزرگانی که مقابر آنان به صورت آثار ملی

  :دروس اصلی 

حقوق  کار وتأمین اجتماعی، کار برد کامپیوتر در صنعت جهانگردي و هتلداري، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، اقتصاد جهانگردي، قوانین و مقرراتحقوق 

اولیه،  هاي صنعت جهانگردي و هتلداري، روابط عمومی، شناخت روحیات ملل، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و کمک
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( ها، جغرافیاي جهانگردي عمومی، جغرافیاي جهانگردي ایران، شناخت صنعت جهانگردي ، گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم  خوانی و آشنائی با نقشه نقشه

  .، زبان انگلیسی)هاي آلمانی، فرانسه یا عربی یکی از زبان

  :دروس تخصصی 

پزي، بهداشت مواد غذائی، اصول تغذیه و  حسابداري هتلداري، پذیره، خدمات رستوان، آشپزي، شیرینی شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آن،

 .زبان انگلیسی تخصصی، کار آموزي داري،  هاي غذائی، بهداشت کار و ایمنی، محاسبه قیمت تمام شده، شناخت و نگهداري تاسیسات هتل، خانه رژیم

 

  مهندسی بازرسی فنی

  :دیباچه

همچنین مسؤولیت حفظ و حراست . ناسان بازرسی فنی وظیفه حصول اطمینان از صحت تعمیرات، تغییرات و اصالحات انجام شده را بر عهده دارندکارش 

ن پیش ها در طول زما اتفاقات و حوادث ناخواسته و انفجاراتی که در اثر ضعیف شدن دستگاه  آالت برقی و مکانیکی در مقابل خوردگی، ها، ماشین دستگاه

  . آید، بر عهده این دسته از متخصصان است می

هاي  التحصیالن این رشته بتوانند در صنایع پتروشیمی و پلیمر حضوري فعال داشته باشند، در دوران تحصیل اطالعات کاملی در زمینه براي این که فارغ

  :آورند مختلف از جمله موارد زیر به دست می

ـ تعیین مشخصات فنی 4اصول ساختمانی و مهندسی و ساخت در صنایع پتروشیمی  - 3بازرسی فنی و بازرسی برق  - 2ـ استانداردها و کدهاي طراحی 1

ـ انتخاب آلیاژهاي 6هاي دوار مکانیکی و برق در واحدهاي صنایع پتروشیمی و پلیمر  ـ کاربرد وسایل کنترل و ماشین5آالت پتروشیمی  ها و ماشین دستگاه

  ـ خوردگی و اکسیداسیون در صنایع مربوط 7استفاده شـــود ... ها و  آالت، لوله ها، ماشین صنعتــی که باید از آنها در ساخت دستگاهفلزي و غیرفلزي و مواد 

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي پایه و اصلی  درس

ته و مغناطیس، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی تجزیه، مبانی نویسی کامپیوتر، فیزیک مکانیک، فیزیک الکتریسی ریاضی عمومی، ریاضی کاربردي، برنامه

کشی صنعتی، استاتیک و مقاومت مصالح، ترمودینامیک، ترمودینامیک صنعتی،  هاي قدرت، اقتصاد و طرح مهندسی، نقشه مهندسی برق، بررسی سیستم

هاي  گیري کمیت هاي اندازه عتی، شیمی فیزیک، شیمی نفت، روشمکانیک سیاالت، خواص مواد، انتقال حرارت، موازنه انرژي و مواد، عملیات واحد صن

  .هاي تحت فشار مهندسی خوردگی در صنایع پتروشیمی، آشنایی با محاسبات ظروف و لوله

  :دروس تخصصی

زیست، الکتروشیمی،  حیطآالت، تکنولوژي فرآیندهاي پتروشیمی، اصول حفاظت م  ها و ماشین مدیریت صنعتی، ایمنی در صنایع پتروشیمی، شناخت دستگاه

هاي  هاي غیرمخرب، حفاظت سیستم هاي جلوگیري از خوردگی، متالورژي فیزیکی، متالورژي مکانیکی، متالورژي جوشکاري و عملیات حرارتی، تست روش
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مهندسی مقابله با خطر،  هاي مهندسی ایمنی و حفاظت فنی متخصصان ایمنی و حفاظت وظیفه تشخیص منابع خطر آفرین، اجراي طرح)رله حفاظت(قدرت 

ها و نیروي انسانی در مقابل خطرات مالی و جانی را در صنایع  هاي فنی مقابله با آن و حفظ و حراست دستگاه زیست و راه آگاهی از منابع آلودگی محیط

داردهاي ایمنی که در طراحی، ساخت و کار با ـ استان1هاي،  التحصیالن اطالعات الزم را در زمینه این دسته از فارغ.پتروشیمی و پلیمر بر عهده دارند

استانداردهاي آب  -3زیست  هاي آب و هوا و محیط کار و محیط زیست از نظر آلودگی استانداردهاي حفاظت محیط -2رود  هاي پتروشیمی به کار می دستگاه

هاي گوناگون  اي و ضایعاتی که در اثر کار درمحیط هاي حرفه بیماري -5هاي صنعتی و بهداشتی و نظارت بر عملیات اجرایی  تصفیه فاضالب - 4آشامیدنی 

توانند در صنایع پتروشیمی و پلیمر  آورند و می نشانی به دست می هاي ایمنی و آتش ـ طراحی سیستم7ـ خواص مواد شیمیایی خطرناك 6گردد  ایجاد می

  . فعالیت نمایند

  :هاي پایه و اصلی درس

هاي  ها و فاضالب تکنولوژي فرآیندهاي پتروشیمی، آمار، اصول تصفیه آب  آالت، ها و ماشین روشیمی، شناخت دستگاهمدیریت صنعتی، ایمنی در صنایع پت

آلودگی هوا و کنترل آن، آلودگی آب و کنترل آن،   گیري و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار، گیري و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار، اندازه صنعتی، اندازه

نشانی،  هاي ایمنی و آتش آب و فاضالب، بیوشیمی، سموم و مواد شیمیایی خطرناك، قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی، اصول طراحی سیستم میکروبیولوژي

 ).هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس( اي و بهداشت صنعتی، کارآموزي، پروژه، کارگاه عمومی هاي حرفه بیماري

 

  و نقل ریلی مهندسی حمل

   :دیباچه

  فعالیت  در حقیقت. حمل و نقل ریلی است  مهندس  بر عهده  ریلی  متحرك  و تجهیزات  آهن راه  شبکه  و تأسیسات  ، امکانات از منابع  بهینه  استفاده  مدیریت

حمل و   مهندس  نخست  در مرحله  که. شود می  تقسیم  خط  و بعد از طراحی  آهن راه  خط  از طراحی  قبل  عمده  دو بخش  به  حمل و نقل ریلی  مهندس  یک

باشد یا  می  صرفه  به  خط  این  آیا تأسیس  کند که می  و بررسی  کرده  بینی جا خواهد شد، پیش  مورد نظر جا به  در خط  که  مسافر و کاالیی  حجم  نقل ریلی

کمتر   آهن راه  هاي برسد و هزینه  حد امکان  ترین پایین  قطارها به  پردازد تا تأخیر زمانی قطارها می  تحرک  ریزي و برنامه  طراحی  بعد نیز به  و در مرحله. خیر

. ها است ریزي وتحلیل سیستم این رشته شبیه به مهندس صنایع گرایش برنامه.  است  آهن راه  افزاري نرم  ، بخش حمل و نقل ریلی  دیگر بخش  عبارت  به. شود

هاي سیستماتیک  گیري از روش واحد آن با رشته مهندسی صنایع مشترك است و هدف آن نیز تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره 120چون حدود 

  . آهن را بر عهده بگیرند هاي ریاضی، مدیریت صنعت راه و مدل

  :الزم   هاي توانایی

  در صنایع  انسانی  فاکتورهاي  بیشتر به  رشته  این  مند باشند چون عالقه  شناسی جامعه  به  شوند که می  موفق  حمل و نقل ریلی  مهندسی  در رشته  دانشجویانی

  . تکنولوژیکی  پردازد تا فاکتورهاي می
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

  .کامپیوتر  سازي ، برنامه مهندسی  اضی، ری عددي  ، محاسبات دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ، شیمی ، استاتیک  ، فیزیک ریاضی

  : و تخصصی  اصلی  دروس

،  آهن راه  و روسازي  زیرسازي  ، مبانی  سازمان  و تئوري  مدیریت  ، اصول مصالح  و مقاومت  ، استاتیک الکتریکی  و عالئم  ارتباطات  ، مبانی برق  مهندسی  مبانی

،   ها، آمار مهندسی سیستم  ، تحلیل و کاربرد آن  احتماالت  ، تئوري  صنعتی  کشی ، نقشه سازي شبیه  ، اصول ابیی و هزینه  حسابداري  ، اصول  خط  هندسی  طرح

،  ، اقتصاد عمومی مدیریت  و کنترل  اطالعاتی  هاي سیستم  ، طرح حرکت  عمومی  ، مقررات انسانی  فاکتورهاي  ، مهندسی کار و زمان  ، ارزیابی در عملیات  تحقیق

،   و بارگیري  تخلیه  هاي ، سیستم آهن راه  و بازرگانی  قطارها، تعرفه  حرکت  ، تئوري لکوموتیو و واگن  رفتاري  ، تئوري و نقل  حمل  ریزي ، برنامه اقتصاد مهندسی

  .مسیر  انتخاب  و اقتصادي  فنی  ، بررسی صنعتی  ها و خطوط ایستگاه  قطارها، طراحی  حرکت  ریزي برنامه  هاي روش

  :موقعیت شغلی در ایران 

آهن،  تواند عالوه بر صنعت راه التحصیل این رشته می هاي ریلی است با این تفاوت که فارغ بازار کار مهندسی حمل و نقل ریلی مانند مهندسی ماشین

 .موقعیت شغلی یک مهندس صنایع را نیز داشته باشد

 

  مهندسی خط و سازه هاي ریلی

  :دیباچه

  ، دیوار و ترانشه ، تونل مانند پل  گوناگون  فنی  هاي و سازه  آهن راه  و روسازي  مسیر و زیرسازي  هندسی  طراحی  خط و سازه هاي ریلی در زمینهمهندسی  

  در رشته  مثال  براي. دارد  عمران  نیز با رشته  بسیاري  افتراق  اما وجوه  است  عمران  با مهندسی  مشترکی  نقاط  داراي  که  این رشته با این.کند می  مطالعه

  این  به  هاي ریلی نیازي و سازه  خط  مهندس  یک  که  شود در حالی می  داده  آبی  هاي و سازه  ، هیدرولیک هیدرولوژي  در زمینه  اطالعاتی  عمران  مهندسی

  مسیر الزم  این  فنی  و ابنیه  آهن راه  و روسازي  زیرسازي  در زمینه  راند همچنینرا بگذ  دروسی  و مسیر حرکت  ناوگان  باید در زمینه  ندارد و در عوض  اطالعات

  که  گیرند در حالی قرار می  دینامیکی  تأثیر نیروهاي  رود، تحت کار می  به  آهن راه  در خطوط  که  فنی  ابنیه  باشد چون  داشته  تخصصی  اطالعات  که  است

  . دارند  غیر از این  ، رفتاري متداول  هاي سازه

  :هاي الزم  توانایی

در   و ابنیه  خط  مهندس  یک  کار اصلی  باشد چون  را داشته  کار در هر شرایطی  و آمادگی  بوده  و مقاوم  ، جدي کوش باید سخت  هاي ریلی سازه  دانشجوي

  .مند باشد عالقه  اجرایی  کارهاي  اید بهشود ب می  رشته  وارد این  که  و فردي  است  ، کویر و کوهستان ، دشت بیابان
  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس
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  :  پایه  دروس

  .کامپیوتر  سازي ، برنامه مهندسی  ، ریاضی عددي  ، محاسبات دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ، شیمی ، استاتیک  ، فیزیک ریاضی

  :و تخصصی  اصلی دروس

سیر و   ، مبانی ، دینامیک  ساختمانی  ، مصالح و عالئم  ارتباطات  ، مبانی مصالح  ، مقاومت و عملیات  برداري ، نقشه حرکت  عمومی  ، مقررات کشی و نقشه  فنی  رسم

،  آرمه  بتن  هاي زه، سا فوالدي  ، سازه مهندسی  مسیر، هیدرولوژي  ، طراحی برق  مهندسی  ، مبانی  بتن  ، تکنولوژي خاك  ها ، مکانیک سازه  قطار، تحلیل  حرکت

و برآورد   ، متره خطوط  ، نگهداري آهن راه  مسیر، ایستگاه  ، ابنیه سازي ، تونل  آهن راه  هاي ، پل مسیر و عملیات  برداري ، نقشه  آهن راه  مسیر، روسازي  زیرسازي

  . آهن راه  هاي پل  پروژهو لکوموتیو،   مسیر، بوژي  طراحی  ، پروژه خطوط  ، دستگاه ریلی  هاي ، ماشین پروژه

  :موقعیت شغلی در ایران 

آهن،  تواند عالوه بر صنعت راه التحصیل این رشته می هاي ریلی است با این تفاوت که فارغ هاي ریلی مانند مهندسی ماشین بازار کار مهندسی خط و سازه

 .موقعیت شغلی یک مهندس عمران را نیز داشته باشد

 

  مهندسی دریا

  : دیباچه

کلیه ملوانان و . باال رفت "هودسون"وقتی نخستین کشتی بخار آمریکا بدون بادبان و پارو در جهت مخالف باد و جریان آب از رودخانه  1807سال 

جهان آنها را  بزودي  دریانوردان که براي تماشاي این چیز عجیب به ساحل رودخانه آمده بودند، دانستند که آنچه در برابر دیدگانشان در حال حرکت است،

اي نیازمند  آنها دانستند که دیگر ساخت و تعمیر یک کشتی، یک فن نیست بلکه یک علم است و هدایت و حفظ چنین کشتی. دگرگون خواهد کرد

متر طول و  340به  گذرد ما با ناوهایی روبرو هستیم که گاه نزدیک باشد و اکنون که نزدیک به دو قرن از آن زمان می اطالعات علمی دقیق و بسیاري می

توان به تجربه و با گذر ایام  دانشی که نمی. طلبد شهرهاي شناوري که بدون شک ساخت، هدایت و مدیریت آنها دانش بسیاري را می. متر عرض دارند 80

ه مهندسی دریا در کشور ما نیز با رشت.نیازي که منجر به تولد رشته مهندسی دریا شده است. فرا گرفت بلکه نیاز به تحصیالت کالسیک و دانشگاهی دارد

کیلومتر آن در جنوب کشور و به  2000متر مرز آبی دارد که  2600اي است چرا که کشور ما در حدود  این که نو پا است داراي اهمیت و جایگاه ویژه

و نقل زمینی، هوایی و دریایی، حمل و نقل دریایی هاي حمل  شود که بدانیم از بین راه اهمیت این مرز آبی زمانی مشخص می. هاي آزاد دنیا متصل است آب

همچنین توسعه . گیرد ها صورت می صادرات غیرنفتی و تقریباً تمامی صادرات نفتی کشور به وسیله کشتی% 90تر است و به همین دلیل  مقرون به صرفه

المللی و کسب درآمدهاي ارزي بیشتري  بازار حمل و نقل بینناوگان دریایی عالوه بر حمل و نقل کاالهاي مورد نیاز کشور، عامل حضور کشور ما در 

  . است  و دریانوردي  سازي ، کشتی کشتی  مهندسی  گرایش  سه  داراي  این رشته. گردد می
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  : کشتی  مهندسی  گرایش

از   پس  رشته  این  دانشجویان  دلیل  همین  و بههستند   موتور کشتی  اندازي و راه  تعمیر، نگهداري  مسؤول  کشتی؛  مدیر فنی  عنوان  به  کشتی  مهندسین

  .گذرانند از کشور می  پیما در خارج اقیانوس  هاي کشتی  را بر روي  کارآموزي  دوره  یک  تئوري  هاي آموزش

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :دریا  مهندسی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

،  ، دینامیک ، استاتیک فنی  ، رسمی برق  مهندسی  مواد، مبانی  و خواص  ، شیمی ، فیزیک مکانیک  ، فیزیک عددي  ، محاسبات سیلدیفران  ، معادالت ریاضی

  . اتوماتیک  ، کنترل حرارت  ، انتقال اجزاء و ماشین  ، طراحی سیاالت  ، مکانیک ، ترمودینامیک مصالح  مقاومت

  : کشتی  مهندسی  گرایش  تخصصی  دروس

  . قدرت  هاي انتقال  ، سیستم فرعی  هاي ، صافی دریایی  ، ماشین و ملوانی  ، دریانوردي اولیه  هاي ، کمک کشتی  ، آرشیتکت ارتباطات  ، الکترونیک کشتی  شناخت

  :سازي کشتی  مهندسی  گرایش

در . مورد نیاز است... د مکانیک، عمران، برق، متالورژي و هاي متعددي مانن اي است زیرا در ساخت یک کشتی، تخصص رشته سازي یک رشته بین کشتی 

در واقع . دارد  را برعهده  آن  و تعمیرات  کشتی  بر ساخت  و نظارت  ، محاسبات مربوط به بدنه کشتی، ساخت طراحی  ساز، مسؤولیت کشتی  مهندس  این میان

حمل مقدار معینی بار و مقاومت و حرکت در دریاي متالطم را داشته باشد و با ها به نحوي است که توانایی  سازي، طراحی کشتی هدف مهندسی کشتی

هاي جذب انرژي حاصل از جزر و مد امواج آب،  هاي جدید و روش هاي تندرو با بدنه گفتنی است که با به میدان آمدن کشتی. سرعت معینی حرکت کند

  .هاي جدیدي را در این زمینه گشوده است افق

  : سازي کشتی  هندسیم  تخصصی  دروس

مواد و   ، علم موج  دریا، فیزیک  ، مهندسی محرکه  هاي ، ماشین) مکانیک(  کشتی  ، آرشیتکت) استاتیک(  کشتی  ها، آرشیتکت سازه  ، تحلیل کشتی  تکنولوژي

  .) است  اهیا کارگ  با آزمایشگاه  همراه  این گرایش  هاي از درس  بسیاري. ( مهندسی  ، ریاضیات فلزات  شناخت

  : دریانوردي  گرایش

دریا معتقدند   مهندسی  استادان رشته  دلیل  همین  به.  است  دریانوردي  مهندس  یک  وظیفه  بر کشتی  شاغل  انسانی  نیروي  و مدیریت  کشتی  و رهبري  هدایت

  کشتی  و مدیریت  راهبري  مسؤولیت  کشتی  کاپیتان  عنوان  دریا به  مهندس  یک  شمار آورد چرا که  دریا به  مهندسی  هاي از گرایش  را نباید یکی  رشته  این  که

از   توجهی  مقدار قابل  خوانند ولی را می  فنی  مسایل  تاحدودي  که  با این  دریانوردي  دانشجویان.  نیست  یا مهندسی  کار فنی  یک  اش دارد و حرفه  را برعهده

با   ارتباطی  که  است  گرایش  این  هاي درس  مسیرها از جمله  یافتن  و هوا، جغرافیا و چگونگی  آب  مطالعه  مثال  براي. ندارد  فنی  لبا مسای  ارتباطی  هایشان درس

  .ندارد  مهندسی  هاي رشته  دروس

  :  الزم  هاي توانایی

  نیز باید خود را براي  سازي کشتی  مهندس  یک  همچنین.  نیست  اش ر خانوادهها در کنا ماه  گاه  دریایی  سفرهاي  دلیل  به  یا دریانوردي  کشتی  مهندس  یک
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آید  می  عمل  به  کامل  پزشکی  آزمایشات  گرایش  این  از دانشجویان  فوق  هاي در رشته  نهایی  از پذیرش  قبل  دلیل  همین  به. بدهد  تطبیق  ساحلی  هاي محیط

از . باشند  داشته  نظیر کوررنگی  هایی نباید ناتوانی  از دانشجویان  دسته  این  شود چون می  سنجیده  بطور دقیق  دریانوردي  اندانشجوی  سالمت  میان  در این  که

  داوطلبان  است  یگفتن. باشند  مسلط  انگلیسی  زبان  و به  بوده  قوي  و فیزیک  ریاضی  باید در دروس  گرایش  دریا در هر سه  مهندسی  نیز دانشجویان  نظر علمی

  .نمایند  را انتخاب  سازي کشتی  مهندس  توانند گرایش دریا تنها می  مهندسی  هاي گرایش  دختر از میان

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  ابتدا بورسیه  شوند و از همان می  پذیرفته " ایران  اسالمی  جمهوري  کشتیرانی  شرکت"  همچون  خاصی  هاي ارگان  بنا بر سفارش  کشتی  مهندسی  دانشجویان

تنها اگر   نیز باید گفت  سازي کشتی  مهندسی  التحصیالن فارغ  شغلی  در مورد موقعیت.  است  آنها تضمین  شغلی  آینده  باشند و در نتیجه می  دریایی  نهادهاي

 "نکا"  کارخانه. دارد  سازي کشتی  مهندسی  التحصیل فارغ 400  الی 300  به شود، نیاز  اندازي خود راه  ظرفیت  در بوشهر با تمام "صدرا"  سازي کشتی  کارخانه

تواند در  ساز می کشتی  مهندس  فوق  هاي بر کارخانه  عالوه. هستند  ایران  سازي کشتی  مهم  هاي نیز از دیگر کارخانه  فارس در خلیج " اروندان"و   در شمال

کند و   نظارت  اجرایی  هاي طرح  اجراي  ناظر بر حـُسن  مهندس  عنوان  یا به  گرفته  شناور را برعهده  سکوهاي  ختسا  ، وظیفه رانی بنادر و کشتی  سازمان

  بر روي  از آنکه  کشور هستند و پس  دریایی  هاي ارگان  نیز بورسیه  دریانوردي  گرایش  التحصیالن فارغ. بپردازد  تحقیقاتی  کارهاي  به  دریایی  در صنایع  باالخره

 " کش نفت  ملی  شرکت"و  " ایران  اسالمی  جمهوري  کشتیرانی"  مثل  دهنده بورس  ارگان  خود را گذراندند، در ناوگان  کارآموزي  از کشور دوره  خارج  هاي آب

 .شوند کار می  به  مشغول

 

  مهندسی رباتیک

  :دیباچه

هاي خطرناك نظیر فضا،  ها به ویژه در محیط ربات. ه عنوان یکی از محورهاي اساسی توسعه صنعتی استها ب امروزه کاربرد رباتیک و اتوماسیون درکارخانه 

رو رشته مهندسی رباتیک با  از همین. هاي شیمیایی و داراي رادیواکتیو، نقش مؤثري در پیشبرد علم وتکنولوژي دارند عمق زمین، ته دریا، محیط

  . ها تأسیس شده است هاي برق و مکانیک دانشگاه مجموعههاي  گیري از امکانات و توانایی بهره

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی

کشی صنعتی، استاتیک،  ابزار و ابزارسازي، نقشه کاري، کارگاه ماشین زبان تخصصی، الکترومغناطیس، ریاضی مهندسی، کارگاه برق، کارگاه جوشکاري و ورق

هاي الکتریکی مستقیم و متناوب، مدارها منطقی،  ، مکانیک سیاالت، مدارهاي الکتریکی، ماشین ، دینامیک، دینامیک ماشینمقاومت مصالح، طراحی اجزاء

سازي کامپیوتر، محاسبات عددي،  هاي کنترل خطی، پروژه کارشناسی، کارآموزي، ریاضی، معادالت دیفرانسیل، برنامه ها، سیستم سیستم  تجزیه و تحلیل

  .فیزیک
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  :تخصصیدروس 

اصول میکروکامپیوترها، ارتعاشات مکانیکی، آزمایشگاه ربات، سنسورهاي ربات، کنترل ربات،   ها، رباتیک، قدرت و محرکه  ها، الکترونیک طراحی مکانیزم

کاري،  یاتاقان و روغنگیري الکتریکی،  هاي عصبی، طراحی ماشین به کمک کامپیوتر، اندازه هاي محرکه، مدارهاي وابسته، کنترل فازي، شبکه سیستم

 )هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس. (آزمایشگاه ارتعاشات و دینامیک ماشین، علم مواد، کنترل مدرن

 

  مهندسی سیستم

  :دیباچه

کرد ارتش ایران که در جنگ  کس فکر نمی ، هیچدار بسیار ماهر به یونان حمله کرد شاه با هزاران تیرانداز و کمان سال قبل از میالد وقتی ارتش خشایار480 

دلیل این امر در آن زمان آن بود که ارتش . ها پیروز شده و مصریان و قوم آشور را شکست داده بود، در ساالمین با شکست مواجه شود ترموپیل بر یونانی

در واقع .وردار نبود و به خوبی ارتش کوچک یونان ساماندهی نشده بودایران با همه عظمت و قدرتش و در اختیار داشتن سربازان ماهر، از انضباط کافی برخ

تر شده  تر و ابزارآالت جنگی پیشرفته پیچیده  این مسأله امروزه که جنگ. زد ریزي حرف اول را در جنگ می سال پیش نیز سازماندهی و برنامه 2500حتی 

امنیت مرزهاي کشور را تضمین کند؛ کاري که   ریزي الزم، ند بدون ساماندهی و برنامهتوا اهمیت بیشتري دارد و بدون شک ارتش هیچ کشوري نمی  است،

وابسته به نیروي زمینی ارتش ) ع(رشته مهندسی سیستم که در دانشگاه افسري امام علی. هاي مختلف دارد نیازبه اطالعاتی جامع و دانش گسترده در زمینه

،  ریزي برنامه  از قبیل  مسائلی  این رشته متخصصان. باشد ین نیروي انسانی مورد نیاز در همین زمینه میشود براي تأم جمهوري اسالمی ایران ارائه می

  عنوان  به  گیرند و در نهایت فرا می  و تکنولوژي  ، تجهیزات انسانی  و مؤثر از منابع  بهینه  استفاده  ها را در راستاي فعالیت  و هماهنگی  ، کنترل سازماندهی

  و تجهیزات  وسایل  ، بخش موشکی  ، بخش الکترونیک  کامپیوتر، بخش  بخش  یا رئیس  فرمانده  شوند؛ یعنی می  کار گمارده  به  مختلف  هاي رسته  دهفرمان

را در   اول  ها حرف سیستم  و کنترل  ه، لیزر، ماهوار ، الکترونیک و مخابرات  است  کرده  تفاوت  با قدیم  مبارزه  نحوه  امروزه  چرا که. شوند می  پرنده  پیشرفته

  هدف  همین  در راستاي  سیستم  مهندسی  رشته. روز مجهز شوند  تکنولوژي  ما نیز باید به  ارتش  و فرماندهان  رهبران  که  است  زنند و طبیعی می  مبارزه

  مهندسی  و رسته  زرهی  ها، رسته و موشک  توپخانه  ، رسته پیاده  رسته  شامل  رزمی  هاي رسته  در  در نهایت  رشته  این  التحصیالن فارغ  ؛ یعنی است  شده  طراحی

  .شوند فرمانده می  رزمی

  :الزم   هاي توانایی

  انجام  و به خوبی  گرفته  را بر عهده  نظامی  مختلف  هاي رسته  باشد تا بتواند فرماندهی  قوي  و فیزیک  ریاضی  باید در دروس  سیستم  مهندسی  رشته  دانشجوي

. دهد  را انجام  بالستیکی  و معادالت  ریاضی  پیچیده  مند باشد تا بتواند محاسبات بهره  خوبی  ریاضی  باید از دانش  توپخانه  فرمانده  مثال  براي. کند  وظیفه

  تجربی  و علوم  و فنی  ریاضی  علوم  آموزشی  گروه)  یا سنی  شیعه(  مرد مسلمان  داوطلبان  تنها از میان  سیستم  مهندسی  رشته  دانشجویان  که  است  گفتنی

  صورت در غیر این. کنند  خود انتخاب  تحصیلی  رشته  انتخاب  فرم 30تا  1  هاي از اولویت  را در یکی  سیستم  مهندسی  افراد باید رشته  این. شوند می  انتخاب
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  باید در معاینات  سراسري  در آزمون  بر موفقیت  افراد عالوه  این  همچنین. خواهد شد  باشد، حذف  شده  انتخاب  ام سی  بعد از اولویت  مذکور که  کد رشته

در  و  ، کور رنگی عضوي  ، ضایعه ، مغزي قلبی  باشد و ناراحتی 10از  8متر و دید آنها  سانتی 170  قد آنها باید حداقل  شوند؛ یعنی  پذیرفته  دانشگاه  این  پزشکی

شود و  برگزار می  و حضوري  کتبی  صورت  به  که  دانشگاه  این  و حفاظتی  عقیدتی  باید در مصاحبه  و در نهایت. باشند  نداشته  و روحی  جسمی  هاي آزردگی  کل

  .شوند  شود، پذیرفته می  سؤال  گري نظامی  شغل  هب  مندي و عالقه  اسالم  به  ، میزان پایبندي و اجتماعی  سیاسی  ، مسائل اسالمی  عمومی  از اطالعات  در آن

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  باشد از همین می  نیز مطرح  جامعه  کرده  قشر تحصیل  براي  حتی  مسأله  این  است  مناسب  شغلی  موقعیت  ، پیدا کردن هر جوانی  هاي دغدغه  از مهمترین  یکی

زیرا .  ها است رشته  از همین  یکی  سیستم  مهندسی  رشته.  برخوردار است  بسیاري  باشد، از اهمیت  شده  تضمین  آن  غلیش  آینده  که  اي رشته  رو ورود به

  به  خدمت  حین  هاي دوره  آیند و با گذراندن درمی  ایران  اسالمی  جمهوري  ارتش  استخدام  شوند و به می  التحصیل فارغ  دومی  ستوان  با درجه  آن  دانشجویان

  .کنند می  را طی  فرماندهی  مراتب  سلسله  ترتیب

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  ، مبانی عمومی  ، روانشناسی عمومی  ، شیمی  عامل  با سیستم  و آشنایی  رایانه  ، مبانی  ، فیزیک دیفرانسیل  ، معادالت مهندسی  ، ریاضی  عمومی  ریاضی

  . ، اقتصاد عمومی شناسی جامعه

  :  اصلی  دروس

و   حسابداري  ، اصول ، آمار و احتماالت ماشین  ، مهندسی مواد منفجره  و شیمی  ، مهمات  در عملیات  ، تحقیق  مصالح  و مقاومت  ، استاتیک برق  مهندسی  مبانی

  . گیري و آنالیز تصمیم  ، تئوري تحقیق  ، روش ، رفتار سازمانی و سازمان  مدیریت  ، اصول انسانی  منابع  ، مدیریت  اساسی  ، حقوق نویسی و برنامه  ، رایانه یابی هزینه

  :  تخصصی  دروس

  ، طرح  و تعمیرات  نگهداري  ، اصول رزمی  و مهندسی  ها، استحکامات سیستم  و تحلیل  و ستاد، تجزیه  صف  هاي ، سیستم و بالستیک  سالح  مهندسی

  تخصصی  همجوار، زبان  و کشورهاي  ایران  نظامی  ، جغرافیاي رزم  و قواعد اساسی  ، اصول برداري ، نقشه  خوانی  ، نقشه  مدیریت  و کنترل  العاتیاط  هاي سیستم

 . ، کارآموزي ، پروژه
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  مهندسی شهرسازي

  :دیباچه

یعنی . شوند میلیون نفر در شهرها ساکن می 120درصد این  80 میلیون نفر خواهد رسید که 120هجري شمسی، جمعیت کشور ما به  1400در سال  

حال سؤال اینجاست که آیا براي اسکان و فراهم نمودن امکانات اقتصادي، . میلیون شهرنشین خواهد داشت 96سال دیگر کشور ایران حدود  20کمتر از 

چطور؟ آیا شهرهاي ما از حداقل استانداردهاي جهان برخوردارند؟ به راستی چه  ایم؟ در حال حاضر ریزي کرده میلیون نفر برنامه 96اجتماعی و فرهنگی این 

ها ارائه دهند و در آرامش روحی و جسمی شهرنشینان نقش مؤثري داشته باشند؟ بدون شک چنین  توانند طرحی جامع براي شهرها و شهرك افرادي می

شناسان، معماران، مهندسین  هی یک شهر نیاز به همکاري و همفکري اقتصاددانان، جامعهآید، بلکه براي ساماند کاري از عهده متخصصان یک رشته برنمی

در این میان متخصص شهرسازي به عنوان سیاستگذار و مدیر متخصص ، نقش بسیار مهمی .هاي متعدد دیگر است دانان و کارشناسان رشته عمران، جغرافی

دانش . ریزي شهري فعالیت کرده و عامل توسعه شهري شود واند در زمنیه طراحی شهري یا برنامهت متخصص شهرسازي فردي است که می. را بر عهده دارد

  یک  شهر را در قالب  موجود در یک  روابط  کند که می  پردازد و تالش شهر می  یک  و فیزیکی  ، سیاسی ، اقتصادي اجتماعی  تحوالت  کلیه  بررسی  به  شهرسازي

  حاکم  و فرهنگی  ، سیاسی ، اقتصادي اجتماعی  روابط  و بررسی  با مطالعه  که  است  نیز کسی  شهرسازي  کند و متخصص  و سازماندهی  ، مدیریت هماهنگ  نظام

  . است  شهر در آینده  تصویرگر سیماي  که  اي برنامه. دهد می  شهر ارائه  یک  براي  و مطبوع  بسامان  اي در شهر، برنامه

  0:محور عبارتند از 6  این.  ساز است  شهر سرنوشت  و طراحی  ریزي در برنامه  وجود دارد که  محور اصلی 6  لحداق  رشته  در این

از   اعم  مختلف  هاي فعالیت  شهر را به  فضا و پهنه  ما چگونه  کند که می  ؛ یعنی بررسی متمرکز است  اراضی  کاربري  عمدتاً بر روي  که  شهري  ریزي ـ برنامه

  فیزیک  مورد بررسی  در شهر تنها موضوع  ؛ چون و اجتماعی  اقتصادي  ریزي ـ برنامه  و نقل  حمل  ریزي ـ برنامه.  دهیم  اختصاص  و مسکونی  ، تجاري تیصنع

،  اجتماعی  امکانات  که  اقشار مختلف  رايدیگر ب  عبارت  به. کنند می  زندگی  محیط  در این  هستند که  هایی و انسان  شهري  ، جامعه مهم  مسأله  بلکه  شهر نیست

  زیرساختی  هاي شبکه  ریزي ـ برنامه. شود  ریزي کنند، باید برنامه می  شهر زندگی  یک  مختلف  هاي در مکان  که  مختلفی  اقوام  دارند یا براي  و فرهنگی  اقتصادي

  ریزي برنامه  سوانح  با این  مقابله  پردازد و براي می  و زلزله  سیل  مثل  زیست  محیط  خطرات  رسیبر  به  که  زیست  محیط  ریزي ـ برنامه  و تلفن  ، برق آب  مثل

  آن  و محور توجه  شهر پرداخته  بعدي سه  طراحی  به  که  شهري  ـ طراحی. کند می  گذارد مطالعه می  زیست  بر محیط  انسان  را که  سوئی  کند و تأثیرات می

نیز   آن  و هدف  است  مطرح  و معنویش  ، روحی جسمی  خصوصیات  با تمام  انسان  شهري  در طراحی  در واقع.  خود است  فیزیکی  با محیط  انانس  مناسبات

  .باشد شهر می  کیفیت  ارتقاي

  :الزم   هاي توانایی

،  برداري نقشه  کار مثل  فنی  و اصول  تکنیکی  مفاهیم  به  حال  باشد و در عین ها آشنا رنگ  روانشناسی  مثل  هنري  و مفاهیم  باید با طراحی  رشته  این  دانشجوي

باید   تحصیل  در طی  و بداند که. مندباشد عالقه  شناسی جامعه  مبانی  مثل  و اجتماعی  انسانی  و مسائل  ، ریاضی ، مدلسازي فضایی  ، پرسپکتیو، هندسه فنی  رسم

دارد   بسیاري  میدانی  هاي و برداشت  گسترده  فیزیکی  زیاد، کارهاي  مطالعه  نیاز به  شهرسازي  رشته  در ضمن. دهد  انجام  سیاريب  و عملی  تحقیقاتی  کارهاي
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  .باشد  زبردست  و در طراحی  داشته  باالیی  تحلیل  باید قدرت  همچنین. دهد  اختصاص  آن  را به  زیادي  دانشجو باید وقت  دلیل  همین  به

  :  در ایران  شغلی  وقعیتم

باید   شویم  نزدیک  جهانی  توسعه  قافله  به  دارد؛ یعنی اگر ما بخواهیم  اي و منطقه  ریز شهري هزار برنامه 50  نیاز به  اي و منطقه  شهري  توسعه  کشور ما براي

  خود را جبران  ماندگی ، عقب ریزي برنامه  از منابع  با استفاده  کشور کره  مثل  توانیمتا ب  نماییم  گذاري سرمایه  زمینه  و در این  را باور داشته  ریزي برنامه  بحث

  و شهرسازي  معماري  بین  و مسؤوالن  نیست  شده  شناخته  جامعه  عمومی  در فرهنگ  رشته  این  متخصصان  هاي حاضر توانایی  در حال  اما متأسفانه.  کنیم

  را با تمامی  منطقه  شهر یا یک  یک  کنند؛ یعنی نمی  مداخله  کالن  و آنها در مقیاس  در حد بنا است  معماران  دانش  که  حالی در. شوند نمی  قائل  تمایزي

  شهري  یا طراحی  ریزي توانند در برنامه نمی  دلیل  همین  کنند و به نمی  مطالعه  آن  و فیزیکی  ، فرهنگی ، اقتصادي ، انسانی اجتماعی  ها و خصوصیات ویژگی

  .باشند  موفق

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

در   ، کاربرد ریاضیات و انسانی  طبیعی  شناسی اقتصاد، بوم  جغرافیا، مبانی  ، مبانی شهري  محیط  و بیان  ، درك شناسی جامعه  ، مبانی بر شهرشناسی  درآمدي

  .  تخصصی  ، زبان  در شهرسازي  ، کاربرد هندسه تصویري  بیان  ، کارگاه شهرسازي

  :  اصلی  دروس

،  وساختمان  معماري  با مبانی  ، آشنایی ایران  شهرنشینی  و فرهنگ  ، تاریخ جهان  شهرنشینی  و فرهنگ  ، تاریخ در شهرسازي  ، کاربرد رایانه برداري کاربرد نقشه

و   ، طراحی شهري  تأسیسات  مهندسی  ، کارگاه شهري  تأسیسات  مهندسی  ، مبانی  و نقل  حمل  شبکه  هندسیم  ، کارگاه و نقل  حمل  شبکه  مهندسی  مبانی

  ، کارگاه  ، اقتصاد شهري  شهري  شناسی ، جامعه  شهري  ، جغرافیاي  و ساخت  با مصالح  ، آشنایی  در شهرسازي  کمی  هاي ، آمار و روش  اطالعات  کاربرد نظام

  . شهري  و قوانین  ، حقوق شهري  مطالعات

  : تخصصی  دروس

و   ، مبانی شهري  طراحی  ، کارگاه) زمین  کاربري(  شهري  ریزي برنامه  ، کارگاه  شهري  طراحی  هاي و روش  ، مبانی  شهري  ریزي برنامه  هاي و روش  مبانی

  ، روش  ایران  شهري  فضاهاي  ، شناخت  اجرایی  هاي طرح  ، کارگاه  شهري  اجرایی  و سازمان  ، مدیریت مسکن  ریزي برنامه  ، کارگاه  مسکن  ریزي برنامه  هاي روش

 . نهایی  ، طرح  کاربري  برداشت  ، کارگاه زمین  سازي  آماده  ، کارگاه  در شهرسازي  تحقیق
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  مهندسی شیمی

   :دیباچه

کنید که دانشجویان این رشته باید  هاي شیمی؟ آیا فکر می یز و درشت و کار در آزمایشگاههاي ر کنید که مهندسی شیمی؛ یعنی حفظ فرمول آیا تصور می

دانید که مهندسی شیمی  توانند وارد این رشته شوند؟ آیا می اید که چرا فقط داوطلبان گروه ریاضی و فنی می شیفته علم شیمی باشند؟ اصالً هیچ فکر کرده

لکترونیک و عمران است؟ براي مثال به مرور زمان صنعت به مهندس مکانیکی احتیاج پیدا کرد که از تحوالت و زائیده ضرورت و نیاز صنعت مکانیک، ا

در نتیجه شروع به تربیت .افتد هایی را طراحی کند که در آنها فرآیندهاي شیمیایی اتفاق می هاي شیمیایی اطالع داشته باشد و بتواند دستگاه فرآیند

همان مهندسین شیمی   و این دسته از متخصصان،. بیش از معمول تحصیل کردگان این رشته از علم شیمی مطلع باشند مهندسین مکانیکی کرد که

  صنایع  فرآیندهاي  پلیمر، صنایع پاالیش، طراحی  ، صنایع پتروشیمی  گاز، صنایع  ، صنایع معدنی  شیمیایی  ، صنایع غذایی  صنایع  گرایش 9با   این رشته.هستند

 12، تنها  فوق  هاي از گرایش  هر یک  کارشناسی  در دوره  البته.  است  دانشگاهی  گسترده  هاي از رشته  ؛ یکی سلولزي  و شیمیایی  نفت  از منابع  برداري ، بهره نفت

گردد،  باز می  معدن  رشته  به  مواد معدنی  جو استخرا  اکتشاف  معدنی  شیمیایی  صنایع  گرایش.  است  مشترك  دارند و بیشتر واحدهایشان  واحد تخصصی 13یا 

نسوز و   ، شیشه ، گچ سیمان  مثل  تولید مواد غیرآلی  هر کارخانه. قرار دارد  معدنی  شیمیایی  گرایش  شیمی  مهندسی  در حیطه  مواد معدنی  هاي اما فرآورده

  گیرد که می  انجام  آن  روي  گردد، فرآیندي می  خارج  محصول  که  شود تا زمانی می  وارد کارخانه  مواد اولیه  که  از زمانی  ؛ یعنی فرآیند است  یک  دیرگداز داراي

ها،  کش ، حشره معدنی  شیمیایی  کودهاي  مثل  معدنی  تولید هر ماده  همچنین. است  معدنی  شیمیایی  صنایع  شیمی  مهندس  فرآیند برعهده  این  طراحی

  .قرار دارد  گرایش  این  شیمی  کار مهندس  ها در حیطه کاشی  روي  لعاب  و حتی  معدنی  هاي ها، رنگ نمک
  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  شیمی  مهندسی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

و   نویسی ، برنامه صنعتی  کشی ، نقشه مهندسی  واد، ریاضیاتو م  انرژي  ، موازنه ، ترمودینامیک دیفرانسیل  ، معادالت ، فیزیک عمومی  ، شیمی عمومی  ریاضیات

  واحد ، کنترل  ، عملیات جرم  ، انتقال فیزیک  ، شیمی تجزیه  ، شیمی حرارت  ، انتقال سیاالت  ، مکانیک مصالح  و مقاومت  ، استاتیک آلی  کامپیوتر، شیمی  شناخت

  همراه با آزمایشگاه  رشته  این  از دروس  بسیاري. ( پروژه  یا طراحی  ، پروژه ، کارگاه شیمی  در مهندسی  ت، کاربرد ریاضیا و اقتصاد مهندسی  فرآیندها، طرح

  .) است

  :دروس تخصصی گرایش صنایع شیمیایی معدنی 

  .مهندسی احتراق، صنایع شیمیایی معدنی، عملیات واحد صنعتی مکانیکی

  :  پتروشیمی  صنایع  گرایش

  مواد اولیه(  پلیمري  هاي ها، فرآورده ، شوینده شیمیایی  کودهاي  از جمله  ها و فرآیند تولید مواد مختلف دستگاه  طراحی  روشیمی،پت  مهندسی  وظیفه

بیشتر   رشته  نای  دانشجویان  تخصصی  دروس.  است  نفتی  هاي و برش  از نفت) ها اسیدها، حالل(  و مواد شیمیایی)  مصنوعی  ها و الیاف ها، الستیک پالستیک
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  .رود کار می  در رآکتورها به  که  است  صنعتی  در مورد کاتالیزورهاي

  :دروس تخصصی گرایش صنایع پتروشیمی 

  فرآیندهاي پتروشیمی، مقدمات و پاالیش، مبانی و تکنولوژي پلیمر

  :گاز   صنایع  گرایش

گاز   انتقال  کند، نحوه می  منتقل  شهري  هاي شبکه  به  یا از پاالیشگاه  پاالیشگاه  به  گاز را از چاه  هک  اي شود، قطر لوله می  گاز زده  استخراج  براي  که  چاهی  عمق

اي که از چاه  گاز اولیه( گاز ترش   کردن  شیرین  ، نحوه)ها لوله  شدن  از خورده  جلوگیري  براي(  ماده  از این CO2گاز  گرفتن  ، نحوه پاالیشگاه  به  از چاه

  .گاز قرار دارد  گرایش  شیمی  مهندس  یک  فعالیت  در حیطه  همه) نیست... شود و قابل مصارف شهري و  تخراج میاس

  :دروس تخصصی گرایش صنایع گاز 

  انتقال و توزیع گاز، فرآیند گاز، مهندسی احتراق

  :پلیمر  صنایع  گرایش

و   و تکنولوژي  پلیمري  صنایع  با دو گرایش  مستقل  رشته  یک  عنوان  حاضر به  بود، اما در حال  شیمی  مهندسی  هاي از گرایش  یکی 1362  تا سال  گرایش  این

  مهندسی  هاي از گرایش  پلیمر یکی  کشور، مهندسی  هاي از دانشگاه  هنوز در تعداد محدودي  البته. شود می  ارائه  عالی  ها و مراکز آموزش در دانشگاه  رنگ  علوم

تولید پلیمر تبحر پیدا   صنعتی  واحدهاي  پلیمر یا طراحی  دهی فرایند شکل  پلیمر مثل  هاي از زمینه  نهایتاً در یکی  گرایش  این  و دانشجویان  است  شیمی

  .کنند می

  :  سلولزي  شیمیایی  گرایش

در   رشته  این  دانشجویان  تحصیل  نیز محل  دلیل  همین  به .دارد  کاغذ تخصص  به  چوب  تبدیل  در زمینه  سلولزي  شیمیایی  گرایش  شیمی  مهندس  یک

  کشاورزي  ضایعات  همچنین.  است  شده  از سلولز تشکیل  چوب  عمده  قسمت. باشد می) چوکا(شهر  ـ رضوان  گیالن  در استان  واقع 3پردیس   فنی  دانشکده

  عنصر مزاحم  یک  عنوان  به  از نقاط  در بسیاري  ضایعات  این  که  سلولز است  توجهی  مقادیر قابل  ايدار  درختان  برگ  و ضایعات  برنج  ، سبوس برنج  پوست  مثل

در   که " اتانول"  نام  به  سوخت  نوع  تولید یک  براي  ضایعات  دیگر از همین  در کشورهاي  اما امروزه. شود می  زیست  محیط  آلودگی  و باعث  شده  سوزانده

  .دارند  را برعهده  بسیار مهمی  نقش  سلولزي  شیمیایی  فرآیند مهندسین  و در این. شود می  ؛ استفاده است  بسیار خوبی  ، سوخت ا بنزینب  ترکیب

  :غذایی   صنایع  گرایش

.  است  غذایی  صنایع  کیفی  غذا و کنترل  یمیغذا، ش  مانند میکروبیولوژي  غذایی  صنایع  هاي و بخش  در تولید مواد غذایی  شیمی  مهندسی  از کاربردهاي  یکی

  نیاز به  و بهداشتی  ایمنی  اصول  کنسروها با حفظ  این  تهیه  کنسرو وجود دارد که  حالت  بیشتر به  ها، مواد غذایی ها و فروشگاه در سوپرمارکت  مثال  براي

را   کردن  فرآیند خشک  که  هایی دستگاه  طراحی  همچنین. گیرد می  انجام  غذایی  صنایع  شیمی  مهندس  یک  توسط  محاسبات  این  دارد که  محاسبات  یکسري

  همین  متخصصین  برعهده  و منجمدکننده  ، پاستوریزه استریلیزه  هاي دستگاه  شود و طراحی می  پودر تهیه  صورت  به  که  بچه  غذاهاي  دهند مثل می  انجام

  .است  رشته
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  :صنایع غذایی  دروس تخصصی گرایش

  میکروبیولوژي عمومی، شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژي مواد غذایی، صنایع غذایی، بیوشیمی مواد غذایی، تغذیه وبهداشت

  :  پاالیش  گرایش

  جداکننده  هاي تقطیر، دستگاه  هاي برج  مثل  هایی دستگاه  طراحی  ، شیوه گرایش  این  دانشجوي  یعنی. گردد ها باز می پاالیشگاه  طراحی  به  پاالیش  گرایش

  ها را از نفت قیر و شوینده  تر مثل و مواد سنگین  و گازوئیل  بنزین  مثل  ئیدروکربنی  مشتقات  که  هایی آموزد؛ دستگاه را می  و گازها از مایعات  از مایعات  مایعات

  .آورد می  دست  و به  جدا ساخته  خام

  :دروس تخصصی گرایش پاالیش 

  هندسی احتراق، مهندسی پاالیش، فرآیندهاي پاالیشم

  :  نفت  از منابع  برداري بهره  گرایش

از   برداري بهره  مهندس  یک  در واقع. دهد می  را ارائه  نفت  از مخازن  بهینه  برداري بهره  هاي ها و روش راه  که  است  مهندسی  نفت  از منابع  برداري بهره  مهندس

  توان می  یا ازدیاد حرارت  مواد پلیمري  ، تزریق آب  گاز، تزریق  موجود؛ تزریق  هاي از روش  یک  کدام  یاري  به  کند که می  تعیین  نفت  مخزن  نوع  به  با توجه  نفت

  سطح  به  طبیعی  صورت  به  نفت  دلیل  همین  به. اند فشار شده  کشور ما دچار افت  نفت  اکثر مخازن  امروزه. کرد  برداري تر بهره صرفه  به  را راحتتر و مقرون  نفت

  . ناپذیر است اجتناب  ضرورت  ، یک نفت  از منابع  برداري بهره  حضور مهندسین  رسد و در نتیجه نمی  زمین

  :برداري از منابع نفت  دروس تخصصی گرایش بهره

  .زي مخازن نفتی، خواص ترمودینامیکی سیاالت نفتیسا مهندسی مخازن هیدروکربوري، ازدیاد برداشت، حفاري و تولید، شبیه

  : نفت  صنایع  فرآیندهاي  طراحی  گرایش

  فرآیندهاي  طراحی  داد و منظور از مهندس  دیگر تغییر شکل  حالت  به  را از حالتی  اي ماده  آن  یاري  به  بتوان  که  و طریقی  عملکرد یا روش  فرآیند یعنی

  هایی دستگاه  که  است  الزم  خاص  حالتی  به  اولیه  از حالت  ماده  یک  تبدیل  براي  چون. کند  را طراحی  تغییر و تحول  این  روش  که  فردي  یعنی  نفت  صنایع

یا   خام  نفت  به  وابسته  یا غیر مستقیم  بطور مستقیم  که  صنایعی  طراحی.  یافت  دست  مطلوب  نتیجه  به  بگیرد تا بتوان  انجام  و محاسباتی  شده  طراحی

  فرآیندهاي  طراحی  گرایش  شیمی  مهندس  یک. شود می  فرآیندها مربوط  طراحی  گرایش  شیمی  مهندس  به  است  پتروشیمی  یا صنایع  پاالیشگاه  هاي فرآورده

آنها   سازي و خالص  تولید مواد شیمیایی  روش  بهترین... و   اقتصادي،  محیطی  شرایط  به  گیرد و با توجه ها می را از شیمیست  خاصی  هاي ، واکنش نفت  صنایع

  . کند می  و پیاده  را پیدا کرده

  :دروس تخصصی گرایش طراحی فرآیندهاي نفت 

  .گیري هاي اندازه ها، سیستم فرآیندهاي پاالیش نفت و گاز، طراحی برج و مبدل، تعیین مشخصات دستگاه

  :الزم   هاي توانایی

  ریاضی  با علم  دیگر در ارتباط  مهندسی  هاي رشته  باشد همچون  شیمی  با علم  در ارتباط  که  از آن  بیش  مردم  تصور عامه  برخالف  شیمی  مهندسی  رشته



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 57

 

. قرار دارد  بعدي  در مراحل  یو شیم  فیزیک  باشد و دو درس  قوي  ریاضی  باید در درس  اول  در درجه  شیمی  مهندسی  دانشجوي  یک  دلیل  همین  به.  است

در مقابل، . خوانند واحد بیشتر شیمی می 9هاي مهندسی دیگر، تنها  شاید جالب باشد که بدانید، دانشجویان مهندسی شیمی نسبت به دانشجویان رشته

همچنین دانشجوي این رشته .ش ریاضی داردریاضی در این رشته بسیار اهمیت دارد چون یک مهندس شیمی براي طراحی رآکتور، برج و مبدل نیاز به دان

براي مثال . هایی در مقیاس کوچک نیز وجود دارد هایی در مقیاس بزرگ، آزمایش باید دقت نظر زیادي داشته باشد زیرا در مهندسی شیمی عالوه بر آزمایش

خطا افزایش پیدا   ی اگر یک صدم گرم نیز اشتباه بشود،است بدون شک در چنین آزمایش "P.P.M"ها در حد میلیونیم  در شیمی تجزیه، بعضی از آزمایش

  .ریزد کرده و آزمایش به هم می

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

ما نیز کشور . کنند می  استفاده  از مواد شیمیایی  نوین  فرایندهاي  تقریباً تمام  چون. دارد  شیمی  مهندس  یک  نیاز به  یا بزرگ  از کوچک  اعم  تولیدي  هرکارخانه

  بسیار زیادي  افزوده  ارزش  داراي  که  شیمیایی  هاي فرآورده  به  نفت  تبدیل  براي  و همچنین  نفت  ، انتقال ، پاالیش استخراج  خیز براي کشور نفت  یک  عنوان  به

پردازند نیز  مواد می  جداسازي  به  که  هایی دستگاه  طراحیرآکتورها و   طراحی  یعنی  صنعت  مهم  در دو بخش  فعالیت. دارد  شیمی  مهندسین  هستند، نیاز به

و   غذایی  ، صنایع ، سرامیک سیمان  هاي کارخانه  ها از جمله کارخانه  ، همه و گاز و پتروشیمی  نفت  بر صنایع  عالوه. شود می  شیمی  مهندسین  تنها منحصر به

تولید مواد   هاي تواند در کارخانه می  نیز بطور اختصاصی  غذایی  صنایع  گرایش  شیمی  مهندسی  التحصیل فارغ. نیاز دارند  شیمی  مهندس  ها به نیروگاه  حتی

 .کند  فعالیت  یا داروسازي  غذایی

 

  مهندسی صنایع

   :دیباچه

این وسیله بهترین راه را براي تولید کند تا به  این سؤالی است که فکر یک مهندس صنایع را دائماً به خود مشغول می "آیا این بهترین روش است؟"

،  کند تا با یک نگرش سازمان یافته التحصیل این رشته تالش می در واقع فارغ. محصول و حل مسائل و مشکالت یک واحد صنعتی یا خدماتی پیدا کند

  طراحان  زیرا امکان دارد که. باشد  را داشته  د، حداکثر خروجیموا  ورودي  با حداقل  کند که  عمل  اي گونه  و به  کرده  را تحلیل  کارخانه  و مشکالت  مسائل

  صنایع  مهندس  توجه کافی نداشته باشند، اما یک  و سایر مسائل  وري بهره  ، افزایش اقتصادي  شوند به مسائل می  طراحی  مشغول  وقتی  واحد صنعتی  یک

  بیکاري  توان می  چگونه  کند که می  توجه  مسأله  این  به  مثال  براي  بسیار است  آالت  زیاد و ماشین  کارگران  يدارا  که  اي کارخانه  اداره  براي  ریزي برنامه  هنگام

  تعمیرات و  و نگهداري  را داشته  ضایعات  کمترین  کارخانه  محصول  را کرد و در ضمن  استفاده  نیز بهترین  انسانی  رساند و از نیروي  حداقل  را به  آالت ماشین

  و ایمنی  صنعتی  ها، تکنولوژي سیستم  ، تحلیل  تولید صنعتی  چهار گرایش  داراي  کارشناسی  در دوره  رشته  این. بگیرد  نحو انجام  بهترین  نیز به  آالت ماشین

،  انسانی  از نیروي  یافته مؤثر و نظام  و استفاده  صاديـ اقت  تکنیکی  هاي مهارت  کارگیري به  فن  تولید صنعتی  گرایش  تولید صنعتی  گرایش.  است  صنعتی

  . است  صنعتی  تولید واحدهاي  مدیران  تربیت  گرایش  این  هدف  در واقع. باشد می  مطلوب  منظور تولید کاال با کیفیت  و مواد به  ، ساختمان آالت ، ماشین زمان
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  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : صنایع  مهندسی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  صنعتی  کشی ، نقشه ، اقتصاد مهندسی  برق  مهندسی  ، مبانی  عمومی  ، شیمی  ، فیزیک عددي  کامپیوتر، محاسبات  نویسی ، برنامه دیفرانسیل ، معادالت ریاضی

و   ریزي ، برنامه صنعتی  واحدهاي  ریزي ، طرح کار و زمان  ، ارزیابی یابی و هزینه  حسابداري  ، اصول  مواد، اقتصاد عمومی  ، علم مصالح  ، مقاومت ، استاتیک

،  ، آمار مهندسی آن  و کاربردهاي  احتماالت  تولید ، تئوري  هاي ، روش  در عملیات  ، تحقیق آماري  کیفیت  ، کنترل پروژه  ، کنترل  ها تولید، موجودي  کنترل

  . گري ریخته  ، کارگاه جوش  عمومی  ابزار ، کارگاه ماشین  ، کارگاه یقدق  گیري اندازه  آزمایشگاه

  :  تولید صنعتی  گرایش  تخصصی  دروس

ها ، کاربرد کامپیوتر در  تولید و موجودي  و کنترل  ریزي تولید، برنامه  ریزي ، برنامه انسانی  فاکتورهاي  ، مهندسی ایجاد صنایع  طراحی  ، پروژه تخصصی  زبان

  .  ، کارآموزي ، پروژه سازمان  و تئوري  مدیریت  ، اصول و تعمیرات  نگهداري  ریزي ، برنامه صنایع  ندسیمه

  ها سیستم  و تحلیل  ریزي برنامه  گرایش

  تربیت  گرایش  این  هدف  در واقع .پردازد می  راهکار سیستماتیک  ارائه  دارد و بیشتر به  افزاري نرم  جنبه  ها تا حدودي سیستم  و تحلیل  ریزي برنامه  گرایش

و   نموده  و تحلیل  را تجزیه  بزرگ  صنعتی  واحدهاي  مسائل  ریاضی  هاي و مدل  جدید و سیستماتیک  هاي از روش  گیري بتوانند با بهره  که  است  کارشناسانی

  .بدهند  ارائه  سیستم  موجود در عملکرد اجزاء تشکیل  از منابع  استفاده  رهنمودها را براي  بیشترین

  :ها  سیستم  و تحلیل  ریزي برنامه  گرایش  تخصصی  دروس

  و تئوري  مدیریت  ، اصول پایانی  ، پروژه صنایع  ها، کاربرد کامپیوتر در مهندسی سیستم  ، تحلیل سازي شبیه  ، اصول و نقل  حمل  ریزي ، برنامه تخصصی  زبان

  .  مدیریت  و کنترل  طالعاتیا  هاي ، سیستم ، کارآموزي سازمان

  : صنعتی  تکنولوژي  گرایش

  گرایش  این  هدف. باشد تر می نزدیک  مکانیک  مهندسی  و به  تر بوده ها فنی سیستم  و تحلیل  تولید صنعتی  هاي گرایش  به  نسبت  صنعتی  تکنولوژي  گرایش

  . است  کارخانه  هاي تکنولوژیست  تربیت

  : صنعتی  تکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  .  ، پروژه تخصصی  ، زبان حرارتی  ، عملیات ، مونتاژ مکانیکی عددي  ، کنترل  قالب  ، طراحی)و فیکسچر  جیک(افزار ، قید و بندها   هاي ماشین

  :ایمنی  گرایش

ها از خطرات احتمالی  کند تا با اجراي دستورالعمل تالش می پردازد؛ یعنی می  ایمنی  از لحاظ  ساز در صنعت مشکل  مسائل  به  صنعتی  ایمنی  صنعتی گرایش 

  .نمود  هوا اشاره  ها یا آلودگی کوره  به  توان می  مسائل  این  از جمله. جلوگیري کند و در صورت بروز مشکل یا خطري، راهی براي رفع آن پیدا نماید

  : ایمنی  گرایش  تخصصی  دروس

، ) صنعتی  ایمنی(  صنعتی  کار، عوامل فیزیکی محیط کار، حفاظت  محیط  شیمیایی  فشار، عوامل  تحت  ها و ظروف ، دیگ ریقو اطفاء ح  ، اعالم در برق  ایمنی
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  . ، گازرسانی احتراق  مهندسی

  :الزم   هاي توانایی

  رشته  دانشجویان. باشد  داشته  باالیی  و درك  تحلیل  درتو ق  داشته  مدیریتی  هاي باید توانایی  آن  دارد و دانشجوي  با مدیریت  نزدیکی  ارتباط  رشته  این

  مهندسی  به  تا حدي  درس  این  آمار و احتماالت  جدید که  ریاضیات  در درس  بخصوص. باشند  قوي  و فیزیک  ریاضی  باید در دو درس  صنایع  مهندسی

  .برخوردار باشد  و نوآوري  ید از خالقیتبا  صنایع  مهندسی  دانشجوي  یک  همچنین. شود می  مربوط  صنایع

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  تخصص  به  نیاز بسیاري  جامعه  اند که شده  واقف  موضوع  این  نیز به  و متخصصان  و اکثر مسؤوالن  است  خود را یافته  اخیر جایگاه  در چند سال  رشته  این

و   مدیریتی  کارهاي  به  رشته  و نزدیکترین  دهد و بهترین می  پرورش  مدیریت  افراد را براي  صنایع  مهندسی  رشته  چرا که. دارد  رشته  این  التحصیالن فارغ

  يمساو  شرایط  داراي  که  و صنایع  ، برق مکانیک  مهندس  بین  واحد صنعتی  تولید یک  بخش  مدیریت  و اگر قرار باشد براي  امور است  و اداره  ریزي برنامه

 .ندارد  از نظر بازار کار مشکلی  رشته  این  بنابراین. را دارد  اول  اولویت  صنایع  کرد، مهندس  نفر را انتخاب  هستند، یک

 

  مهندسی عمران

   :دیباچه

آنچه که مربوط به  بري؟ همه اینها و هرهاي مسافر ها؟ فرودگاه و پایانه ها؟ پل ها؟ راه بینید؟ساختمان شوید، در نگاه اول چه می هنگامی که وارد یک شهر می

به عبارت دیگر مهندسی عمران بیانگر کاربرد علم در ایجاد سازندگی و عمران . شود، در حیطه فعالیت یک مهندس عمران قرار دارد عمران و نوسازي می

  در مقابل  مقاوم  هاي ، ساختمان مخابرات  هاي ، دکل ، تونل ، برج ، جاده گردد، مانند سد، فرودگاه کشور باز می  یک  آبادي  به  که  کشور است؛ یعنی هر چیزي

  زیرا در تمام. گیرد قرار می  عمران  کار مهندس  و ساز، در حیطه  ساخت  براي  مناسب  و با کیفیت  ، ارزان سبک  و مصالح  برق  هاي ، نیروگاه و آتش  ، سیل زلزله

  یک  بودن  اقتصادي  چون. کند  نیز عمل  ، اقتصادي و اجرایی  فنی  هاي جنبه  بر رعایت  تا عالوه  کارآمد نیاز داریم  ندسمه  یک  در آغاز به  عمرانی  هاي زمینه

  . است  برداري ـ نقشه  و عمران  ـ عمران  عمران  دو گرایش  داراي  کارشناسی  در سطح  رشته  این.  است  عمران  در مهندسی  اصل

  :رانـ عم  عمران  گرایش

  و نحوه  طراحی  سو به  از یک  کند؛ یعنی می  را مطالعه  و هیدرولیک  و ترابري  ، راه و پی  ، خاك سازه  به  مربوط  مسائل  ـ عمران  عمران  مهندسی  دانشجوي 

  نوع  پردازد تا براساس می  فنی  بناهاي  رفتار زمین  مطالعه  دیگر به  و از سوي  پرداخته  و تونل  ، فرودگاه پل  مثل  فنی  ها و سایر بناهاي ساختمان  اسکلت  ساخت

  بین  و نقل  حمل  ریزي برنامه  به  عمران  گرایش  مهندس  همچنین. کند  شود، طراحی  ساخته  قرار است  را که  اي سازه  و شالوده  مورد نظر، شکل  زمین  خاك

  .آورد می  دست  به  نیز در مورد هیدرولیک  خوبی  عمومی  و اطالعات  پرداخته  و روسازي  ، زیرسازي ها از نظر هندسی راه  ، طراحی شهري  و درون  شهري

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 60

 

  : عمران  مختلف مهندسی  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

،  خاك  ، مکانیک مصالح  ، مقاومت ، دینامیک ، استاتیک عددي  ، محاسبات ندسیمه  کامپیوتر، آمار و احتماالت  نویسی ، برنامه عمومی  ، فیزیک عمومی  ریاضیات

  . و برآورد پروژه  ، متره مهندسی  شناسی زمین

  : عمران  گرایش  تخصصی  دروس

  ، هیدرولوژي ، هیدرولیک سیاالت  ، مکانیک مانساخت  اجرایی  هاي ، روش فوالدي  هاي ، سازه بتنی  هاي ، سازه پی  ، مهندسی ، بارگذاري سازه  ، تحلیل بتن  تکنولوژي

  هاي سازه  ، پروژه و شهرسازي  معماري  و مبانی  ، اصول آبی  ، بناهاي و فاضالب  آب  ، مهندسی و عملیات  برداري ، نقشه ساختمان  کشی و نقشه  فنی  ، رسم مهندسی

هاي این گرایش همراه با  بسیاري از درس.( ترافیک  ، مهندسی آهن ، راه ترابري  ، مهندسی سازي، رو و پروژه  سازي ، راه ساختمان  خرابی  هاي ، روش فوالدي

  .)آزمایشگاه است

  :برداري ـ نقشه  عمران  گرایش

،  آن  و براساس  شده  مشخص  نطقهم  آن  به  مربوط  ها و نقشه بلندي  تا پستی.  است  برداري کار نقشه  شود، اولین می  تعیین  سازه  یک  ساخت  مکان  که  هنگامی 

به عبارت دیگر . شود  مورد نظر آماده  سازه  سازي پی  براي  مناسب  سطح  گردد و در نهایت  تعیین  برداري خاك  و نحوه  برداري خاك  ، میزان برداري خاك  مکان

با   برداري نقشه  گرایش. هاي عمرانی است منظور اجراي بهینه پروژه برداري علم و فن پردازش، تجزیه و تحلیل، تفسیر و نمایش اطالعات مکانی به نقشه

ها و سدها  ها، تونل سیلوها، پل  از شهر مثل  خارج  بزرگ  هاي سازه  بیشتر براي  برداري نقشه  در ضمن چون. دارد  نزدیکی  دور، ارتباط  از راه  جغرافیا و سنجش

  .باشد می  نیز کار نسبتاً خشنی  آن  زیرزمینی  برداري نقشه  و بخش  بسیار زیاد است  رشته  ینا  و صحرایی  میدانی  کاربرد دارد، کارهاي

  : برداري نقشه  گرایش  تخصصی  دروس

  برداري مسیر، نقشه  برداري خطا، نقشه  ، تئوري ، فتوگرامتري ژئودتیک  برداري ، نقشه و عملیات  برداري ، نقشه دیفرانسیل  ، هندسه مهندسی  ، ریاضیات سازي راه

  . ، نجوم اي ماهواره  ، ژئودزي صنعتی  برداري و نقشه  ، میکروژئودزي ، ژئودزي ، کارتوگرافی ، هیدروگرافی زیرزمینی

  :ـ آب  عمران  گرایش

خشک جهان است؛  ق خشک یا نیمهکه یکی از مناط  یابی به منابع آبی جدید براي کشورهاي منطقه خاورمیانه اي نه چندان دور، دست گویند در آینده می

کشور ما نیز که در همین منطقه واقع شده است، کشوري خشک و نیمه خشک . شود و حتی جنگ آینده خاورمیانه بر سر آب خواهد بود نیازي ضروري می

ید از هر قطره آب موجود در کشورمان، چرا که میانگین بارندگی در ایران حدود یک سوم میانگین بارندگی در جهان است و این یعنی آن که ما با. است

هاي انتقال آب و  ها، تونل خانه در این میان مهندسین عمران ـ آب با ساخت سدها، تصفیه. حداکثر استفاده را کرده و از هدر رفتن آن جلوگیري کنیم

شود و تعیین  هاي منطقه که سد در آن ساخته می بلنديبراي مثال در ساخت یک سد، بررسی پستی و . دارند هاي توزیع آب در همین راستا گام برمی شبکه

همچنین تعیین مکان ساخت سد و طراحی حجم مخزن سد و سرریزها و . شود برداري مربوط می مقدار بتن مورد نیاز براي ساختن سد به گرایش نقشه

و باالخره ساخت خود سد به گرایش عمران ـ عمران ارتباط  گردد آوري آب به گرایش مهندسی عمران ـ آب برمی کارهاي آماري مربوط به بارندگی و جمع

  .کند پیدا می
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  :دروس تخصصی گرایش عمران ـ آب

هاي اجرایی ساختمان، مکانیک سیاالت، هیدرولیک، هیدرولوژي  هاي فوالدي، روش هاي بتنی، سازه تکنولوژي، تحلیل سازه، بارگذاري، مهندسی پی، سازه

برداري و عمیات اجرایی، مهندسی آب و فاضالب و بناهاي آبی، شیمی عمومی، هواشناسی، مهندسی  ساختمان، نقشهکشی  مهندسی، رسم فنی و نقشه

هاي این گرایش همراه  بسیاري از درس. (اي بر بهداشت محیط هاي پمپاژ ، شیمی میکروبیولوژي آب، فرآیند تصفیه، مقدمه هاي آبی و ایستگاه سیستم، ماشین

  .)با آزمایشگاه است

  :الزم   هاي توانایی

افراد   این  دیگر سروکار دارد و باید با همه  هاي رشته  ها و مهندسین ، تکنسین کارگران  از جمله  جامعه  کار خود با اقشار مختلف  در محیط  عمران  متخصص

  مهندسی  و آزمایشگاهی  بـُعد نظري  نیز جذب  اي عده. باشد  شتهشهر را دا  و خارج  هاي داخل کار در کارگاه  باید آمادگی  همچنین. برقرار کند  خوبی  ارتباط

بسیار نیاز   و صبر و حوصله  قوي  ریاضیات  به  که  کارهایی. باشند  را داشته  و آزمایشگاهی  ، دفتري محاسباتی  کارهاي  نیز باید آمادگی  عده  این  شوند که می

  .دارد

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  سکوهاي  براي  دریایی  هاي ها، سدها، سازه ها، پل مانند راه  عمرانی  از کارهاي  بسیاري  و ساخت  در طراحی  دارد چون  زیادي  کاري  شانس  عمران  دساصوالً مهن

  طراحی  به  مشاوره  یا در دفترهاي  که  صانیمتخص. دارند  فعال  حضوري  عمران  ، مهندسین زلزله  در مقابل  مقاوم  مسکونی  هاي هواپیما و خانه  هاي ، آشیانه نفتی

برداري نیز عالوه بر موارد یاد شده  التحصیالن نقشه فارغ. دارند  آنها نظارت  اجراي  کیفیت  و به  مذکور بوده  عمرانی  کارهاي  پردازند یا مجري می  فوق  هاي پروژه

آالت و تجهیزات فنی دقیق و حساس، هدایت و تعیین وضعیت انواع  مترو، نصب وماشیندر هدایت و کنترل اجراي خطوط انتقال آب، برق، گاز، احداث 

تواند  نمی  عمران  مهندسی  هر دانشجوي  که  داشت  باید توجه  البته. وسایل نقلیه نظامی و غیرنظامی هوائی، دریایی و زمینی نقش مهم و مؤثري دارند

فکر   به  کند و یا حتی  را پاس  دانشگاهی  تنها واحدهاي  که  این  باشد نه  یادگرفتن  دنبال  به  تحصیل  اید در دورانب  بلکه. باشد  داشته  خوبی  شغلی  هاي فرصت

 ! دانشگاه  شاگرد اول  یک  کارآمد هستند نه  نیروي  یک  دنبال  به  و دولتی  خصوصی  عمرانی  هاي شرکت  چون. باشد  دانشگاهی  خوب  معدل  یک

 

  )IT(سی فناوري اطالعات مهند

   :دیباچه

چنان با زندگی مردم  ترین محور تحول و توسعه در جهان منظور شده است و دستاوردهاي ناشی از آن، آن به عنوان عمده) IT(در هزاره سوم، فناوري اطالعات 

براي مثال، کامپیوتري شدن بسیاري از امور جاري مردم، . آورد یگردانی از آن، اختاللی عظیم در جامعه و رفاه و آسایش مردم به وجود م عجین گردیده که روي

ها، آموزش الکترونیکی و مجازي و عدم نیاز به حضور در  هاي ارتباطی در منزل و خانه انجام بسیاري از کارهاي روزمره بانکی با استفاده از اینترنت و شبکه

و دستاوردهاي فناوري اطالعات است؛ عواملی که هرچند در مراحل اولیه رشد و تکامل قرار دارند هاي درس، توسعه و ترویج تجارت الکترونیکی از نتایج  کالس
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از همین رو امروزه تمامی کشورها در زمینه فناوري اطالعات و عمومیت بخشیدن به آن .اما در همین حد نیز در رفاه و آسایش انسان نقش بسیار مهمی دارند

ها و مراکز  در دانشگاه ITرشته , و حرکت سریع در این عرصه ITکشور ما نیز براي تربیت نیروي متخصص و کارآمد در زمینه  در. در جامعه تالشی پیگیر دارند

 Technology Informationکه مخفف  ITفناوري اطالعات یا .پذیرد شود و در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می آموزش عالی ارائه می

بین کامپیوتر و صنایع برق است , اي منتها از نظر عملیاتی یک رشته میان رشته. تواند پوشش دهد هاي دانشگاهی را می است که تمام رشتهاي  رشته, باشد می

هاي آن هاي مدیریت اطالعات و فرآیند بحث, شود نگاهداشت و عرضه اطالعات به مباحث کامپیوتري مرتبط می, پردازش, که در این میان امور مربوط به تولید

توان استفاده  را می IT.ها را برعهده دارد انتقاالت مرتبط با اطالعات و داده, هاي رشته صنایع و رشته برق است و به خصوص گرایش مخابرات از سلسله بحث

و پردازش کرده و به موقع از آن بندي  دسته, آوري یعنی متخصص این رشته باید بتواند اطالعات را جمع, بهینه از اطالعات براي کاربردهاي مختلف دانست

به عبارت دیگر هسته اصلی این رشته همان هسته اصلی مهندسی کامپیوتر . استفاده نماید از همین رو کارشناس این رشته باید مبانی کامپیوتر را بلد باشد

باید داراي اطالعات جنبی در  ITالعات است؛ دانشجوي وري به موقع و صحیح از اط هاي اصلی کارشناسی این رشته بهره است، منتها چون یکی از توانمندي

در  ITخواهد از  خواهد از این تکنولوژي در تجارت الکترونیکی استفاده کند باید مدیریت بداند یا فردي که می فردي که می, براي مثال.هاي مختلف باشد زمینه

  .هاي آموزش آشنا باشد باید با روش, آموزش از راه دور بهره ببرد

  :هاي الزم  اناییتو

همچنین . مند باشد دانشجوي این رشته الزم است که به دو مبحث علوم مدیریت و کامپیوتر عالقه. اي مهندسی فناوري اطالعات با توجه به ماهیت میان رشته

علم ریاضی کاربرد  - ان و فیلسوف معاصر شوروي ریاضید -, "الکساندروف"زیرا به گفته . باید در ریاضی توانمند بوده و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشد

برخی از استادان این رشته معتقدند که آزمون این رشته باید به صورت .هاي مربوط به زندگی بشري دارد صنعت و در همه زمینه, ها فراوانی در سایر دانش

با کامپیوتر آشنایی داشته و در , داوطلبانی که پیش از ورود به دانشگاه. گردند مندترین و مستعدترین داوطلبان وارد این رشته متمرکز برگزار گردد تا عالقه نیمه

  . این زمینه توانمند باشند

  :موقعیت شغلی در ایران 

, در این شهر. باشد خرید و فروش و بخش قابل توجهی از ارتباطات آن الکترونیکی می, تفریحات, شهري که آموزش. اینجا یک شهر الکترونیکی است

به صورت الکترونیکی , اي حضور ندارد زیرا از سوار شدن به مترو و تاکسی تا خرید از فروشگاهی که در آن فروشنده. حضوري فعال دارند ITالتحصیالن  غفار

 ITالتحصیل  براي فارغ هاي شغلی فراوان تصویري که بیانگر وجود فرصت. این تصویري از آینده تمامی کشورهاي جهان از جمله کشور ایران است.گیرد انجام می

در حال حاضر وزارت بازرگانی در پی آن است , براي مثال.هاي شغلی فراوانی دارد بلکه در حال حاضر نیز فرصت, نه تنها در آینده ITالبته یک مهندسی . است

تا جایی که . دارد ITز به تعداد قابل توجهی متخصص این پروژه بسیار پیچیده است و نیا. الکترونیکی کند, که سیستم تجارت ایران را مثل کشورهاي پیشرفته

تر مثل مکانیزه شدن  حتی در کارهایی ساده. هاي مشابه نخواهند بود باز هم پاسخگوي نیاز این پروژه و پروژه, اگر تمامی دانشجویان ما وارد بازار کار شوند

. ها آغاز شده اما هنوز سیستم هیچ سازمانی به طور کامل مکانیزه نشده است ازمانکاري که در بعضی از س. نیاز به متخصص این رشته است, سیستم یک اداره

  .بیکار نخواهد ماند, التحصیل این رشته اگر توانمند باشد رود و به همین دلیل فارغ پیش می ITبه عبارت دیگر در حال حاضر همه چیز به سمت 
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  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه 

  .کارگاه عمومی, فیزیک , آمار و احتماالت مهندسی , عادالت دیفرانسیل م, ریاضی

  :دروس اصلی

سازي  برنامه, معماري کامپیوتر, مدارهاي منطقی, ها ساختمان داده, نویسی سیستم زبان ماشین و برنامه, سازي  مبانی کامپیوتر و برنامه, هاي گسسته  ساختمان

اصول و , هوش مصنوعی, مبانی الکترونیک دیجیتال, هاي کامپیوتري شبکه, افزار  مهندسی نرم, ها طراحی الگوریتم, ها ادهپایگاه د, هاي عامل سیستم, پیشرفته 

  .آزمایشگاه سیستم عامل, زبان تخصصی, شیوه ارائه مطالب علمی و فنی, ها آزمایشگاه پایگاه داده, آزمایشگاه شبکه, مبانی اقتصاد مهندسی, مبانی مدیریت

  :خصصی دروس ت

, ریزي استراتژیک فناوري اطالعات برنامه, هاي فناوري اطالعات  مدیریت و کنترل پروژه, تجارت الکترونیکی, مهندسی فناوري اطالعات, مبانی فناوري اطالعات 

 . ITکارآموزي , فناوري اطالعات  پروژه, اي هاي چند رسانه محیط, آموزش الکترونیکی

 

  مهندسی ماشینهاي ریلی

   :باچهدی

ها مواد استخراج  ها از طریق این ریل آلمان با تیرهاي چوبی، راهی به شکل ریل ساخته شد تا سگ "هارتز"  سنگ سال پیش وقتی در معادن زغال 400حدود 

شوند که  هایی می ل عبور قطارنوردند و مح هاي فوالدین تمامی کره زمین را در می کرد که زمانی ریل هیچ کس فکر نمی  شده را به محل بارگیري حمل کنند،

این به معناي آن است که . ترین روش براي رساندن مسافران و کاالها به مقصد هستند ترین و ایمن کیلومتر در ساعت سرعت دارند و با صرفه 350گاه بیش از 

ه و حفظ این صنعت عظیم که نقش مهمی در توسعه حمل امروزه حمل و نقل ریلی با شکل آغازین و ابتدایی آن بسیار متفاوت است و هر کشوري براي استفاد

بار در خاورمیانه، دانشکده  براي اولین 76بر همین اساس در سال .آهن بهره بگیرد راه  و نقل و در نتیجه پیشرفت کشور دارد، باید از متخصصان کارآمد در صنعت

هاي ریلی و مهندسی حمل و نقل  هاي ریلی، مهندسی خط و سازه ه مهندسی ماشینآهن در دانشگاه علم و صنعت ایران تأسیس شد و در سه رشت مهندسی راه

این   هدف. پردازد هاي بخش متحرك صنعت حمل و نقل ریلی می هاي ریلی به مطالعه و بررسی کلیه فعالیت در این میان مهندسی ماشین.ریلی دانشجو پذیرفت

  در واقع. بگیرند  را بر عهده  ریلی  نقلیه  وسائط  و ساخت  ، تعمیر، بازسازي نگهداري  ، بهبود سیستم بهینه  تخاب، ان بتوانند طراحی  که  است  متخصصانی  رشته تربیت

آهن مثل  دارد و به همین دلیل آمادگی حل مشکالت صنعت راه  آهن راه  در زمینه  ویژه  تخصص  که  است  مکانیک  خوب  مهندس  یک  هاي ریلی ماشین  مهندس

  . ت طراحی و ساخت قطعات را داردمشکال
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  :هاي الزم  توانایی

در دو   بودن  بر قوي  اما عالوه.  برخوردار است  بسیاري  از اهمیت  مهندسی  هاي هاي ریلی مانند سایر رشته دروس ریاضی و فیزیک در رشته مهندسی ماشین

هاي ریلی که برخورد  زیرا یک مهندس ماشین. برخوردار باشد  خوبی  اجتماعی  و از روابط  اشتهد  مدیریت  باید توانایی  این رشته  ، دانشجوي و فیزیک  ریاضی  درس

  .کنند تواند در محیط کار خود باعث خالقیت کارگران و کارکنانی باشد که زیر نظر او فعالیت می اجتماعی خوبی دارد، می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  خصوصی  بخش  مرور به  به  آهن راه  اجرایی  هاي فعالیت  که  ، قرار است است  نیز رسیده  اسالمی  شوراي  مجلس  تصویب  به  که  توسعه  سوم  ساله 5  برنامه  براساس

  صورت  بتواند به  آهن راه نیاز دارد تا  پروژه  و کنترل  ، مدیریت نظارت  براي  بیشتري  متخصص  نیروي  به  آهن راه  صنعت  که  است  آن  معناي  به  واگذار شود و این

شود  محدود نمی  آهن راه  صنعت  به  هاي ریلی ماشین  مهندس  یک  شغلی  حیطه  که  داشت  باید توجه. باشد  داشته  نظارت  خصوصی  هاي کار شرکت  به  منسجم

  شاخه  به  نیز کار کند یا با توجه  مشابه  و کارخانجات  پارس  سازي گن، وا ، مترو، بنیاد مستضعفان آهن ذوب  تواند در صنعت می  رشته  این  التحصیل فارغ  بلکه

  .باشد  داشته  فعالیت  مکانیک  مهندس  یک  عنوان  خود به  تحصیلی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

  .کامپیوتر  سازي ، برنامه مهندسی  ، ریاضی يعدد  ، محاسبات دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ، شیمی ، استاتیک  ، فیزیک ریاضی

  :و تخصصی   اصلی  دروس

،  و الکترونیک  برق  مهندسی  ، مبانی و عالئم  ارتباطات  ، مبانی  مصالح  ، مقاومت ابزار و ابزارسازي ماشین  ، کارگاه صنعتی  کشی ، نقشه حرکت  عمومی  مقررات

  ، مکانیک الکتریکی  هاي ماشین  ، مبانی آهن راه  و روسازي  زیرسازي  قطار، مبانی  سیر و حرکت  ، مبانی کاري و ورق  يجوشکار  ، کارگاه  ، ترمودینامیک دینامیک

،  اتوماتیک  ترل، کن برقی  آهن ، راه واگن  تخصصی  قطارها، کارگاه  حرکت  ، دینامیک حرارت  ، انتقال آهن در راه  فلزات  مواد و شناخت  اجزاء ، علم  ، طراحی سیاالت

،  بوژي  لکوموتیو، طراحی  لکوموتیو، طراحی  تخصصی  قطار، کارگاه  ترمزهاي  ، طراحی ریلی  نقلیه  و تعمیر وسایل  ساخت  و لکوموتیو، تکنولوژي  واگن  سازه  طراحی

 . ریلی  ماشینهاي  ، طراحی تخصصی  پروژه

 

  مهندسی معماري

   :دیباچه

به دقت نگاه کن و بگذار . ها تمامی وجودت را تسخیر کند ها و ظرافت کنگره ها و مناره بردار تا جذبه آسمانی محراب، صالبت ستون خاموش باش و آرام قدم

هایت کند تا تو ببینی که چگونه زمین و آسمان به هم پیوند  تابد همه رنگ و تأللؤ خود را میهمان چشم هاي رنگین به داخل می نوري که از پس شیشه

سلطانیه یا هر   گنبد قابوس، ارگ بم، هشت بهشت،  اینجا کجاست؟اینجا مسجد امام،.آورند ها در یک بهار همیشگی سر بر می ها و اسلیمی خورند و سپس گل می
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به گرمی موسیقی و به  زیبایی، اصالت، الهام و احترام به طبیعت است و  هنري که پر از ابتکار،. بناي دیگري است که شاهکار هنر معماري ایرانیان است

معماري تنها هنر ساختن بناهاي آجري و گنبدهاي دوار نیست که بگوئیم عمر آن در هزاره سوم میالدي به پایان ! اشتباه نکن! نه. شیرینی شعر فارسی است

آمد نیاز داریم و از  به معماران هنرمند و کار هاي پر باغچه دیروز بیش از حیاط  هاي امروز، ها و مجتمع ها، برج رسیده است بلکه براي ساخت آسمان خراش

  هنري  دو جنبه  داراي  این رشته. شود هاي فنی یا هنري دنیا تدریس می هاي مهم دانشگاهی است که امروزه در دانشکده همین رو رشته معماري یکی از رشته

،  و فلزي  بتنی  هاي سازه  مثل  گردد و دروسی هنر بر می  ها به ها، نماها وپالن حجم  نزیباکرد  و نحوه  ، زیباشناسی طراحی  هاي درس  میان  در این.  است  و فنی

  و دروس  داشته  بیشتري  اهمیت  هنري  دروس  رشته  در این. شود می  مربوط  رشته  این  فنی  جنبه  به  و الکتریکی  مکانیکی  ، تأسیسات ، ایستایی مصالح  مقاومت

  و دلتنگی  ، خستگی اضطراب  را ایجاد کند تا باعث  بخشی آرامش  باید فضاي  خانه  معمار در طراحی  یک  مثال  براي.  است  هنري  دروس  تايدر راس  و فنی  علمی

  .دارد  شناسی زیبایی  با اصول  آشنایی  ، نیاز به نور و صوت  مثل  فیزیکی  اصول  از رعایت  بیش  که  کاري. نگردد

  :زم ال  هاي توانایی

سازي رقابت کند و در  اش با نقاشی و مجسمه هاي فردي و معمار کسی است که طرح  و استعداد است  و سلیقه  باشد، ذوق  و تکنیک  علم  از آنکه  بیش  معماري

  بخصوص  ریاضی  در درس  که  است  ، الزم و خالقیت  تجسم  و قدرت  در طراحی  بر توانمندي  عالوه  رشته  این  دانشجوي. اي کاربردي بسازد واقع بتواند مجسمه

  .کرد  و آمار را مطالعه  مناظر و مرایا و ریاضیات  ، هندسه کاربردي  هندسه  مثل  باید دروسی  معماري  و تکنیک  فن  آموزش  براي  باشد چون  قوي  در هندسه

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  سازي  ساختمان  تواند به می  رشته  این  التحصیل فارغ  شود، در نتیجه می  بیشتري  توجه  معماري  فنی  هاي جنبه  به  کارشناسی  در سطح  که  این  به  با توجه

  يهنر معمار  ، بیشتر به  است  دیده  را آموزش  معماري  هنري  هاي جنبه  ارشد چون  کارشناسی  التحصیل بپردازد اما فارغ)  مختلف  هاي ساختمان  فنی  طراحی(

در . کند  فعالیت  ناظر ساخت  عنوان  بپردازد یا به  داخلی  معماري  و طراحی  ماکت  و ساخت  طراحی  تواند به بناها می  بر طراحی  معمار عالوه  مهندس. پردازد می

  .را نیز دارد  نعتیص  یا طراحی  صحنه  طراحی  مثل  با معماري  مرتبط  هاي کار در رشته  آمادگی  معماري  التحصیل فارغ  ضمن

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  طراحی  ، مقدمات ، معماري ، طبیعت و آمار، انسان  مناظر و مرایا، ریاضیات  ، هندسه معماري  ، بیان محیط  و بیان  ، درك و ساخت  مصالح  ، کارگاه کاربردي  هندسه

  . معماري

  :  اصلی  دروس

  ، تأسیسات محیطی  شرایط  ، تنظیم برداري معاصر، نقشه  با معماري  ، آشنایی تاریخی  از بناهاي  ، برداشت جهان  با معماري  ، آشنایی معماري  ينظر  مبانی

  ، مصالح کارگاه  و تشکیالت  مدیریتو برآورد،   ، متره ، ایستایی بتنی  هاي ، سازه فلزي  هاي و سازه  مصالح  ، مقاومت مکانیکی  ، تأسیسات)نور و صدا(  الکتریکی

  . معماري  ، روستا، طرح ، ساختمان ساختمانی

  : تخصصی  دروس
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 . نهایی  ، طرح فنی  ، طراحی معماري  ، طرح ابنیه  با مرمت  ، آشنایی شهري  فضاهاي  ، تحلیل کالبدي  ریزي برنامه  با مبانی  آشنایی

 

  مهندسی مکانیک

   :دیباچه

توانید در بین تعداد قابل  چنین دیدگاهی را می! هاي آلوده به بنزین یا روغن ماشین نی تعمیر خودرو و مهندس مکانیک؛ یعنی فردي با دستمکانیک؛ یع"

شغل  طی باتوجهی از عامه مردم و حتی داوطلبان آزمون سراسري بیابید، در حالی که رشته مهندسی مکانیک به جز یک درس تک واحدي، تقریباً هیچ ارتبا

اي آشنا  هاي مختلف به کار رفته در اتومبیل به طور اصولی و پایه البته دانشجویان در این رشته با اصول طراحی و طرز کار مکانیزم. مکانیکی ماشین ندارد

یه علم فیزیک و به تبع آن ریاضی به در حقیقت رشته مکانیک بخشی از علم فیزیک است که با استفاده از مفاهیم پا. پردازند شوند اما به تعمیر خودرو نمی می

هاي خود، طرحی نو در زمینه فن شناسی وضعیت ارائه دهد و در  کوشد تا با توجه به نتایج بررسی پردازد و می بررسی حرکت اجسام و نیروهاي وارد بر آنها می

  رشته  چون. شمار آورد  به  مهندسی  رشته  ترین ، جامع پوشش  تحت  موضوعات  نظر تنوع  از نقطه  را شاید بتوان  این رشته.راه پیشرفت انسان گامی به جلو بردارد

و   قطعات  کار، تولید و ساخت  و انجام  حرکت  ، ایجاد و تبدیل از انرژي  و استفاده  با تولید، تبدیل  که  است  و فنونی  علوم  تمامی  در برگیرنده  مکانیک  مهندسی

دیگر   عبارت  به.باشد می  مرتبط  و سیاالتی  ، حرارتی مکانیکی  هاي سیستم  و کنترل  طراحی  آنها و همچنین  درساخت  مواد مختلف  کارگیري  و به  آالت ماشین

بر   در دنیا، با تکیهموجود   و تأسیسات  آالت  ماشین  تمامی  ، تولید و آزمایش ساخت  روش  ها، تدوین نقشه  و تهیه  ، طراحی سازي و شبیه  ، مدلسازي فنی  محاسبات

  مهندسی"و  "و تولید  ساخت"،  " و سیاالت  حرارت"،  " جامدات  طراحی"  هاي گرایش  داراي  مکانیک  مهندسی. گیرد می  انجام  مکانیک  مهندسین  هاي توانایی

  . است "دریا

  :و سیاالت  حرارت  گرایش

شود و اثر عبور سیال بر محیط، مانند نیروهایی که در  حرکت سیال بخصوص سیال داغ مطالعه میدر گرایش حرارت و سیاالت، عوامل مؤثر بر خواص مختلف  

  به عبارت دیگر دانشجویان. شود هاي ناشی از افزایش یا کاهش دما در اعضاي مختلف یک دستگاه، بررسی می کند یا طول نتیجه عبور خود در محل ایجاد می

و   داخلی  احتراق  ها، موتورهاي نیروگاه  طراحی  کنند و درباره ها مطالعه می ساختمان  کننده و گرم  و فاضالب  آب  هاي ، دستگاه عمطبو  تهویه  در زمینه  گرایش  این

  .بینند درونسوز اتومبیل آموزش می  موتورهاي  انواع  طراحی
  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :مکانیک هاي مختلف مهندسی گرایش  در  مشترك  دروس

  کشی ، نقشه برق  مهندسی  ، مبانی مهندسی  ، ریاضی دیفرانسیل  ، معادالت عددي  کامپیوتر، محاسبات  نویسی ، برنامه عمومی  ، شیمی عمومی  ، فیزیک ریاضیات

،  مکانیکی  ، ارتعاشات ماشین  ، دینامیک حرارت  انتقالاجزاء،   ، طراحی سیاالت  ، مکانیک مواد، ترمودینامیک  ، علم مصالح  ، مقاومت ، دینامیک ، استاتیک صنعتی

  . اتوماتیک  کنترل
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  : و سیاالت  حرارت  گرایش  تخصصی  دروس

  نتقالا  هاي ، سیستم تبرید و سردخانه  هاي ، سیستم مطبوع  ، تهویه ، نیروگاه و احتراق  ، سوخت داخلی  احتراق  ، موتورهاي گاز و موتور جت  ، توربین توربوماشین

  .)هاي مختلف همراه با آزمایشگاه و کارگاه است هاي مهندسی مکانیک در گرایش بسیاري از درس.(  زیست  محیط  آلودگی  ، کنترل سیال

  :جامدات  طراحی  گرایش

  آن  تمامی  مورد نظر را براي  قطعه  حالت  و بهترین  کرده  شود بررسی وارد می  هر عضو ماشین  به  را که  نیروها و گشتاورهایی  باید تمامی  جامدات  طراح  مهندس 

،  سیستم  طراحی  همچنین. کند  تضمین  طوالنی  را در زمان  قطعه  آن  مناسب  آورد و کارایی  دست  به  کارایی  بهترین  داشتن  براي  نیروها و گشتاورها و همچنین

در . شود می  طراحی  گرایش  این  مهندسین  خودرو، توسط  یک  و دینامیک  قدرت  انتقال  هاي ، سیستم تعلیق  هاي و قسمت  ، فرز، چاپ تراش  هاي ماشین  طراحی

  .گردد می  جامدات  طراحی  به  مربوط  نحوي  پرواز به  فرود، پرواز، کنترل  به  مربوط  هاي هواپیما قسمت  در یک  ضمن

  : جامدات  طراحی  گرایش  تخصصی  دروس

خودرو،   و شاسی  بدنه  ابزار و تولید، طراحی  هاي ماشین  ، طراحی مهندسی طراحی  هاي ، روش و روغنکاري  ها، یاتاقان مکانیزم  ، طراحی د و کارگاهتولی  هاي روش

  . کامپیوتر، رباتیک  کمک  به  کامپیوتر، ساخت  کمک  به  ماشین  طراحی

  :و تولید  ساخت  گرایش

  بر عهده  مهم  سؤال  این  به  باشد؟ پاسخ  مطلوب  و کارایی  مناسب  کیفیت  و همچنین  ، ارزان سریع  تولیدي  شود تا داراي  ساخته  روشی  چه  باید به  قطعه  یک

  دادن  شکل  زمینه در  گرایش  این  پردازد و مهندس می  مکانیک  مهندسی  کاربردي  هاي زمینه  و تولید به  ساخت  گرایش.  و تولید است  ساخت  گرایش  مهندسین

  .کند می  فعالیت  گوناگون  هاي قطعه  ها و ساخت قالب  ، طراحی فلزات

  :و تولید  ساخت  مجموعه  تخصصی  دروس

   و پنوماتیک  ، هیدرولیک ، تولید مخصوص گیري ، اندازه عددي  کنترل  هاي ، ماشین و پرس  قالب

  :دریا  مهندسی  گرایش

  و جانبی  کناري  امواج  در مقابل  کشتی  ، پایداري پیشرانه  هاي ، سیستم بدنه  ، استحکام بدنه  طراحی  از قبیل  مسائلی  سازي کشتی  یشدریا گرا  مهندسی  دانشجوي

  به  مشغول  دریایی  اربردهايدر ک  که  است  مکانیکی  دریا، مهندس  مهندس  دیگر یک  عبارت  به. کند می  را مطالعه  ناوبري  به  هاي مربوط سیستم  و طراحی  کشتی

  . است  مجزا مطرح  رشته  یک  عنوان  دیگر به  هاي شود و در دانشگاه می  ارائه  شریف  صنعتی  تنها در دانشگاه  گرایش  این  است  گفتنی. شود کار می

  :الزم   هاي توانایی

  در رشته  فعالیت. برخوردار باشد  خوبی  تجسم  ، استعداد و قدرت از هوش  و همچنین  بوده  قوي  و فیزیک  ریاضی  باید در دو درس  مکانیک  مهندسی  دانشجوي

  و تئوري  نظري  هاي و در بخش  شود  رشته  این  تواند جذب می  تئوریک  کارهاي  مند به عالقه  دانشجوي  هم  و در نتیجه  است  بسیار متنوع  مکانیک  مهندسی

  . نماید  را انتخاب  رشته  تواند این می  مختلف  هاي و دستگاه  وسایل  و ساخت  طراحی  مند به و عالقه  خالق  دانشجوي  کند و هم  فعالیت

  :در ایران   شغلی  موقعیت
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  خدمات  به  آوردن  روي کشور و  در داخل  و وسایل  تولید تجهیزات  و ایجاد تکنولوژي  تولید داخل  سمت  به  ، گرایش مهندسی  و رشد مسایل  افزاري  سخت  توسعه

  یک.  است  شده  در ایران  مکانیک  رشد چشمگیر بازار کار مهندسین  ، باعث نفتی  درآمدهاي  و کاهش  ارزي  هاي محدودیت  علت  کشور به  در داخل  مهندسی

  و ساخت  آنها، طراحی  و قطعات  آالت ماشین  و ساخت  طراحی  انتو آنها می  از جمله  کند که می  فعالیت  مختلفی  هاي حاضر در زمینه  در حال  مکانیک  مهندس

،  شیمیایی  ها و کارخانجات پاالیشگاه  وکنترلی  مکانیکی  هاي ، سیستم آب  و تصفیه  انتقال  هاي و سیستم  تجهیزات  و ساخت  ها، طراحی نیروگاه  مکانیکی  تجهیزات

  ، نمک ، نساجی ، سیمان  قند، کاغذ سازي  کارخانجات  مواد مثل  و بازیافت  تغلیظ  آالت ماشین  ها ، ساخت ساختمان  و برودتی  حرارتی  تأسیسات  و ساخت  طراحی

  هاي تمو سیس  مکانیکی  ها، بازوهاي ربات  و ساخت  دفاعی  تجهیزات  ، ساخت و هوایی  ، دریایی زمینی  و نقل  حمل  و تجهیزات  وسایل  و ساخت  ، طراحی و کنسانتره

و   بازرسی  هاي و شرکت  و بیمه  گذاري سرمایه  هاي ها، شرکت در بانک  و مشاور فنی  کارشناس  عنوان  تواند به می  مکانیک  مهندس  یک  در ضمن. برد  تولید را نام

 .کند  فعالیت  المللی امور بین  نظارت

 

  مهندسی مواد

   :دیباچه

  .  است  متالورژي و سرامیک  دو شاخه  داراي  ناسیکارش  مواد در مقطع  مهندسی  رشته

  :شاخه متالورژي

. سازد کند و خسارت سنگینی بر آن وارد می ها هستید که ناگهان کامیونی با خودروي شما برخورد می تصور کنید که در حال رانندگی در یکی از بزرگراه

و نیاز به زمانی نسبتاً طوالنی براي تعمیر، از ارزش خودروي شما خواهد کاست اما اگر بدنه اي قابل توجه  چنین برخوردي در حال حاضر عالوه بر صرف هزینه

ساخته شده باشد، حداقل براي صافکاري مشکلی نخواهید داشت چون کافی است که بدنه خودرو را تا حد  "Tini"خودرو به طور کامل از جنس آلیاژ 

البته در حال حاضر این یک خیال پردازي علمی است، اما با . ییر شکل یابد و شکل اولیه خود را پیدا کندمعینی حرارت بدهید تا بدنه تصادفی به سرعت تغ

هاي  شود و مقدار زیادي از این مواد در شکل پیشرفت روز افزون علم متالورژي به زودي موانع تکنولوژیکی در راه تولید و کاربرد این آلیاژها برطرف می

هاي جدید استخراج و  گذرد و با کشف روش متالورژي به عنوان یک علم، دانش نسبتاً جوانی است که تنها صد سال از عمر آن می.دگوناگون تولید خواهد ش

علمی که به دو بخش کلی متالورژي . تصفیه فلزات، شناسایی مشخصات ساختاري و فیزیکی مواد، فنون جدید شکل دادن و تولید فلزات، متولد شده است

هاي کشور ما نیز به عنوان دو گرایش از رشته مهندس مواد شاخه متالورژي ارائه  شود که البته هر دو بخش مذکور در دانشگاه صنعتی تقسیم می استخراجی و

  . گردد می

  : متالورژي استخراجی  گرایش

. شود می  شیمیایی  و انفعاالت  ها و فعل ها، سوخت کوره  انواع  ، شناخت) تولید فلزات(آنها   و تصفیه  معدن  از سنگ  فلزات  جداکردن  شامل  متالورژي استخراجی

  . است  متالورژي استخراجی  به  شود، عمدتاً مربوط می  انجام)  چدن(  خام  آهن  شمش  تهیه  تا مرحله  اصفهان  آهن ذوب  در کارخانه  آنچه  مثال  عنوان  به
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :مواد  مهندسی  مختلف  هاي شاخه  در  كمشتر  دروس

،  ، استاتیک  برق  مهندسی  ، مبانی عمومی  ، شیمی کامپیوتر، فیزیک  سازي و برنامه  ، مبانی عددي  ، محاسبات مهندسی  ، ریاضی دیفرانسیل  ، معادالت ریاضی

  .مواد  مکانیکی  ، خواص مواد، متالوگرافی  فیزیکی  مواد ، خواص  ترمودینامیک مواد،  فیزیک  ، شیمی انتقال  هاي ، پدیده  ، کریستالوگرافی مصالح  مقاومت

  :  متالورژي استخراجی  گرایش  تخصصی  دروس

،   حرارتی  ، عملیات  تجزیه  مواد، شیمی  ، سینتیک فلزات  استخراج  ، اصول  مواد معدنی  ، تغلیظ  فلزات  دادن  ، شکل گري ، ریخته و فنی  علمی  مطالب  انتقال

  .)است  همراه با آزمایشگاه  رشته  این  از دروس  بسیاري. (، مواد دیرگداز ، انجماد فلزات و اکسیداسیون  خوردگی

  : متالورژي صنعتی  گرایش

  کاري و ماشین  ، جوشکاري دادن  ، شکل ها متالورژي پودري روش  این  مهمترین  که  فلزي  تولید مصنوعات  مختلف  هاي از روش  است  عبارت  متالورژي صنعتی

  .شود می  مواد بررسی  و مکانیکی  ، ساختاري فیزیکی  و مشخصات  خواص  در متالورژي صنعتی  همچنین.  است

  :  متالورژي صنعتی  گرایش  تخصصی  دروس

و   آنالیز مواد، خوردگی  نوین  هاي متالورژي پودر، روش ،  مواد ، متالورژي جوشکاري  مکانیکی  ، خواص فلزات  دادن  ، شکل  ، انجماد فلزات گري ریخته

  . و فنی  علمی  مطالب  ، انتقال فلزات  ، استخراج  حرارتی  ، عملیات اکسیداسیون

  : سرامیک  شاخه

  بر این.  کنیم می  تعریف  وسایل  گونه این  توسیعتر از ساخ  علمی  صورت  را به  آن  بلکه  دانیم ها نمی و سفالینه  سرامیکی  ظروف  را هنر ساخت  سرامیک  امروزه

و   آنها مواد غیرآلی  و عمده  اصلی  دهنده اجزاء تشکیل  که  است  اشیاء جامدي  کاربردن  و به  ساختن  هنر و علم  بطور کلی  سرامیک  که  گفت  توان می  اساس

،  ، سیمان چینی  هاي ، لعاب ، مواد ساینده ساختمانی  ُسی ر  هاي ها، دیرگدازها، فرآورده چینی  نواعا  ها شامل بر سفالینه  عالوه  سرامیک  علم  یعنی  است  غیرفلزي

دانشجویان مهندسی سرامیک در طول دوره . شود تر دیگر می پیچیده  و محصوالت  مصنوعی  بلورهاي  ها، تک ، فروالکتریک غیرفلزي  ، مواد مغناطیسی شیشه

ها را از مواد اولیه و آماده سازي آن گرفته تا کنترل کیفی  هاي ساخت سرامیک هاي علمی و مهندسی الزم، کلیه فرآیند پایهتحصیلی خود، پس از کسب 

  .گیرند محصوالت ساخته شده و ارتباط بین ساختمان و خواص این مواد فرا می

  : سرامیک  شاخه  تخصصی  دروس

ها،  پرسالن  ، تئوري  شیشه  ها، مواد دیرگداز ، تئوري سرامیک  و نوري  الکتریکی  آنالیز مواد ، خواص  نوین  هاي مواد، روش  ها، سینتیک ساختار سرامیک

  . و فنی  علمی  مطالب  ، انتقال سرامیک  ، فرآیند ساخت چینی  آزمایشگاه

  :الزم   هاي توانایی

  دانشجوي. پذیر نیست امکان  دو علم  با این  آشنایی  مواد بدون  خواص  بررسی  چرا که. کند پیدا می  اي ویژه  اهمیت  و فیزیک  شیمی  مواد، دو علم  در مهندسی

  یک  که  با وجود آن  مثال  براي. باشد  داشته  خوبی  و تحلیل  تجزیه  و قدرت  داشته  کافی  اطالعات  ریاضی  باید از دانش  و شیمی  بر فیزیک  عالوه  رشته  این
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  از توان  بیش  رشته  این  مهندس  شک  باشد، اما بدون  را داشته  سخت  کار در شرایط  و باید آمادگی  بوده  میزنشینی  فکر پشت  د بهمتالورژي نبای  مهندس

  این  سرامیک  دسیاما در مهن.  است  ضروري  مهندسی  هاي رشته  نیز در تمام  انگلیسی  با زبان  آشنایی. و کنجکاو دارد  خالق  ذهنی  نیاز به  خوب  جسمانی

  . است  شده  ترجمه  فارسی  زبان  کمتر به  آن  علمی  کتابهاي  نسبتاً جدید است و در نتیجه  رشته  این  شود چرا که می  بیشتر احساس  ضرورت

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  مربوط  هاي از کانه)  و غیرآهنی  آهنی(  فلزي  و تولید مواد اولیه  تخراجفرآیند اس  به  شوند که  مراکزي  توانند جذب می  متالورژي استخراجی  التحصیالن فارغ

  و آلومینیم  سرچشمه  مس  ، مجتمع اصفهان  آهن  مانند ذوب  و غیرآهنی  آهنی  صنایع  و همچنین  و پاالیش  نفت  توانند در صنایع براي مثال می. پردازند  می

گري، صنایع  توانند در مراکزي که با تولید قطعات فلزي سروکار دارند مانند صنایع ریخته نیز می  متالورژي صنعتی  التحصیالن فارغ. کنند  فعالیت  اراك

  از جمله  خانگی  وسایل  مختلف  قطعات  و ساخت  ، خودروسازي ، تراکتورسازي سازي ، کشتی ، هواپیماسازي دفاع  ، صنایع فوالدسازي  متالورژي پودر، صنایع

  سرامیک  صنایع  امروزه  که  نیز باید گفت  سرامیک  مهندس  شغلی  هاي در مورد فرصت. نمایند  فعالیت  صوت  و ضبط  ، تلویزیون لباسشویی کولر، ماشین ، یخچال

مواد دیرگداز   کننده وکار دارند، مصرفباال سر  حرارت  با درجه  که  متالورژي و سایر صنایعی  صنایع  مثال  براي. دارند  بسیاري  اهمیت  رشد اکثر صنایع  براي

  ، صنایع سازي اتومبیل  صنایع  همچنین. دارند  مطلوب  و مغناطیسی  الکترونیکی  با خواص  سرامیکی  مختلف  قطعات  به  احتیاج  الکترونیک  هستند یا صنایع

  هاي حاضر کشور ما کارخانه  در حال. دارد  سرامیکی  هاي فرآورده  نیاز به  اي کارخانه تولید هر  و خط  هر خانه  و باالخره  تولید نیرو، مخابرات  ، صنایع ساختمانی

  رشته  التحصیالن فارغ  که  دارد  و سیمان  ، آجرسازي سازي ، شیشه الکتریکی  هاي سرامیک  مواد نسوز، تولیدکننده  ، تولیدکننده سازي ، چینی سازي کاشی  عمده

 .نمایند  کمک  آن  محصول  بهبود کیفیت  و همچنین  کارخانه  و راندمان  کارایی  افزایش  و به  کار گشته  به  نها مشغولتوانند در آ می  سرامیک

 

  مهندسی نفت

  :دیباچه

ع به یاري این ماده در واق. گیرد بیشترین انرژي جنبشی، گرمایی و شیمیایی خود را از نفت می  حیات در کره زمین که مدام در جنب و جوش و حرکت است، 

آید و هزاران نوع تولیدات و مصنوعات صنایع سنگین و جدید  هاي سنگین به حرکت در می آساترین ناوگان حیاتی است که کوچکترین موتور ماشین تا غول

هاي استحفاظی  هاي بهداشتی و آرایشی و پوشش فرآورده  ها، چسب  ها، پالستیک ها و الیاف مصنوعی،  پارچه  هاي دارویی، پتروشیمی، کودهاي شیمیایی، فرآورده

از . رود خوشبختانه کشور ما که در دل خلیج نفت خیز فارس آرمیده است، به عنوان یکی از منابع و معادن بزرگ نفت و گاز جهان به شمار می. شود ساخته می

هاي آتی صنعت نفت کشور،  ین سرمایه خداداد و جوابگویی افراد به نیازبرداري درست و بهینه از ا همین رو تربیت نیرو انسانی متخصص و کارآمد براي بهره

به همین منظور مجموعه کارشناسی مهندسی نفت که داراي چهار گرایش مهندسی اکتشاف نفت، مهندسی استخراج نفت ـ مخازن نفت، . بسیار ضروري است

  اساس. دایر شده است 1378در دانشگاه صنعت نفت از سال   باشد، از منابع نفت میبرداري  مهندسی استخراج نفت ـ حفاري و مهندسی استخراج نفت ـ بهره

  تربیت  آن  و هدف  است  و اقتصاد مهندسی  جرم  ، انتقال سیاالت  گازها، ترمودینامیک  ، دینامیک سیاالت  بر مکانیک  ها مبتنی این رشته در همه گرایش  دروس
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  .و اجرا کنند  و گاز را طراحی  نفت  از منابع  برداري بهره  بهینه  هاي ند روشبتوان  که  است  کارآمدي  مهندسین

  :  اکتشاف  مهندسی  گرایش

  را به  صوتی  ، امواج اکتشاف  مهندسین. گیرد می  انجام  نگاري  لرزه  کار توسط  این  که  است  نفتی  هاي حوزه  ، کشف نفت  یا برداشت  برداري بهره  براي  مرحله  اولین

  ارتباط  گرایش  این. ببرند  پی  زمین  در درون  وجود نفت  وجود یا عدم  کنند تا به می  و پردازش  گیري را اندازه  برگشتی  امواج  و سپس  فرستاده  زمین  اعماق

  .دارد  شناسی با زمین  نزدیکی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : نفت  مهندسی  تلفمخ  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

و مواد،   انرژي  ، موازنه عمومی  شناسی کامپیوتر، زمین  نویسی ، برنامه ، فیزیک آلی  ، شیمی عمومی  ، شیمی مهندسی  ، ریاضیات دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ریاضی

  ، خواص نفت  صنایع  فرآیندهاي  ، مبانی  نفت  شناسی رآیندها، زمینف  ، کنترل حرارت  ، انتقال سیاالت  ، مکانیک ، ترمودینامیک مصالح  و مقاومت  استاتیک

،  مخازن  ، مهندسی  چاه  ، نمودارگیري آزمایی  چاه  ، مبانی شیمی  در مهندسی  ، کاربرد ریاضیات  عمومی  ، کارگاه مخزن  سیاالت  ، خواص مخزن  هاي سنگ

  . ساختمان  شناسی زمین

  :  اکتشاف  یمهندس  گرایش  تخصصی  دروس

  ، عملیات از مخازن  برداشت  افزایش  هاي همجوار، روش  و مناطق  ایران  شناسی ، زمین ذخایر نفتی  و ارزیابی  ، تخمین) نفت(  آلی  ، ژئوشیمی ژئوفیزیک

  شناسی ، زمین نگاري ، چاه نفت  شناسی ها، زمین چاه  و سیمانکاري  حفاري  ، گل حفاري  ، اصول ، میکروپالئونتولوژي نفت  مخازن  ، مهندسی ایران  شناسی زمین

، ) و دگرگونی  ـ آذرین  رسوبی(  شناسی ، سنگ عمومی  شناسی ، زمین دریایی  مناطق  شناسی ، زمین سنگی  ناپیوسته  هاي محیط  ، مکانیک ساخت  ، زمین مهندسی

، ) شناسی دیرینه( شناسی ، فسیل  سیاالت  ،مکانیک دور، پتروفیزیک  از راه  و سنجش  ژئولوژي، فتو ساختمانی  شناسی ، زمین شناسی زمین  ، برداشت شناسی کانی

  . زیرزمینی  شناسی ، زمین نفت  مهندسی  ، مبانی ـ اقتصادي  فنی  ، بررسی شناسی ، چینه شناسی رسوب

  :  حفاري  مهندسی  گرایش

  مناسب  هاي راه  کشور و ارائه  زیست  بر محیط  و استخراج  حفاري  تکنولوژي  اثرات  و ارزیابی  شرایط  ندر مناسبتری  عملیات  و انجام  حفاري  تجهیزات  طراحی

ال کار را با  و راندمان  را پایین  حفاري  هزینه  دهد که می  را ارائه  هایی حفار روش  مهندس  یک.  است  گرایش  این  هاي ، جزو فعالیت آن  از تخریب  جلوگیري  براي

  .برد می

  : حفاري  مهندسی  گرایش  تخصصی  دروس

  . در عملیات  ، اسیدکاري  پیشرفته  حفاري  ، مهندسی حفاري  ، گل حفاري  ، سیمان  حفاري  ، مهندسی ، دینامیک برق  مهندسی  مبانی

  :  نفت  مخازن  مهندسی  گرایش

  مقدار از آن  و چه  و گاز داریم  مقدار نفت  چه  هزار متري 3یا  2  مثالً در عمق  زمین  در اعماق  نفتی  هحوز  ما در یک  پردازد که می  این  به  مخازن  مهندسی  دانش

فشار، دما و   یا گاز و همچنین  نفت  مخزن  ، نوع مخازن  گرایش  نفت  کرد؟ مهندسی  مورد نظر برداشت  از مخزن  توان می  سرعتی  باشد و با چه می  دسترسی  قابل
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  .تأثیر دارد  از مخازن  نفت  و استخراج  برداشت  در نحوه  کند زیرا موارد فوق می  را مشخص  زمین  از سطح  آن  مقع

  : نفت  مخازن  مهندسی  گرایش  تخصصی  دروس

و   ، مدیریت مخازن  وبرداشت  افزایش  هاي ، روش برداري بهره  ، عملیات مخازن  ، مطالعات مخازن  ، مهندسی ، ترمودینامیک جرم  ، انتقال دو فازي  سیاالت  مکانیک

  به  طبیعی  صورت  به  نفت  دلیل  همین  اند به فشار شده  کشور ما دچار افت  نفت  اکثر مخازن  امروزه  نفت  از منابع  برداري بهره  مهندسی  گرایش.  از مخازن  صیانت

بهتر و   علمی  هاي از روش  با استفاده  که  افرادي.  ناپذیر است  اجتناب  ضرورت  ، یک نفت  از منابع  برداري بهره  حضور مهندسین  رسد و در نتیجه نمی  زمین  سطح

  .کنند می  برداري بهره  نفتی  تر، از مخازن اصولی

  : نفت  از منابع  برداري بهره  مهندسی  گرایش  تخصصی  دروس

  ، تخمین از مخازن  و برداشت  افزایش  هاي ، روش برداري بهره  ، عملیات حفاري  ، مهندسی  مخازن  ، مهندسی فیاکتشا  ژئوفیزیک  ، اصول دوفازي  سیاالت  مکانیک

  .  نفت  ، آزمایشگاه اکتشافی  هاي در چاه  مخازن

  :  الزم  هاي توانایی

  رشته  نیز در این  انگلیسی  زبان  ، درس است  نفت  مهندسی  رشته  جملهاز   مهندسی  هاي رشته  در تمامی  پایه  دو درس  که  و فیزیک  ریاضی  بر دو درس  عالوه

  دانشگاه  این  ، دانشجویان از شهر است  نیز خارج  کارشان  و محیط  است  سنگین  رشته  این  التحصیالن کار فارغ  نوع  اینکه  دلیل  به  در ضمن. دارد  اي ویژه  اهمیت

  هفته  یک  باشد و سپس  از شهر و دور از خانواده  روز خارج 15باید   نفت  در وزارت  حفاري  مهندس  یک  مثال  براي. شوند می  مرد انتخاب  داوطلبان  از بین

  .دارد  مرخصی

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

کند  نمی  را بورسیه  رشته  این  حاضر دانشجویان  در حال  نفت  صنعت  اما دانشگاه  است  نفت  وزارت  رشته  این  التحصیالن فارغ  بازار کار موجود براي  قطعاً اولین

  نفت  وزارت  جذب  درصد از دانشجویان 70از   حاضر بیش  در حال  البته. شود می  نفت  وزارت  جذب  باشد، در نهایت  خوب  دانشجویی  علمی  اگر سطح  بلکه

 .است  مشترك  شیمی  مهندسی  با رشته  نفت  مهندسی  رشته  بیشتر واحدهاي  شوند چرا که می  خصوصی  شیمایی  صنایع  آنها نیز جذب  شوند و مابقی می

 

  مهندسی هوا فضا

  :دیباچه

  یا نجوم  یرا با خلبان  و آن  ندارند  رشته  این  به  نسبت  کنند، اطالع صحیحی می  هوا فضا را انتخاب  مهندسی  رشته  که  سراسري  آزمون  از داوطلبان  بسیاري 

کار   در واقع. کند  هواپیما فعالیت  و آزمایش  ، ساخت طراحی  بتواند در زمینه  که  است  مهندسی  کردن  آماده  رشته  این  هدف  که  در حالی. گیرند می  اشتباه

  دیگر مهندسی  عبارت  به. بیند نمی  هواپیما آموزش  یک  درآوردنپرواز   به  و او در مورد چگونگی  است  هواپیما از کارخانه  آمدن  از بیرون  هوا فضا قبل  مهندس

ها و  نظیر هواپیماها، بالگردها، گالیدرها، موشک  پرنده  وسایل  و ساخت  ، طراحی تحلیل  در زمینه  و عملی  علمی  هاي و توانایی  از علوم  اي هوا فضا مجموعه
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که در این میان آئرودینامیک به مطالعه و . استوار است  هوافضایی  هاي پرواز و سازه  ، مکانیک  ، جلوبرندگی  رودینامیکآئ  بر چهار پایه  رشته  این.  ها است ماهواره

هاي پیچیده  پردازد و مهندس هوافضا با فراگیري این علم به تحلیل جریان بررسی جریان هوا، محاسبه نیروها و گشتاورهاي ناشی از آن بر روي جسم پرنده می

به مطالعه و  "جلوبرندگی". کند اطراف اجسام پرنده پرداخته و با به دست آوردن نیروهاي آئرودینامیکی امکان بررسی پایداري و طراحی سازه را فراهم می در

به مطالعه و بررسی  "ک پروازمکانی". پردازد ها و نحوه تولید نیروي رانش در آنها می هاي جلوبرنده اعم از موتورهاي پیستونی، توربینی، راکت بررسی سیستم

شود و  تشکیل می "عملکرد"پردازد در واقع علم مکانیک پرواز از  رفتار و حرکات جسم پرنده با استفاده از اطالعات آئرودینامیکی، هندسی و وزنی می

هاي  سازه"پردازد و در نهایت  وسایل پرنده می هاي مختلف و پایداري و کنترل به بررسی برد، مسافت نشست و برخاست، مداومت پروازي در سرعت "عملکرد"

هایی است که عالوه بر استحکام کافی در برابر بارهاي  پردازد و هدف آن طراحی سازه هاي هواپیما و دیگر وسایل پرنده می به مطالعه و بررسی سازه "هوافضایی

  .را نیز داشته باشندآئرودینامیکی و سایر بارهاي استاتیکی وارد بر وسایل پرنده ، حداقل وزن 

  :الزم   هاي توانایی

  هوا فضا یک  مهندسی.  است  انگلیسی  زبان  به  رشته  این  باشد و بیشتر دروس می  الزم  تا حدودي  و شیمی  فیزیک  و همچنین  است  ریاضیات  رشته  این  زیربناي

پشتکار   و داراي  قوي  باید افرادي  باشند و همچنین  را داشته  کار در کارخانجات  ، باید آمادگیشوند می  فنی  هاي وارد رشته  که  و عموماً کسانی  است  فنی  رشته

  .باشند

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  به  که  هایی مانو ساز  مؤسسات  در کلیه  همچنین. کنند  فعالیت  و ماهواره  ، موشکی هواپیمایی  تحقیقاتی  و مؤسسات  توانند در صنایع هوا فضا می  مهندسین

  و کشتی  اتومبیل  سازه  دیگر چون  از سوي. نمایند  فعالیت  و تعمیر و نگهداري  در عملیات  تحقیق  کارشناس  عنوان  کنند، به می  استفاده  پرنده  از وسایل  نحوي

هوا   مهندس  گردد، یک می  و طراحی  تحلیل  موتور جت  گاز همانند یک پمپ  یا ایستگاه  نیروگاه  گاز یک  هاي هواپیما دارد و توربین  یک  با سازه  زیادي  مشترکات

  التحصیالن هواپیما فارغ  بر ساخت  عالوه. دارد  خوبی  شغلی  هاي فرصت  خوردوسازي  و گاز و صنایع  نفت  ها، صنایع در نیروگاه  هوایی  هاي بر شرکت  فضا عالوه

توانند  کنند یا می  افزارها فعالیت و جنگ  موشک  طراحی  روي  دفاع  در صنایع  و همچنین  هواپیما  تعمیر و نگهداري  در قسمت توانند در فرودگاهها می  رشته  این

  .کار کنند  تولید برق  بخار براي  هاي و تولید توربین  خودروسازي  هاي خودروها، سازه  آئرودینامیک  روي

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : اصلی  دروس

،  مصالح  ، مقاومت ، ارتعاشات  برق  ، مبانی  ، ترمودینامیک ، دینامیک مهندسی  ، ریاضی سیاالت  هوا فضا، مکانیک  بر مهندسی  اي ، مقدمه ، استاتیک  کشی نقشه

  . موتور انتقال  ، آزمایشگاه حرارت  مواد، انتقال  ، علم اتوماتیک  کنترل

  : تخصصی  دروس

،   هوایی  هاي سازه  ، طراحی تخصصی  ، زبان جلوبرندگی  ها، اصول سازه  هواپیما ، تحلیل  ، طراحی  آیرودینامیک  پرواز ، آزمایشگاه  ، مکانیک  امیکآیرودین

 ).هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس.( پروژه
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  خلبانی -هوانوردي 

  :دیباچه

  هاي گروه  داوطلبان  پرواز از بین  و مراقبت  خلبانی  دو شاخه  میان  در این  که  است  هوایی  پرواز و ناوبري  ، مراقبت خلبانی  شاخه  هس  داراي  هوانوردي  رشته 

  :  پردازیم دو شاخه می  این  معرفی  ما در اینجا به  پذیرند که دانشجو می  تجربی  و علوم  و فنی  ریاضی  آزمایشی

  آن  دانشجویان  که  است  نظامی  خلبانی  پذیرد، شاخه دانشجو می  عالی  ها و مراکز آموزش دانشگاه  سراسري  آزمون  از طریق  که  خلبانی  تنها شاخه  خلبانی  شاخه

  ، تربیت شهید ستاري  هوایی  در دانشگاه)  خلبانی(  هوانوردي  دانشجوي  از پذیرش  هدف. بینند می  آموزش  علوم و فنون هوایی شهید ستاري  در دانشگاه

،   جنگی  خلبان(  تخصصی  رشته  در کدام  خلبانی  دانشجویان  کند که می  تعیین  هوایی  نیروي. است  اسالمی  جمهوري  هوایی  مورد نیاز نیروي  هاي خلبان

  نیروي  به  وابسته  شهید ستاري  علوم و فنون هوایی  دانشگاه)  خلبانی(  هوانوردي  رشته  که  است  این  است  مهم  آنچه. ببینند  آموزش)  یا مسافربري  آموزشی

  افسر مهندس  یک  عنوان  به  خواهند بود و در نهایت  نظامی  دانشجوي  یک  دانشگاه  از بدو ورود به  دانشگاه  این  و دانشجویان  است  اسالمی  جمهوري  ارتش  هوایی

  .دشون می  التحصیل فارغ  یا کارشناس

  :الزم   هاي توانایی

  احراز این  را براي  کامل  باید آمادگی  دلیل  همین  به. زند را در هواپیما می  اول  دارد، حرف  ها دالر ارزش میلیون  که  هواپیمایی  فرمانده  عنوان  به  خلبان  یک

کند و  می  خود را ثابت  علمی  آمادگی  سراسري  در آزمون  شرکت  داوطلب  اول  حلهدر مر. شود می  سنجیده  مرحله  در سه  آمادگی  این  باشد که  داشته  مسؤولیت

در   جسمی  بعد باید از لحاظ  در مرحله. باشد  کرده  خود درج  رشته  انتخاب  فرم  اول  انتخاب 9از   را جزو یکی)  خلبانی(  هوانوردي  رشته  که  است  الزم  همچنین

  :عبارتند از  که  ظاهري  بر خصوصیات  عالوه  داوطلب  یک  مرحله  در این  کهشود   پذیرفته  معاینات

  متعارف  وزنی  متر، داشتن سانتی 165قد   ، حداقل)باشد  داشته  سال 20باشد نباید بیشتر از   داده  را انجام  سربازي  اگر خدمت  حتی(  تمام  سال 20  حداکثر سن

شود  می  معاینه  مرحله  در سه  داوطلب  چشم  دلیل  همین  باشد به  نداشته  و کوررنگی  او بوده  مثالً باید دید چشم.  خوردار باشدکامل بر  جسمانی  باید از سالمت

اگر   مثال  براي  چون. شود می  معاینه  هایش و دندان  او برداشته  و نهایتاً نوار مغزي  شده  معاینه  مرحله  در سه  داوطلب  یک  و قلب  و بینی  و حلق  گوش  همچنین

پرواز   باشد، در حین  شده  ترمیم  دندانش 4یا  3از   شود یا اگر بیش می  تهوع  باشد در فشار جو باال دچار حالت  جلو را نداشته  هاي چند عدد از دندان  داوطلبی

و   باید جسور، نترس  خلبانی  دانشجوي  یک. شود می  و حفاظتی  عقیدتی  همصاحب  ، از داوطلب کامل  جسمانی  سالمت  در صورت  در نهایت  خواهد داشت  مشکل

  .باشد  و منظم  منضبط  و فردي  بوده  رشته  این  عاشق  که  است  الزم  باشد و همچنین  شجاع

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . دیفرانسیل  ، معادالت ، آمار و احتماالت پایه  ، فیزیک  ریاضی
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  : اصلی  دروس

،  عمومی  ، آئرودینامیک عمومی  پرواز، الکترونیک  ایمنی  ، اصول عمومی  ، دینامیک برق  مهندسی  ، مبانی ، استاتیک عمومی  ، ارتعاشات نویسی کامپیوتر و برنامه

  . هوانوردي  و مقررات  ، قوانین هوائی  ، فیزیولوژي ، هواشناسی  هوائی  ناوبري هواپیما،  و الکترونیکی  الکتریکی  هاي هواپیما، سیستم  ، موتورهاي هوانوردي  اصول

  : تخصصی  دروس

، پرواز  تخصصی  ، زبان پرواز کاربردي  ، مکانیک عمومی  حرارت  پذیر، انتقال تراکم  سیاالت  ، ایرودینامیک در عملیات  و تحقیق  مدیریت  ، مبانی مصالح  مقاومت

  . نظامی  ، پرواز تخصصی  نظامی  ، پرواز پیشرفته  پایه ، پرواز اولیه

  :پرواز   مراقبت  شاخه

سر و صدا و به  اید، آسمان را خالی و آرام و بی گاه که روي صندلی یک هواپیماي در حال پرواز بر فراز یکی از شهرهاي بزرگ و پرجمعیت جهان نشسته آن

کنید که  حه رادار مراقبت پرواز فرودگاه آن شهر نگاه کنید، آن را همانند بزرگراهی مملو از اتومبیل مشاهده میاما اگر به صف. بیند رنگ می رنگ اقیانوس آبی

. در فرودگاه هر شهر، اداره آسمان پر ترافیک آن شهر را به عهده دارد) کنترل راداري فرودگاه هواپیما(اتاق عملیات . با سرعتی بسیار در حال حرکت هستند

اي و کامپیوتري صفحات سبزرنگ رادار را زیر نظر دارند و با استفاده از رادار و  ق، مسؤوالن مراقبت پرواز با چشمانی دقیق و مراقب، تغییرات لحظهدر این اتا

سرعتشان را زیاد یا کم  اوج بگیرند، فرود آیند و  دهند که به کدام سمت گردش کنند، ها دستور می کنند وبه خلبان رادیو، هواپیماها را در آسمان هدایت می

در   که  افرادي. پردازد پرواز می  مراقبت  برج  متخصصان  و پرورش  آموزش  پرواز به  مراقبت  شاخه. کنند تا تداخلی پیش نیاید و از ایمنی کامل برخوردار گردند

  وجود نیاید و هواپیما فرود یا پروازي  به  ، تداخلی و نشستن  از، بلند شدنپرو  دارند تا هنگام  را برعهده  و شکاري  مسافربري  هواپیماهاي  ، کنترل مراقبت  برج

،  آن  و براساس  پرواز گرفته  مراقبت  از برج  باند پروازي  هوا و سمت  باد، نوع  وزش  نحوه  را در زمینه  الزم  پرواز اطالعات  مراقبت  متخصص  یک. باشد  داشته  ایمن

،  مربوط  دستورالعمل  رعایت  ضمن  شوند بنابراین می  آگاه  سانحه  از وقوع  هستند که  کسانی  پرواز، اولین  مراقبت  کارکنان  در ضمن. ندک می  هواپیما را هدایت

  .نمایند  اقدام  روز سانحهمؤثر در ب  آثار و شواهد و مدارك  نرفتن  و از بین  دیده  سانحه  هواپیماي  سرنشینان  نجات  براي  ممکن  وسیله  باید با سریعترین

  :الزم   هاي توانایی

را در اختیار   الزم  اطالعات  باید بتواند در هر شرایطی  برخوردار باشد؛ یعنی  توانایی  پرواز باید از این  و مراقب  است  توانایی  ، یک کردن  صحبت  میکروفون  پاي

  آرامش  خلبان  تواند به می  که  پرواز است  مراقبت  مسؤول  باشد، این  شده  و هیجان  دچار اضطراب  هم  خلبانباشد و   اگر هوا خراب  مثال  براي. ها قرار دهد خلبان

ند و ک  صحبت  ها انگلیسی باید با خلبان  چون. باشد  مسلط  انگلیسی  زبان  پرواز باید به  مراقب  یک  همچنین. بنشیند  بر زمین  هواپیما ایمن  شود که  دهد و باعث

  . بدهند  پاسخ  انگلیسی  زبان  ها نیز به خلبان

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  : پایه  دروس

  . دیفرانسیل  کامپیوتر، معادالت  ریزي و برنامه  ، مبانی ، فیزیک عمومی  ریاضی

  : اصلی  دروس
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  ، سرویس عمومی  ، هواشناسی ، ناوبري ناوبري  کمک  هاي ، سیستم عمومی  نیک، الکترو هوانوردي  خوانی و نقشه  کشی ، نقشه ، مکانیک برق  مهندسی  مبانی

در   رادار، کاربرد کامپیوتر و اتوماسیون  ، اصول مخابرات  ، اصول مدیریت  ، مبانی هواپیمایی  ها، حقوق ، فرودگاه تخصصی  پرواز، زبان  ، مکانیک هوانوردي  هواشناسی،

  . مهندسی  االتپرواز، آمار و احتم  مراقبت

  : تخصصی  دروس

،  اي منطقه  کنترل(پرواز   و مراقبت  ناوبري  هاي ، دستورالعمل هوانوردي  اطالعاتی  هاي ، سرویس هوایی  ترافیک  هاي پرواز، سرویس  و طرح  هوانوردي  مراقبت

  ، طراحی سوانح  ، بررسی و نجات  رادار، تجسس  عملی  رادار، آموزش  وسیله  هواپیما به  کنترل  هاي ، دستورالعمل)  کنترل  ، برج سنجی و ارتفاع  تقرب  کنترل

،  کنترل  ، سیموالتور برج هواپیمایی  تدریس  ، روش اي ماهواره  و نظارت  ، ارتباطات ناوبري  پرواز، سیستم  ، صالحیت هواپیمایی  پرواز، عملیات هاي  دستورالعمل

  .پرواز  موالتور تقرب، سی اي منطقه  سیموالتور کنترل

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  ستوان  شوند و با درجه می  از بدو ورود بورسیه  دانشگاه  این  دانشجویان  شود و تمامی می  ارائه  شهید ستاري  هوایی  و فنون  علوم  تنها در دانشگاه  شاخه خلبانی

پرواز نیز در   مراقبت  شاخه. کنند می  دریافت  هوایی  نیروي  ضوابط  و مطابق  مناسب  مسکنی  هوایی،  در نیروي  خدمت  گردند و در طول می  التحصیل فارغ  دومی

  هواپیمایی  صنعت  دانشکده  از دانشجویان  تعدادي  است  گفتنی. شود می  ارائه  کشوري  هواپیمایی  صنعت  و دانشکده  شهید ستاري  هوایی  و فنون  علوم  دانشگاه

  از انجام  تعهد خدمت  سپردن  خواهند شد و در صورت  بورسیه  هواپیمایی  هاي نیاز شرکت  به  با توجه  احراز شرایط  ، در صورت  تحصیلی  دوم  از ترم  کشوري

 .شوند می  معاف  وظیفه  خدمت

 

  مراقبت پرواز -هوانوردي 

   :دیباچه

  هاي گروه  داوطلبان  پرواز از بین  و مراقبت  خلبانی  دو شاخه  میان  در این  که  است  هوایی  پرواز و ناوبري  ، مراقبت خلبانی  شاخه  سه  داراي  هوانوردي  رشته

  :  پردازیم دو شاخه می  این  معرفی  ما در اینجا به  پذیرند که دانشجو می  تجربی  و علوم  و فنی  ریاضی  آزمایشی

  آن  دانشجویان  که  است  نظامی  خلبانی  پذیرد، شاخه دانشجو می  عالی  ها و مراکز آموزش دانشگاه  سراسري  آزمون  طریق از  که  خلبانی  تنها شاخه  خلبانی  شاخه

  ، تربیت شهید ستاري  هوایی  در دانشگاه)  خلبانی(  هوانوردي  دانشجوي  از پذیرش  هدف. بینند می  آموزش  علوم و فنون هوایی شهید ستاري  در دانشگاه

  ، آموزشی  جنگی  خلبان(  تخصصی  رشته  در کدام  خلبانی  دانشجویان  کند که می  تعیین  هوایی  نیروي. است  اسالمی  جمهوري  هوایی  مورد نیاز نیروي  هاي خلبان

  ارتش  هوایی  نیروي  به  وابسته  شهید ستاري  فنون هواییعلوم و   دانشگاه)  خلبانی(  هوانوردي  رشته  که  است  این  است  مهم  آنچه. ببینند  آموزش)  یا مسافربري

  یا کارشناس  افسر مهندس  یک  عنوان  به  خواهند بود و در نهایت  نظامی  دانشجوي  یک  دانشگاه  از بدو ورود به  دانشگاه  این  و دانشجویان  است  اسالمی  جمهوري

  .شوند می  التحصیل فارغ
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  :الزم   هاي توانایی

  احراز این  را براي  کامل  باید آمادگی  دلیل  همین  به. زند را در هواپیما می  اول  دارد، حرف  ها دالر ارزش میلیون  که  هواپیمایی  فرمانده  عنوان  به  خلبان  یک

کند و  می  خود را ثابت  علمی  آمادگی  سراسري  ر آزموند  شرکت  داوطلب  اول  در مرحله. شود می  سنجیده  مرحله  در سه  آمادگی  این  باشد که  داشته  مسؤولیت

در   جسمی  بعد باید از لحاظ  در مرحله. باشد  کرده  خود درج  رشته  انتخاب  فرم  اول  انتخاب 9از   را جزو یکی)  خلبانی(  هوانوردي  رشته  که  است  الزم  همچنین

  :عبارتند از  که  ظاهري  بر خصوصیات  عالوه  وطلبدا  یک  مرحله  در این  شود که  پذیرفته  معاینات

  متعارف  وزنی  متر، داشتن سانتی 165قد   ، حداقل)باشد  داشته  سال 20باشد نباید بیشتر از   داده  را انجام  سربازي  اگر خدمت  حتی(  تمام  سال 20  حداکثر سن

شود  می  معاینه  مرحله  در سه  داوطلب  چشم  دلیل  همین  باشد به  نداشته  و کوررنگی  او بوده  دید چشممثالً باید .  کامل برخوردار باشد  جسمانی  باید از سالمت

ر اگ  مثال  براي  چون. شود می  معاینه  هایش و دندان  او برداشته  و نهایتاً نوار مغزي  شده  معاینه  مرحله  در سه  داوطلب  یک  و قلب  و بینی  و حلق  گوش  همچنین

پرواز   باشد، در حین  شده  ترمیم  دندانش 4یا  3از   شود یا اگر بیش می  تهوع  باشد در فشار جو باال دچار حالت  جلو را نداشته  هاي چند عدد از دندان  داوطلبی

و   باید جسور، نترس  خلبانی  دانشجوي  یک. ودش می  و حفاظتی  عقیدتی  مصاحبه  ، از داوطلب کامل  جسمانی  سالمت  در صورت  در نهایت  خواهد داشت  مشکل

  .باشد  و منظم  منضبط  و فردي  بوده  رشته  این  عاشق  که  است  الزم  باشد و همچنین  شجاع

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . دیفرانسیل  ، معادالت ، آمار و احتماالت پایه  ، فیزیک  ریاضی

  : اصلی  دروس

  ، اصول عمومی  ، آئرودینامیک عمومی  پرواز، الکترونیک  ایمنی  ، اصول عمومی  ، دینامیک برق  مهندسی  ، مبانی ، استاتیک عمومی  ، ارتعاشات نویسی کامپیوتر و برنامه

  . هوانوردي  و مقررات  ، قوانین هوائی  ، فیزیولوژي ی، هواشناس  هوائی  هواپیما، ناوبري  و الکترونیکی  الکتریکی  هاي هواپیما، سیستم  ، موتورهاي هوانوردي

  : تخصصی  دروس

،  ، پرواز اولیه تخصصی  ، زبان پرواز کاربردي  ، مکانیک عمومی  حرارت  پذیر، انتقال تراکم  سیاالت  ، ایرودینامیک در عملیات  و تحقیق  مدیریت  ، مبانی مصالح  مقاومت

  . نظامی  ، پرواز تخصصی  ظامین  ، پرواز پیشرفته  پرواز پایه

  :پرواز   مراقبت  شاخه

سر و صدا و به رنگ  اید، آسمان را خالی و آرام و بی گاه که روي صندلی یک هواپیماي در حال پرواز بر فراز یکی از شهرهاي بزرگ و پرجمعیت جهان نشسته آن

کنید که با  دگاه آن شهر نگاه کنید، آن را همانند بزرگراهی مملو از اتومبیل مشاهده میاما اگر به صفحه رادار مراقبت پرواز فرو. بیند رنگ می اقیانوس آبی

در . در فرودگاه هر شهر، اداره آسمان پر ترافیک آن شهر را به عهده دارد) کنترل راداري فرودگاه هواپیما(اتاق عملیات . سرعتی بسیار در حال حرکت هستند

اي و کامپیوتري صفحات سبزرنگ رادار را زیر نظر دارند و با استفاده از رادار و رادیو،  ا چشمانی دقیق و مراقب، تغییرات لحظهاین اتاق، مسؤوالن مراقبت پرواز ب

ند تا اوج بگیرند، فرود آیند و سرعتشان را زیاد یا کم کن  دهند که به کدام سمت گردش کنند، ها دستور می کنند وبه خلبان هواپیماها را در آسمان هدایت می
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  در برج  که  افرادي. پردازد پرواز می  مراقبت  برج  متخصصان  و پرورش  آموزش  پرواز به  مراقبت  شاخه. تداخلی پیش نیاید و از ایمنی کامل برخوردار گردند

  ایمن  وجود نیاید و هواپیما فرود یا پروازي  به  داخلی، ت و نشستن  پرواز، بلند شدن  دارند تا هنگام  را برعهده  و شکاري  مسافربري  هواپیماهاي  ، کنترل مراقبت

، هواپیما  آن  و براساس  پرواز گرفته  مراقبت  از برج  باند پروازي  هوا و سمت  باد، نوع  وزش  نحوه  را در زمینه  الزم  پرواز اطالعات  مراقبت  متخصص  یک. باشد  داشته

، باید با  مربوط  دستورالعمل  رعایت  ضمن  شوند بنابراین می  آگاه  سانحه  از وقوع  هستند که  کسانی  پرواز، اولین  بتمراق  کارکنان  در ضمن. کند می  را هدایت

  .نمایند  اقدام  مؤثر در بروز سانحه  آثار و شواهد و مدارك  نرفتن  و از بین  دیده  سانحه  هواپیماي  سرنشینان  نجات  براي  ممکن  وسیله  سریعترین

  :الزم   هاي توانایی

را در اختیار   الزم  اطالعات  باید بتواند در هر شرایطی  برخوردار باشد؛ یعنی  توانایی  پرواز باید از این  و مراقب  است  توانایی  ، یک کردن  صحبت  میکروفون  پاي

  آرامش  خلبان  تواند به می  که  پرواز است  مراقبت  مسؤول  باشد، این  شده  هیجان و  دچار اضطراب  هم  باشد و خلبان  اگر هوا خراب  مثال  براي. ها قرار دهد خلبان

کند و   صحبت  ها انگلیسی باید با خلبان  چون. باشد  مسلط  انگلیسی  زبان  پرواز باید به  مراقب  یک  همچنین. بنشیند  بر زمین  هواپیما ایمن  شود که  دهد و باعث

  . بدهند  پاسخ  انگلیسی  نزبا  ها نیز به خلبان

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  : پایه  دروس

  . دیفرانسیل  کامپیوتر، معادالت  ریزي و برنامه  ، مبانی ، فیزیک عمومی  ریاضی

  : اصلی  دروس

  ، سرویس عمومی  ، هواشناسی ، ناوبري ناوبري  مکک  هاي ، سیستم عمومی  ، الکترونیک هوانوردي  خوانی و نقشه  کشی ، نقشه ، مکانیک برق  مهندسی  مبانی

در   رادار، کاربرد کامپیوتر و اتوماسیون  ، اصول مخابرات  ، اصول مدیریت  ، مبانی هواپیمایی  ها، حقوق ، فرودگاه تخصصی  پرواز، زبان  ، مکانیک هوانوردي  هواشناسی،

  . مهندسی  پرواز، آمار و احتماالت  مراقبت

  : یتخصص  دروس

  ، کنترل اي منطقه  کنترل(پرواز   و مراقبت  ناوبري  هاي ، دستورالعمل هوانوردي  اطالعاتی  هاي ، سرویس هوایی  ترافیک  هاي پرواز، سرویس  و طرح  هوانوردي  مراقبت

  ، طراحی سوانح  ، بررسی و نجات  رادار، تجسس  لیعم  رادار، آموزش  وسیله  هواپیما به  کنترل  هاي ، دستورالعمل)  کنترل  ، برج سنجی و ارتفاع  تقرب

،  کنترل  ، سیموالتور برج هواپیمایی  تدریس  ، روش اي ماهواره  و نظارت  ، ارتباطات ناوبري  پرواز، سیستم  ، صالحیت هواپیمایی  پرواز، عملیات هاي  دستورالعمل

  .پرواز  ، سیموالتور تقرب اي منطقه  سیموالتور کنترل

  :در ایران   شغلی  یتموقع

  ستوان  شوند و با درجه می  از بدو ورود بورسیه  دانشگاه  این  دانشجویان  شود و تمامی می  ارائه  شهید ستاري  هوایی  و فنون  علوم  تنها در دانشگاه  شاخه خلبانی

پرواز نیز در   مراقبت  شاخه. کنند می  دریافت  هوایی  نیروي  ضوابط  مطابق و  مناسب  مسکنی  هوایی،  در نیروي  خدمت  گردند و در طول می  التحصیل فارغ  دومی

  هواپیمایی  صنعت  دانشکده  از دانشجویان  تعدادي  است  گفتنی. شود می  ارائه  کشوري  هواپیمایی  صنعت  و دانشکده  شهید ستاري  هوایی  و فنون  علوم  دانشگاه
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  از انجام  تعهد خدمت  سپردن  خواهند شد و در صورت  بورسیه  هواپیمایی  هاي نیاز شرکت  به  با توجه  احراز شرایط  ر صورت، د  تحصیلی  دوم  از ترم  کشوري

 .شوند می  معاف  وظیفه  خدمت

 

  ناوبري هوایی- هوانوردي

   :دیباچه

گردد بلکه همچنین  گیري از ضایعات ناشی از خسارت یا آسیب میبدون شک ایمنی اولین و مهمترین هدف هر پروازي است، زیرا ایمنی نه تنها باعث جلو

هاي حاضر در صنعت هواپیمایی  بنابراین شرکت. هاي هواپیمایی تجاري و مسافري مؤثر باشد تواند در اقناع اذهان عمومی و بهبود سوددهی شرکت می

هایی که در این زمینه برداشته شده است،  یکی از گام.ت اصولی و منطقی استگذاري بر روي ایمنی در تمامی سطوح شرکت، یک سیاس اند که سرمایه دریافته

را   ناوبر هوایی. شوند باشد که به عنوان رکن اصلی یک پرواز ایمن محسوب می وجود متخصصین ناوبري هوایی در هواپیماهاي مسافربري، ترابري و شکاري می

  هواپیما باید در چه  کند که می  دارد و تعیین  مسیر پرواز را برعهده  نقشه  و طراحی  تهیه  از پرواز مسؤولیت  لقب  که  نامید؛ فردي  دوم  خلبان  توان تقریباً می

  براي. ندک می  را شناسایی  مختلف  نشیند و ابرهاي رادار می  باشد، ناوبر در پشت  پرواز نماید و اگر هواپیما رادار داشته  هوایی  و در چه  سرعتی  ، با چه ارتفاعی

باشد و در   زا برخورد نداشته باران  کند تا با ابرهاي پیشنهاد می  خلبان  را به  باشد، او مسیر جدیدي  زا وجود داشته باران  هواپیما، ابرهاي  اگر در صد مایلی  مثال

  مانور بیشتري  باشد، قدرت  ناوبر داشته  اپیماها ناوبر ندارند اما اگر هواپیماییهو  تمام  البته. مقصد برساند  هواپیما را به  کامل  زند تا با امنیت مسیر را دور می  واقع

بیشتر در   شهید ستاري  هوایی  دانشگاه(بینند  می  آموزش  شکاري  هواپیماهاي  از ناوبرها نیز براي  اي عده. تواند پرواز کند نیز می  نامناسب  در هواي  چون. دارد

یا   مسافربري  ناوبر هواپیماي  یک  هاي بر فعالیت  عالوه  دهند چون می  را انجام  تري تر و مهم کار پیچیده  افراد در نهایت  این  که) دهد می  آموزش  زمینه  این

را   دشمن  باید رادار هواپیماهاي  همچنین. کنند  را نیز کنترل  ها و مهمات را بگذرانند و سالح  از مرگ  خدمه  نجات  دوره  از جمله  مختلفی  هاي باید دوره  ترابري

  .کنند  استفاده  هواپیما بر ضد دشمن  از اسلحه  لزوم  و در صورت  کرده  شناسایی

  :  الزم  هاي توانایی

  ردار باشد تا بتواند در مواقعبرخو  خوبی  و تحلیل  تجزیه  و قدرت  ، مهارت عمل  و از سرعت  بوده  قوي  و زبان  ریاضیات  باید در دروس  هوایی  ناوبري  دانشجوي

  . دهد  انجام  خوبی  خود را به  ، وظیفه بحرانی

  :  موقعیت شغلی در ایران

  .هاي دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري است هاي شغلی این رشته مانند سایر رشته فرصت

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :پایه   دروس

  . دیفرانسیل  ، معادالت و احتماالت، آمار  ، فیزیک ریاضی
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  :اصلی   دروس

  . عمومی  ، ارتعاشات ، استاتیک عمومی  ، دینامیک الکترونیک  ، مبانی برق  با لیزر، مبانی  کامپیوتر، آشنایی  مبانی

  :تخصصی   دروس

،  الکترونیک  ، جنگ ، هواپیما، هواشناسی الکترونیکی ، سیستم هوانوردي  نین، موتور هواپیما، قوا تخصصی  پرواز، زبان  ایمنی  پرواز، اصول  ، اصول هوایی  فیزیولوژي

 . کنترل  ، سیستم ناوبري  کمک  ، سیستم هوانوردي  ، سیموالتور پرواز، سرویس هوایی  ، رهگیري ، پرواز پیشرفته ، پرواز پایه پرواز مقدماتی

 

 

  مهندسی برق

  :دیباچه
که . هاي مهندسی برق، تبدیل یک سیگنال به سیگنال دیگر است این است که محور اصلی فعالیت  از مهندسی برق شده است، هایی که یکی از بهترین تعریف 

براي مثال وقتی ما با تلفن صحبت .البته این سیگنال ممکن است شکل موج ولتاژ یا شکل موج جریان و یا ترکیب دیجیتالی یک بخش از اطالعات باشد

هاي الکتریکی کند تا این سیگنال در خطوط تلفن  هاي ما را تبدیل به سیگنال اول به دستگاهی به نام میکروفون نیاز داریم که صحبتکنیم در مرحله  می

ود و هاي صوتی تبدیل کند تا فرد مقابل بتواند صداي ما را بشن هاي رسیده را به سیگنال سپس در طرف دیگر به دستگاهی نیاز داریم که سیگنال. منتقل گردد

  .  است  و قدرت  ، کنترل ، مخابرات الکترونیک  گرایش 4  داراي  کارشناسی  در مقطع  برق  مهندسی  رشته.مکالمه تلفنی برقرار گردد

  : الکترونیک  گرایش

از   قطعات  و ساخت  ، طراحی الکترونیک  یکمواد، فیز  علم  شامل  که  است  میکروالکترونیک  اول  بخش. شود می  تقسیم  عمده  دو زیربخش  به  الکترونیک  گرایش

از   با استفاده  الکترونیکی  ها و تجهیزات سیستم  و ساخت  طراحی  آن  شود و هدف می  نامیده  نیز مدار و سیستم  دوم  و بخش  آنها است  ترین تا پیچیده  ترین ساده

اي از کنار هم قرار دادن قطعات مختلف الکترونیکی  اي مثال یک سیستم گیرنده رادیو نمونهبر.باشد می  میکروالکترونیک  متخصصان  توسط  شده  ساخته  قطعات

هاي  به سیستمبراي دریافت موج ارسال شده از سوي فرستنده به گیرنده است؛ یعنی یک سیستم فرستنده و گیرنده براي کار، هم به قطعات الکترونیکی و هم 

هاي الکتریکی از جمله سیستم پمپ مصنوعی تأمین کننده ضربان قلب، سیستم رله و  و این شامل بسیاري از دستگاه. متشکل از قطعات الکترونیکی نیاز دارد

  . شود حفاظت در یک نیروگاه برق و یا سیستم هدایت اتوماتیک یک هواپیما می

  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : برق  مهندسی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

،  مهندسی  ، ریاضی صنعتی  کشی ، نقشه تخصصی  ، زبان برق  ، کارگاه عمومی  ، کارگاه ، فیزیک عددي  کامپیوتر، محاسبات  سازي ، برنامه دیفرانسیل  ، معادالت ریاضی
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  کنترل  هاي ها، سیستم سیستم  و تحلیل  ، تجزیه منطقی  ي، مدارها الکتریکی  هاي ، ماشین ، الکترونیک ، الکترومغناطیس الکتریکی  گیري ، اندازه الکتریکی  مدارهاي

  . ، کارآموزي کارشناسی  ، پروژه ، مخابرات قدرت  هاي سیستم  ، بررسی خطی

  : الکترونیک  گرایش  تخصصی  دروس

  بسیاري.( الکترونیک  آزمایشگاه  ، پروژه مخابراتی  دارهايکامپیوتر، میکروپروسسور، م  ، معماري پالس  ، تکنیک صنعتی  ، الکترونیک الکترونیک  ، فیزیک مدرن  فیزیک

  .) است  همراه با آزمایشگاه  رشته  این  هاي از درس

  : مخابرات  گرایش

آشنا ... و   ویو، آنتن، ماکرو ، امواج مغناطیسی  هاي میدان  با مفاهیم  ، دانشجویان میدان  در گرایش  که. شود می  تشکیل  و سیستم  میدان  از دو گرایش  مخابرات

براي مثال اگر بخواهیم سیگنالی را از یک ایستگاه تلویزیونی به . دیگر پیدا کنند  نقطه  به  اي از نقطه  موجی  انتقال  را براي  وسیله  ترین شوند تا بتوانند مناسب می

هاي خانگی  به صورت امواج منتشر ساخته و سپس در طرف گیرنده نیز آنتن هاي خاص گیرندگان تلویزیونی منتقل کنیم ابتدا باید این سیگنال را از طریق آنتن

و   قابل ذکر است تمامی این ارسال. باید بتوانند این امواج را از فضا دریافت کنند تا از طریق دستگاه تلویزیون این امواج به امواج صوت و تصویر تبدیل شود

. کنند  دیگر تبدیل  شکل  به  ها را از شکلی سیگنال  چگونه  گیرند که فرا می  نیز دانشجویان  سیستم  در گرایش. ردگی انتقال امواج، در حوزه گرایش میدان قرار می

ی از قطعات براي مثال در همان سیستم تلویزیونی براي انتقال سیگنالی از اتاق تولید به آنتن، احتیاج به دستگاه فرستنده است که این دستگاه ترکیب

هاي فرستنده قابل ارسال  آورد که به وسیله آنتن تواند سیگنال تولید شده در آن محیط را به صورتی در اي طراحی شده است که می وده و به شیوهالکترونیک ب

آنتن را تبدیل به هاي دریافتی از  هاي مخابراتی است که این سیستم سینگال از سوي دیگر در منازل نیز دستگاه تلویزیون یا رادیو شامل انواع سیستم. باشد

  توانند امواج می  که  است  مختلفی  فیلترهاي  ، طراحی سیستم  گرایش  مخابرات  مهندسی  عمده  هاي از فعالیت  یکی  همچنین. کند سینگال صوت و تصویر می

  .نمایند  دریافت  را از آنتن  اصلی  و تنها امواج  کنند  دهند و آنها را حذف  تشخیص  اصلی  را از امواج  یا پارازیت  نویز  شامل  مزاحم

  : مخابرات  گرایش  تخصصی  دروس

. میکروکامپیوتر  ، اصول  انتقال  هاي ، مایکروویو، سیستم ، آنتن ها و امواج ، فیلترها و سنتز مدارها، میدان  ، مخابرات مخابراتی  ، مدارهاي) تخصصی(  الکترونیک

  .) است  ه با آزمایشگاههمرا  رشته  این  هاي از درس  بسیاري(

  : کنترل  گرایش

  فقط  کنترل  علم. است  سیستم  آن  مورد نظر طراحی  و نکات  ویژه  شرایط  به  و با توجه  آن  هاي ورودي  بر مبناي  سیستم  یک  هاي خروجی  ، کنترل علم  این  هدف

براي مثال در یک کارخانه نورد براي . کاربرد دارد  انسانی  علوم  و حتی  مهندسی  از علوم  دیگري  هاي در شاخه  گیرد بلکه قرار نمی  مورد استفاده  برق  در مهندسی

شوند، داراي چرخش  آنکه بتوان قطعات آهنی را به شکل مورد نظر درآورد، الزم است که دو قطعه اصلی نورد که توسط موتورهاي الکتریکی چرخانده می

تواند این کار را با طراحی یک مدار  ش نیاز به سیستم کنترل بسیار دقیقی دارد که یک مهندس برق گرایش کنترل مییکسانی باشند واین یکسانی در چرخ

یا   خودکار کردن. کند  حفظ  را در حد مطلوب  دستگاه  بتواند عملکرد یک  که  است  سیستمی  ، طراحی کنترل  مهندسی  هدف  در کل. الکتریکی انجام دهد

  .  است  کنترل  مهندسی  هاي دیگر از فعالیت  تولید، یکی  خط  دنکر  اتوماتیک
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  : کنترل  گرایش  تخصصی  دروس

در   تحقیق  ، مبانی پیشرفته  کنترل  هاي ، سیستم ، جبر خطی و غیرخطی  دیجیتال  کنترل  هاي ، سیستم میکروکامپیوترها، ترمودینامیک  ، اصول صنعتی  الکترونیک

  ). است  همراه با آزمایشگاه  رشته  این  هاي از درس  بسیاري. ( ، ابزار دقیق سیاالت  ، مکانیک عملیات

  : قدرت  گرایش

  براي  آن  توزیع  و در نهایت  شهري  هاي در شبکه  آن  و توزیع  انتقال  خطوط  از طریق  برق  ها، انتقال در نیروگاه  ، تولید برق گرایش  این  مهندسین  اصلی  هدف

. آشنا باشد  توزیع  هاي نیرو و سیستم  انتقال  ، خطوط تولید برق  مختلف  هاي روش  باید به  قدرت  مهندس  یک  بنابراین.  است  و کارخانجات  خانگی  مصارف

  برق  انتقال  مختلف  هاي نیز روش  و توزیع  انتقال  در بخش. شوند آشنا می... و   ترکیبی  ، سیکل ، گازي آبی  هاي نیروگاه  تولید با انواع  در شاخه  رشته  این  دانشجویان

  .است  الکتریکی  هاي ، ماشین قدرت  هاي دیگر از شاخه  یکی. کنند می  را مطالعه  و زیرزمینی  هوایی  هاي از کابل  اعم

  : قدرت  گرایش  تخصصی  دروس

  . مخصوص  هاي ، ماشین و فشار قوي  ، عایق وگاه، تولید و نیر ، تأسیسات و رله  ، حفاظت تخصصی  الکتریکی  هاي ماشین

  :  الزم  هاي توانایی

توانند  کنند، می  را درك  مفاهیم  بهتر این  دانشجویان  و هرچه  استوار است  ریاضیات  و اصول  فیزیکی  بر مفاهیم  مهندسی  هاي رشته  نیز مانند مابقی  برق  مهندسی

  دانشجویانی  اوقات  گاهی  باشد چون  داشته  عالقه  برقی  کار با وسایل  به  همچنین. باشد  گر داشته و تحلیل  خالق  باید ذهنی  برق  دانشجوي. باشند  بهتري  مهندس

  .اند ضعیف  عملی  هستند اما در کارهاي  قوي  و فیزیک  در ریاضی  شوند که می  رشته  وارد این

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

از   وجود بعضی  با این  که  بینیم و اگر می  است  شده  فراهم  برق  مهندسین  براي  زیادي  شغلی  هاي در کشور، فرصت  و بزرگ  کوچک  صنایع  با توسعه  امروزه

  دروس  عمیق  یادگیري  جاي  به  تحصیل  نگردند یا در دورا کار می  دنبال  در تهران  افراد یا فقط  این  که  است  این  دلیل  بیکار هستند، به  رشته  این  التحصیالن فارغ

  به  نیاز فزاینده  به  در کشور معتقدند که با توجه  انرژي  و متخصصان  کارشناسان  مثال  براي. اند خود را گذرانده  درسی  ، تنها واحدهاي الزم  هاي توانایی  و کسب

  کاري  چنین  شک شود بی  تولید کشور افزوده  ظرفیت  به  مگاوات 1500باید حدود   در کشور، ساالنه  الکتریکی  رشد انرژي  نرخ  و همچنین  کنونی  در جهان  انرژي

  است  نیز بسیار گسترده  کنترل  مهندس  یک  شغلی  هاي فرصت. دارد  و قدرت  برق  متخصص  التحصیالن فارغ  جدید و در نتیجه جذب  هاي نیروگاه  احداث  نیاز به

  کنترل  مهندس  باشد، حضور یک  وجود داشته... و   آهن  ، ذوب ، خودروسازي سیمان  کارخانه  مثل  مهندسی  از صنعت  عظیمی  مجموعه  یک  که در هر جا  چون

  مختلف  هاي و سازمان  دفاع،  ، صنایع ارتباطات و فناوري اطالعات   هاي وزارتخانه  تواند جذب می  یا الکترونیک  مخابرات  مهندس  یک  و باالخره.  است  ضروري

 .شود  و دولتی  خصوصی
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  مهندسی پزشکی

  :دیباچه

 1993سال .تلمبه تنظیم کننده قلب ساخته شد 1988سال . روز زنده ماند 192اولین بیمار، تحت عمل جراحی پیوند قلب مصنوعی قرار گرفت و  1983سال  

هاي بادي خود را به  هاي ریزپردازنده، سرعت قدم زدن فرد را دریافته و محفظه ز سیستم بادي و کنترلپایی که با استفاده ا. اولین پاي الکتریکی ساخته شد

و اکنون دانشمندان مهندسی پزشکی به یاري متخصصان . شود کند که به طور طبیعی به جلو عقب حرکت کرده و مانع از لنگیدن فرد می نحوي تنظیم می

البته علم مهندسی پزشکی به ساخت اعضاي مصنوعی .شم مصنوعی، کلیه مصنوعی یا رگ مصنوعی را اختراع کنندکنند تا چ هاي مرتبط تالش می رشته

مهندسی پزشکی علمی حیاتی است تا جایی   در کشورهاي غربی،.باشد تر می تر و متنوع شود بلکه حیطه این علم بسیار گسترده مکانیکی یا الکتریکی محدود نمی

یا بسیاري از معاینات پزشکی بدون . براي مثال یک پزشک جراح بدون تجهیزات اتاق عمل واقعاً فلج است. تواند کاري انجام دهد ی نمیعلم پزشک که بدون آن،

در ضمن باید توجه داشت که هدف مهندسی پزشکی تنها تجهیزات پزشکی نیست بلکه ابعاد این رشته بسیار . پذیر نیست استفاده از تجهیزات پزشکی امکان

کند تا مهندسین بتوانند از  توان به نقش این علم به عنوان پل ارتباطی بین مهندسی و پزشکی اشاره کرد؛ این علم تالش می در این میان می. تر است سیعو

هاي  ي از سیستمهایی که در مهندسی جا افتاده است مثل شبکه عصبی یا سیستم فازي با الگو بردار هاي پزشکی استفاده کنند چون خیلی از روش ایده

  . بیولوژیکی ایجاد شده است

  :بیوالکتریک  گرایش

  باشند که  مجربی  الکترونیک  مهندس  برآیند؛ یعنی  پزشکی  هاي دستگاه  و طراحی  تجهیز، نگهداري  بتوانند از عهده  که  است  متخصصانی  تربیت  رشته  این  هدف 

  .از کشور باشند  از خارج  دستگاه  سفارش  مسؤول  و بسازند یا اینکه  کرده  را طراحی  پزشکی  هاي بتوانند دستگاه و   داشته  نیز آشنایی  پزشکی  هاي با زمینه

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  هاي مختلف در گرایش  مشترك  دروس

  در مهندسی  مصالح  و مقاومت  ، استاتیک عددي  ، محاسبات و احتماالت  مار حیاتیکامپیوتر، آ  نویسی ، برنامه عمومی  ، فیزیک دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ریاضی

،  ، الکترونیک الکتریکی  ، مدارهاي پزشکی  هاي ها و کیلینیک بیمارستان  عمومی  ، تجهیزات زیستی  پزشکی  بر مهندسی  اي ، مقدمه مهندسی  ، ریاضیات پزشکی

و   رادیولوژي  هاي سیستم  ، اصول ـ درمانی  بهداشتی  خدمات  مدیریت  و کلیات  ها، اصول و دستگاه  وسایل  توانبخشی  اصول،  عمومی  ، بهداشت منطقی  مدارهاي

  . ، پروژه  ، کارورزي ، بیوفیزیک پزشکی  مهندسی  تخصصی  ، زبان پزشکی  ، فیزیک ، آناتومی ، فیزیولوژي رادیوتراپی

  : بیوالکتریک  گرایش  تخصصی  دروس

در   الکتریکی  ، حفاظت پالس  ، تکنیک و دیجیتال  آنالوگ  ، میکروپروسسور، مخابرات ، الکترونیک و متناوب  مستقیم  الکتریکی  هاي ، ماشین الکتریکی  مدارهاي

  . و زیستی  محاسباتی  بر هوش  اي ها، مقدمه سیستم  و تحلیل  ، تجزیه الکترونیکی  گیري ، اندازه خطی  کنترل  هاي ، سیستم بیمارستانی  هاي سیستم

  :  بیومکانیک  گرایش
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  شود که آشکار می  زمانی  رشته  این  اهمیت. شود آشنا می  پزشکی  هاي در زمینه  مکانیکی  مفاهیم  کارگیري  با به  بیومکانیک  گرایش  پزشکی  مهندسی  دانشجوي

در مورد   بیومکانیک  متخصص  باید یک  مصنوعی  و قلب  سیبرنتیکی  یا پاي  دست  مثالً در ساخت. دارد  قوي  مکانیکی  هاي جنبه  انسانی،  مختلف  هاي جلوه  بدانیم

  .کند را ایفا می  مهمی  نقش  بیومکانیک  علم  انسان  با بدن  و غیرصنعتی  صنعتی  محیط  سازگاري  در زمینه  همچنین. نظر بدهد  یاد شده  هاي اندام  حرکت  نحوه

  : بیومکانیک  گرایش  تخصصی  سدرو

  و بیومکانیک  ، کینزیولوژي سیاالت  ، مکانیک در پزشکی  بر کاربرد مواد مهندسی  اي ، مقدمه مواد مهندسی  ، خواص پزشکی  در مهندسی  و ارتعاشات  دینامیک

  . ، بیوشیمی عمومی  کامپیوتر، شیمی  کمک  و تولید به  ، طراحی رتحرا  و انتقال  ، ترمودینامیک ماشین  اجزاء، دینامیک  ، ارتز و پروتز، طراحی مقدماتی

  :بیومواد   گرایش

  . شود آشنا می  پزشکی  و در تجهیزات  انسان  در بدن  ها و مواد فلزي ها، کامپوزیت پلیمرها، سرامیک  از قبیل  بیومواد با کار مواد مختلف  گرایش  التحصیل فارغ

  :واد بیوم  گرایش  تخصصی  دروس

، فرآیند  حرارت  و انتقال  جرم  نفوذ، انتقال  هاي ، پدیده در پزشکی  بر کاربرد مواد مهندسی  اي ، مقدمه مواد مهندسی  ، خواص عمومی  ، شیمی ترمودینامیک

،  سیاالت  ، مکانیک پزشکی  در مهندسی  و ارتعاشات  یک، دینام آلی  ، شیمی بیولوژیکی  هاي آزمون  ها، کارگاه بیومتریال  ها، پروتزهاي بیومتریال  و ساخت  دهی شکل

  . بیوشیمی

  :  الزم  هاي توانایی

  قوي  اي دید پایه  که  انتظار هست  باشد و این  فیزیک  ریاضی  رشته  دروس  مند به و دانشجو باید عالقه  بسیار محدود است  رشته  این  غیرمهندسی  واحدهاي  میزان

مواد   با مهندسی  مرتبط  دروس  بیومواد به  و مهندس  مکانیک  به  بیومکانیک  و مهندس  الکترونیک  باید به  بیوالکتریک  مهندس  باشد، یعنی  داشته  در مهندسی

در   مند باشد که عالقه  رد یعنیبدا  را دوست  کار بیمارستانی  و محیط  شناسی زیست  باید علم  پزشکی  مهندس  یک  در ضمن. توانمند باشد  و در آن  مند بوده عالقه

  .کند  فعالیت  مرتبط  هاي یا محیط  بیمارستان

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  آموزش  بیمارستان  یا دیگر کارکنان  پرستاران  را به  آن  صحیح  استفاده  و نحوه  کرده  اندازي راه  درستی  را به  پزشکی  دستگاه  تواند یک می  پزشکی  مهندس  یک

  به  بیوالکتریک  گرایش  التحصیالن فارغ  مثال  براي. کند  فعالیت  پزشکی  تجهیزات  ساخت  ، در زمینه و دولتی  خصوصی  هاي و شرکت  در مؤسسات  دهد یا اینکه

  ها به بیمارستان  ارزد و مسؤوالن می  ها تومان نمیلیو  طور متوسط  به  پزشکی  هاي دستگاه  دیگر چون  بسازند و از سوي  سنجی  شنوایی  توانند دستگاه می  راحتی

  رشته  این  دانشجویان  و حتی  بیوالکتریک  گرایش  پزشکی  مهندسی  التحصیالن از فارغ  قائلند، بسیاري  بسیاري  آنها اهمیت  و نگهداري  حفظ  براي  طور نسبی

ویلچر یا   ساخت  مثل  توانبخشی  در مبحث  و هم  مصنوعی  اعضاي  ساخت  در زمینه  نیز هم  انیکبیومک  گرایش  التحصیالن فارغ  دانش. شوند بازار کار می  جذب

  کارآیی  پزشکی،  صنایع  مختلف  هاي توانند در زمینه یا بیومواد می  بیومتریال  گرایش  پزشکی  مهندسی  التحصیالن فارغ  و باالخره  مورد نیاز است  بیمارستان  تخت

بیومواد   گرایش  پزشکی  مهندس  حضور یک  جراحی  هاي ، سوند، یا دستکش سرنگ  مثل  بار مصرف یک  لوازم  ساخت  هاي در کارخانه  مثال  براي. ندباش  داشته

  مهندس  وظایف  نیز در حیطه  این  باشد که  داشته  گردد باید استاندارد و گریدمدیکال می  استفاده  انسان  در بدن  که  پلیمرهایی  همچنین. شود می  کامالً احساس
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 . بیومواد است

 

  مهندسی نساجی

  :دیباچه

سپس زیرانداز و روانداز خود را به یاري این . بشر در ابتدا براي تهیه لباس و پوشاك و محافظت از خود در مقابل سرما و گرما صنعت نساجی را به وجود آورد 

شریانهاي مصنوعی،   کند بلکه براي ساخت ترمز ماشین، اك و فرش و موکت را به یاري صنعت نساجی تهیه میصنعت تهیه کرد و امروزه نه تنها انواع پوش

% 75همچنین بیش از . قلب مصنوعی از الیاف نساجی درست شده است% 50براي مثال بیش از .هاي فضایی به منسوجات نیاز است ها و سایت ها، هواپیما جاده

ها را  خوابانند که عمر جاده اي را روي سطح جاده می منسوجات ویژه  سازي نیز قبل از این که آسفالت ریخته شود، است و در جاده استحکام تایرها از منسوجات

در چرا که نساجی . توان همچون گذشته صنعت نساجی را به روش استاد و شاگردي از نسلی به نسل دیگر انتقال داد به همین دلیل امروزه نمی. دهد افزایش می

توان به  حال حاضر صنعتی بسیار گسترده و پیچیده است که اداره آن نیاز به تخصص و تحصیالت دانشگاهی دارد، تخصصی که در رشته مهندسی نساجی می

  تولید انواع(  ، بافندگی) مختلف  هاي تولید نخ(  ریسندگی  هاي کارخانه  به  توان می  جمله  از آن  شود که می  مختلفی  هاي بخش  شامل  صنعت  این. آن دست یافت

و   نایلون  مثل  مصنوعی  تولید الیاف  هاي و کارخانه  ، چاپ رنگرزي  کاالها مثل  این  کننده تکمیل  هاي کارخانه  و همچنین  و موکت  ماشینی  ، تولید فرش) پارچه

  رشته  این. دهد می  دانشجویان  به  صنعت  این  مختلف  هاي بخش  اداره  را براي  الزم  اییو توان  دانش  که  است  اي رشته  نساجی  مهندسی. کرد  اشاره  پروپیلن پلی

  . است "پوشاك"و  " الیاف  و علوم  نساجی  شیمی"و  " نساجی  تکنولوژي"  سه گرایش  داراي

  :نساجی  تکنولوژي  گرایش

  و قطعات  نساجی  آالت ماشین  با طراحی  بیند و تا حدودي می  و آموزش  کرده  را مطالعه  موکت و  ، قالی ، پارچه تولید نخ  نحوه  نساجی  تکنولوژي  دانشجوي 

  دروسی  نساجی  هاي دستگاه  شناخت  شود و براي آشنا می  و بافندگی  بافندگی  ها، مقدمات نخ  ریسندگی  هاي همچنین با شیوه. گردد آنها آشنا می  مختلف

  .گذراند می  یکمکان  با علم  درارتباط

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : نساجی  مهندسی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  .، محاسبات عددي مهندسی  ، آمار و احتماالت دیفرانسیل  کامپیوتر، معادالت  نویسی ، برنامه عمومی  ، شیمی عمومی  ، فیزیک عمومی  ریاضی

  : نساجی  لوژيتکنو  گرایش  تخصصی  دروس

  ، دینامیک مصالح  ، مقاومت الیاف  ابزار، علوم ماشین  ، کارگاه عمومی  ، ترمودینامیک صنعتی  کشی ، نقشه ، استاتیک مواد پلیمري  ساختمانی  ، اصول جوشکاري  کارگاه

  ، ریسندگی بافندگی  ، مقدمات ماشینی  هاي ، کفپوش برق  مهندسی  مبانی،   ماشین ، طراحی ، ریسندگی حلقوي  ، بافندگی الیاف  ، فیزیک گري ریخته  ، کارگاه عمومی

و   ، طرح پارچه  بافت  فنی  ، تجزیه آماري  کیفیت  ، کنترل مدرن  بلند، ریسندگی  الیاف  ریسندگی  بلند، کارگاه  الیاف  ، ریسندگی پارچه  بافت  ، تکنیک یکسره  هاي نخ
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  ) است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  این  هاي از درس  بسیاري(،  و تکمیل  اپ، چ ، رنگرزي کارخانه  محاسبه

  : الیاف  و علوم  نساجی  شیمی  گرایش

. کند می  مطالعه  مواد نساجی  تکمیل  مواد رنگزا و نحوه  ، مواد رنگزا، خصوصیات الیاف  ، خواص تولید الیاف  در زمینه  الیاف  و علوم  نساجی  شیمی  گرایش  دانشجوي

  .گردد آشنا می  نساجی  در صنایع  کاربرد مواد شیمیایی  و نحوه  الیاف  دیگر با طرز تهیه  عبارت  به

  : الیاف  و علوم  نساجی  گرایش  تخصصی  دروس

،   برق  مهندسی  ، مبانی الیاف  ، علوم جزیهت  ، شیمی جوشکاري  پلیمر، کارگاه  ، شیمی مصالح  و مقاومت  ، استاتیک کاربردي  ، ترمودینامیک  صنعتی  کشی نقشه

  کاالي  ، تکمیل شیمی  در مهندسی  ، کاربرد ریاضیات و مواد نساجی  الیاف  شناسائی  ، آزمایشگاه سیاالت  ، مکانیک شیمی  مهندسی  ابزار، اصول ماشین  کارگاه

،  طبیعی  الیاف  ، شیمی مصنوعی  الیاف  ، رنگرزي و مواد واسطه  رنگ  شیمی  ، اصول بافت بی  ، منسوجات طبیعی  الیاف  ، رنگرزي الیاف  فیزیکی  ، ساختمان نساجی

  کنترل  ، آزمایشگاه تولید الیاف  ، تکنولوژي ، تکسچرایزینگ و تکمیل  چاپ  رنگرزي  هاي ، تکنیک رنگ  تکنولوژي  ، اصول و الکترونیک  برق  ، مبانی الیاف  فیزیک

  ) است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  این  هاي از درس  بسیاري. ( شده کمیلت  کاالي  کیفیت

  :پوشاك   گرایش

احدهاي امروزه بخش پوشاك صنعت نساجی به سوي ایجاد واحدهاي بزرگ صنعتی متمایل شده است، اما متأسفانه نیروي کار متخصص براي فعالیت در این و

هاي تکنولوژي نساجی و شیمی نساجی و علوم الیاف یا  التحصیالن مهندسی نساجی ـ گرایش یع پوشاك، فارغصنعتی وجود ندارد تا جایی که برخی از صنا

اما در عمل دیده . کنند هاي کوتاه مدت آنها را براي کار در صنایع پوشاك آماده می کنند و پس از برگزاري دوره التحصیالن طراحی لباس را استخدام می فارغ

بندي آن آموزش دیده  براي مثال، یک طراح لباس بیشتر در زمینه مدل و طرح لباس و سایز.د نیز پاسخگوي نیاز صنایع پوشاك نیستندشود که همین افرا می

براي .هداست؛ در حالی که در اشل صنعتی، طراحی لباس، مرحله اول کار است و در مرحله دوم یک متخصص باید بتواند طراحی یک خط پوشاك را ارائه د

زنند و در  آورند و بر روي پارچه برش می عدد است، با شابلون در می 15تا  10در یک واحد خیاطی، الگوي قطعات یک پیراهن مردانه را که در حدود  مثال،

گرایش  شود، نیاز به یک مهندس نساجی دست لباس آماده می 2000تا  1000اما در اشل صنعتی که در یک روز . کنند نهایت قطعات را به هم وصل می

بندي و طراحی خط تولید را به  در ضمن یک مهندس نساجی باید نحوه زمان. پوشاك است تا با طراحی خط تولید، نحوه دوخت و اتصال قطعات را تعیین نماید

اي را در زمان کمتر تولید  عهبرد، دستگاهی که قط دقیقه زمان می 3اي دیگر  کشد و قطعه ثانیه طول می 20اي انجام دهد که اگر برش و چرخ یک قطعه  گونه

براي مثال، یک . کند کند که بدانیم با توجه به طرح و مدل یک لباس، طراحی خط تولید فرق می این مسأله زمانی اهمیت بیشتر پیدا می. کند، بیکار نماند می

در این . اشد؛ قطعاتی که زمان دوخت آنها متفاوت استقطعه داشته ب 50قطعه دارد، اما یک شلوار جین تزئینی امکان دارد  15شلوار جین معمولی حدود 

کند تا کارخانه از هر دستگاه حداکثر استفاده را  هاي موجود براي دوخت هر قطعه را تعیین می میان، مهندس نساجی گرایش پوشاك حتی تعداد دستگاه

جویی در وقت و هزینه، قطعات هر دست لباس را به صورت مجزا برش  صرفه توان مطرح کرد؛ چون در کارخانه براي چینی را می از سوي دیگر، مسأله الیه.بکند

چینی باید با توجه به جنس  حال مسأله اینجاست که الیه. دهند چینند و سپس الگو را گذاشته و برش می الیه می 70یا  50دهند، بلکه براي هر قطعه  نمی

توان آنها را  خورند و نمی هاي پارچه روي هم لیز می ها را خیلی زیاد کرد؛ چون الیه توان تعداد الیه یبراي مثال، در پارچه آستري یا ساتن نم.پارچه انجام گیرد
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  .بخوبی برش داد

  :  الزم  هاي توانایی

  را انجام  الزم  و محاسبات  کرده  لو تحلی  موجود را تجزیه  باشد تا بتواند مشکالت  داشته  خوبی  ریاضی  باید پایه  الزم  کارایی  به  رسیدن  براي  نساجی  دانشجوي

  یا پوشاك مثل  نساجی  هاي از کارخانه  بخشی  مسؤولیت  رشته  این  التحصیالن بیشتر فارغ  مند باشد چون عالقه  مدیریتی  کارهاي  به  که  است  الزم  همچنین. دهد

  دلیل  همین  به.  است  آنها مطرح  ساخت  و روش  ماشین  قطعات  شناخت  بحث  نساجی  ولوژيتکن  در گرایش. دارند  را بر عهده  کیفیت  کنترل  تولید یا بخش  سالن

گفتنی است که در کل . باشد  قوي  شیمی  نیز باید در درس  نساجی  شیمی  گرایش  دانشجوي. باشد  قوي  و مکانیک  فیزیک  باید در دروس  رشته  این  دانشجوي

محاسبات باالنس خط در خط تولید پوشاك .مند باشد نیز عالقه  صنعتی  آالت کار با ماشین  و به  زیاد را داشته  کار با نیروي  اید تواناییب  رشته  این  التحصیل فارغ

جوي مهندسی از همین رو دانش. اي است؛ چون با توجه به نوع و مدل پوشاك باید تغییر و تحول زیادي در خط تولید پوشاك ایجاد نمود مسأله مهم و پیچیده

  .هاي این رشته باید از دانش مهندسی صنایع و دانش مدیریت بهتر و بیشتري برخوردار باشد نساجی گرایش پوشاك نسبت به سایر گرایش

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  یک. دارد  وسیعی  خود، بازار جذب  تنوع  دلیل  هب  نساجی  صنعت  که  داشت  دیگر باید توجه  از سوي.  کشور است  صنعت  ، بزرگترین بعد از نفت  نساجی  صنعت

  ، چاپ ، رنگرزي ، بافندگی  ریسندگی  مختلف  هاي سالن  مسؤول(، مدیر تولید  کارخانه  ، رئیس مدیر عامل  عنوان  به  نساجی  تواند در کارخانجات می  نساجی  مهندس

  ، مدیر مهندسی)دارند  فعالیت  بخش  در این  تدارکات  و مسؤول  فروش  ، مسؤول بازاریابی  مسؤول(  ، مدیر بازرگانی)کنند مدیر کار می  زیر نظر این  و تکمیل

مشاور در امور (  و مشاور کارخانه) کنند می  فعالیت  کاري حیطه  در این  مختلف  هاي بخش  کیفیت  کنترل  و کارشناسان  مختلف  هاي آزمایشگاه  مسؤوالن(  صنعتی

  پذیري انعطاف  افزایش  و بررسی  آالت تولید، خرید ماشین  در خط  آمده پیش  اشکاالت  جدید، رفع  تولید، تولید جنس  خط  تولید، طراحی  د خرید خطمانن  مختلف

  کردن  ، کم کارگري  مسائل  بررسی  رايب(کار   وزارت  نساجی  ، بخش صنایع  وزارت  و پوشاك  نساجی  استاندارد، اداره  مؤسسه  نساجی  کند یا با بخش  فعالیت) آنها

  ، سازمان) نساجی  کاالهاي  قیمت  و برآورد کردن  ورشکسته  کارخانجات  قیمت  تعیین  براي(  دادگستري  وزارت  نساجی  ، بخش) وري تولید و بهره  و افزایش  ضایعات

تواند در یک واحد  التحصیل گرایش پوشاك نیز می فارغ.نماید  همکاري  جهاد کشاورزي  مانند مرکز تحقیقات  و مراکز تحقیقاتی  و صنعتی  علمی  هاي پژوهش

هاي مشابه را  هایش، کاالیی استاندارد و با کیفیت خوب تولید کند؛ کاالیی که در بازار داخلی و حتی خارجی توان رقابت با مدل صنعتی به یاري دانش و توانایی

تواند با یک سرمایه  از سوي دیگر، می.اند ز واحدهاي صنعتی معروف تولید پوشاك ایران از ایجاد این گرایش استقبال کردهبه همین خاطر بسیاري ا. داشته باشد

خواهد، ارزش افزوده  نسبتاً کم، یک واحد تولیدي کوچک دایر کند و براي خودش فعالیت نماید؛ کاري که با توجه به اینکه در ابتداي کار سرمایه نسبتاً کمی می

  .بسیاري دارد

  :دروس اصلی و تخصصی گرایش پوشاك

کشی صنعتی، ریاضیات مهندسی، انواع پارچه، مبانی مهندسی برق، فیزیک الیاف، تکنولوژي نساجی، تکنیک و تجزیه فنی بافت، مکاترونیک،  شیمی آلی، نقشه

یابی،  وشاك، کاربرد کامپیوتر در پوشاك، اصول حسابداري و هزینهتکمیل کاالي نساجی، فرآیندهاي رنگرزي و چاپ، کنترل کیفیت آماري، کنترل کیفیت پ

ت، کنترل رنگ در پوشاك، صنعت پوشاك در جهان، مکانیک ساختمانی نخ و پارچه، اصول طراحی پوشاك، کارگاه اصول طراحی پوشاك، اصول برش و دوخ
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بافت، تاریخ لباس  ماشین، منسوجات بی/ جاد مشاغل کوچک، دینامیک پارچه مدیریت تولید پوشاك، طرح و محاسبه کارخانه پوشاك، تکنولوژي دوزندگی، ای

 .)هاي این رشته همراه با آزمایشگاه یا کارگاه است بسیاري از درس( در ایران، قوانین کار و روابط صنعتی

 

  مهندسی معدن

   :دیباچه

  دلیل هجوم مهاجر نشینان فرانسوي، اسپانیایی،. ه انگلستان بر کشور هند بودمس و آهن هند یکی از دالیل اصلی سیطر  معادن سرشار منیزیم، زغال سنگ،

انگلیسی و فرانسوي نیز به عشق  هلندي،  سوداگران پرتغالی،. نقره، الماس، مس و زغال سنگ این قاره بود  پرتغالی و انگلیسی به قاره آمریکا نیز معادن غنی طال،

یابی به معادن پربار و فلزات نایاب و گرانبهاي موجود در فضا  ن قاره روي آوردند و امروزه نیز دانشمندان به امید دستتصرف معادن طال و الماس آفریقا به ای

یابی به معادن غنی کشورهاي دیگر بود و چرا  دست  هاي اصلی کشورهاي صنعتی، اما چرا در گذشته یکی از دغدغه. هاي بسیاري را در دست بررسی دارند پروژه

چون براي هر فعالیت صنعتی . اند؟پاسخ این سؤال را باید در صنعت جست ه دانشمندان به امید دست یافتن به ذخایر جدید معدنی چشم به فضا دوختهامروز

کارشناسانی متخصص موادي که کشف و استخراج آنها نیاز به . نیاز به مواد معدنی داریم و به عبارت دیگر مبناي اصلی تولید و توسعه صنعتی، مواد معدنی است

اي که در کشور ما نیز با دو  رشته. اي به نام مهندسی معدن وجود دارد ها و مراکز آموزش عالی جهان، رشته دارد و به همین دلیل امروزه در بسیاري از دانشگاه

  .شود ها و مراکز آموزش عالی ارائه می گرایش اکتشاف و استخراج در دانشگاه

  : معدن  اکتشاف  گرایش

  چگونگی  و همچنین  ذخیره  ، میزان اقتصادي  ارزیابی  و به  کرده  را تعیین  مواد معدنی  و شکل  ، نوع معدن  از کشف  پس  اکتشاف  در گرایش  معدن  هندسم

  .کنند می  مطالعه  معدنی  شناسی و زمین  زیک، ژئوفی ساختمانی  شناسی ، زمان سنگ  مکانیک  درباره  دانشجویان  گرایش  در این. پردازد می  معدنی  منابع  استخراج

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :معدن   مهندسی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

،  ، اجزاء ماشین صنعتی  کشی ، نقشه عمومی  ، شیمی عددي  ، محاسبات کامپیوتر، فیزیک  نویسی ، برنامه مهندسی  ، آمار و احتماالت دیفرانسیل  ، معادالت ریاضی

،  ساختمانی  شناسی ، زمین عمومی  شناسی ، زمین برداري نقشه  ، عملیات عمومی  برداري ، نقشه فیزیک  شیمی  سیاالت،  ، مکانیک مصالح  ، مقاومت ، دینامیک استاتیک

  . آرایی ، کانه ، اقتصاد معدنی سنگ  ، مکانیک اقتصادي  شناسی زمین

  :معدن   اکتشاف  یشگرا  تخصصی  دروس

،  ، مینرالوگرافی نوري  شناسی ، کانی هوایی  هاي و کاربرد عکس  ، کارتوگرافی  شناسی ، سنگ توصیفی  شناسی ، کانی شناسی زمین  ، برداشت معدن  استخراج  اصول

  برداري ، نقشه زیرزمینی  هاي ، آب ، ژئوتکنیک اکتشافی  ، ژئوشیمی پیمایی ، چاه اکتشافی  ، حفاري اکتشافی  ، ژئوفیزیک مواد معدنی  ، تجزیه ایران  شناسی زمین

  . ذخایر معدنی  ، ارزیابی معدنی
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  : معدن  استخراج  گرایش

ابعاد   منظور رساندن  به  شکنی سنگ  اوقات  و در اغلب  و باربري  ، بارگیري سنگ  منظور خردکردن  به  و آتشباري  حفاري  عملیات  شامل  استخراج  گرایش

  .گیرد  در دریا انجام  و در موارد محدودي  روباز، زیرزمینی  تواند در معادن می  عملیات  این.  است  مناسب  اندازه  به " سنگ کان"

  : معدن  استخراج  گرایش  تخصصی  دروس

ذخایر، بازدید   و ارزیابی  اکتشاف  ، اصول و فتوژئولوژي  رتوگرافی، کا شناسی زمین  ، برداشت شناسی ، سنگ شناسی ، کانی حرارتی  هاي ، ماشین برق  مهندسی  مبانی

،  زیرزمینی  استخراج  هاي روباز، روش  استخراج  هاي ، روش در معادن  ، تهویه در معادن  ، نگهداري در معادن  ، ترابري و تونل  چاه  ، حفره و آتشباري  ، چالزنی معدن

  . معادن  طراحی  ، اصول در معادن  فنی  ، خدمات آرایی ، کانه دندر معا  ، آبکشی معدنی  برداري نقشه

  :  الزم  هاي توانایی

کار در   و قدرت  داشته  خوبی  توانایی  باید از نظر جسمی  رشته  این  شود، دانشجوي می  انجام  در زیرِزمین  برداري مانند نقشه  معدن  از کار مهندسی  بخشی  چون

  غیر از تعداد معدودي  ـ به  رشته  دختر این  بیشتر دانشجویان  دلیل  همین  به. باشد  قرار دارد، داشته  دور افتاده  در نقاط  از شهر و گاه  در خارجبیشتر   را که  معدن

برخوردار   زیادي  از اهمیت  رشته  در این  یاضیر  است  گفتنی. شوند روبرو می  کاري  کنند ـ با مشکالت می  فعالیت  معدن  ها و مراکز طراحی در آزمایشگاه  از آنها که

  .داد  انجام  توان را نمی  معدن  و اکتشاف  استخراج  محاسبات  ریاضی،  هاي از مدل  استفاده  زیرا بدون  است

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  رشد به  این  به  رسیدن  و براي  برسیم  درصدي 15رشد   به  زمینه  ر اینباید د  که  هستیم  درصدي 5/6رشد   داراي  بطور متوسط  معدن  حاضر ما در بخش  در حال

  و استاندارد کردن  کیفیت  کنترل  تنها از طریق  جهانی  بازارهاي  به  یافتن  راه  چرا که.  داریم  نیاز مبرم  فرآوري  در زمینه  بخصوص  آفرین تکنولوژي  کارشناسان

  کارشناسان  به  وابستگی  بدون  تا بتوانیم  هستیم  معدن  مهندسی  مند و خالق عالقه  التحصیالن ما نیازمند فارغ  امروزه. بود مقدور خواهد  معدنی  محصوالت

،  حفاري  در زمینه  نفت  توانند در وزارت می  و فلزات  معادن  بر وزارت  عالوه  رشته  این  التحصیالن فارغ.  باشیم  بخش  این  صادرات  و افزایش  شاهد رونق  خارجی،

 .کار شوند  به  مشغول  اتمی  انرژي  مترو و سازمان  ها، شرکت ها و تونل راه  حفاري  براي  و ترابري  راه  وزارت  هاي ، کارگاه زیرزمینی  هاي آب  نیرو در زمینه  وزارت

 

  مهندسی پلیمر

  :دیباچه

،  ها و پوشاك خانه  درها و دیوارهاي  رنگ  در ساخت  صنعت  این  چرا که.  شما است  پلیمر در اطراف  صنعت  ايه از فرآورده  یکی  هرکجا هستید باید بدانید که 

. شوند می  تقسیم  و مصنوعی  طبیعی  دو دسته  پلیمرها به. دارد  کلیدي  ، نقش است  شده  ساخته  یا پالستیک  از الستیک  که  ها و هرآنچه ها و سیم کابل  پوشش

پلیمر   مهندسی.  را ساخت  مصنوعی  مواد پلیمري  توان نیز می  هستند و از مواد نفتی  ، کاغذ و پشم ، چوب سلولزي  هاي مانند ترکیب  موادي  طبیعی  یمرهايپل

  .  است  رنگ  و علوم  پلیمر و تکنولوژي  صنایع  اصلی  دو گرایش  داراي
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  :پلیمر   صنایع  گرایش

پلیمرها .  است  و سایر مواد مورد نیاز صنعت  ، االستومر، رزین ، پالستیک الستیک  از قبیل  پلیمري  محصوالت  پلیمر تولید کلیه  نایعص  مهندسی  رشته  هدف

ایع پلیمر شناخت، توان گفت که مهندسی صن در کل می. شوند می  ساخته  از مواد پلیمري  همه  چشمی  و لنزهاي  مصنوعی  مثالً دندان. نیز دارند  کاربرد پزشکی

  .پالستیک و کامپوزیت است  فرموالسیون، آنالیز و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سه ماده عمده الستیک،  طراحی،

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :پلیمر  مختلف مهندسی  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  و مواد، ترمودینامیک  انرژي  ، موازنه برق  مهندسی  ، مبانی آلی  ، شیمی عمومی  کامپیوتر، کارگاه  نویسی ه، برنام عمومی  ، شیمی عمومی  ، فیزیک عمومی  ریاضیات

،  صنعتی  کشی ، نقشه مهندسی  فرآیندها، اقتصاد و طرح  واحد، کنترل  ، عملیات جرم  ، انتقال سیاالت  ، مکانیک حرارت  ، انتقال پلیمریزاسیون  ، شیمی مهندسی

  راکتور، کنترل  و طرح  واحد، سینتیک  و مواد، عملیات  انرژي  ، موازنه حرارت  ، انتقال سیاالت  ، مکانیک مهندسی  ، ترمودینامیک مصالح  و مقاومت  اتیکاست

،  پلیمریزاسیون  سینتیک  پلیمرها، شیمی  فیزیک  ، شیمی مهندسی  هاي کمیت  گیري اندازه  هاي ، روش مهندسی  ، ریاضیات جرم  ، انتقال فیزیک  فرایندها، شیمی

  مهندسی  پلیمرها، اصول  ، رئولوژي پالستیک  و کارگاه  پلیمرها، مهندسی  مشخصات  گیري اندازه  هاي پلیمرها، روش  مولکولی  مشخصات  گیري اندازه  وسائل

و   ها، خواص کامپوزیت  و کارگاه  االستومر، تکنولوژي  و کارگاه  ، مهندسی الیاف  فیزیکی  و خواص  پلیمرها، تکنولوژي  و مکانیکی  فیزیکی  ، خواص پلیمریزاسیون

  . طبیعی  کاربرد پلیمرهاي

  :پلیمر   صنایع  گرایش  تخصصی  دروس

همراه با   گرایش  این  هاي از درس  يبسیار. ( الیاف  فیزیکی  و خواص  ها، تکنولوژي کامپوزیت  ، تکنولوژي پالستیک  االستومر، مهندسی  پلیمرها، مهندسی  رئولوژي

  .) است  آزمایشگاه

  :  رنگ  و علوم  تکنولوژي  گرایش

کمیته تحقیقات رنگ "البته در ایران هنوز آماري در این مورد ارائه نشده است، اما . شود ها صرف خوردگی فلزات می از در آمد ناخالص دولت% 5الی  4امروزه 

دایر شده است، معتقد است که از دیر باز یکی از معضالت شرکت ملی پخش  "هاي نفتی ایران ملی پخش فرآوردهشرکت "که زیر نظر  "و خوردگی

بدون شک پاسخگوي این مشکل متخصصان رشته تکنولوژي و علوم رنگ .ها بوده است هاي نفتی ایران، مشکالت ناشی از خوردگی مخازن و لوله فرآورده

دو   به  کارشناسی  در دوره  گرایش  در کل دروس. است) هاي مبارزه با خوردگی یکی از راه(دهی  این رشته در مورد پوششهستند زیرا یک بخش مهم از دروس 

  که  است  دهی پوشش  دوم  است و بخش  سازي و چرم  ، چاپ نساجی  در صنعت  کاربرد آن  که  در مورد سنتز مواد رنگزا است  بخش  یک. شود می  تقسیم  بخش

  .گردد می  استفاده  یا بتن  مانند پلیمرها، چوب  یا غیرفلزي  فلزي  سطوح  روي

  : رنگ  و علوم  تکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  گرایش  این  هاي از درس  بسیاري. ( چاپ  جوهرهاي  ، تکنولوژي رنگ  مواد رنگزا، کنترل  و تکنولوژي  ، شیمی تولید رنگ  ، تکنولوژي صنعتی  هاي رزین  مهندسی

  .) است  همراه با آزمایشگاه
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  :الزم   هاي توانایی

ها کار  ساعت  و تحمل  بوده  باید قوي  رشته  این  دانشجوي  دلیل  همین  به. دارد  بسزایی  پلیمر اهمیت  مهندسی  در هر دو گرایش  و آزمایشگاه  کارگاه  واحدهاي

  را تحمل کند و بیماري  مختلف  مواد شیمیایی  بوي  باشد و باید  نیز نباید حساس  رنگ  و علوم  نولوژيتک  گرایش  دانشجوي. باشد  را داشته  در آزمایشگاه

. را بداند تا بتواند پلیمر را بفهمد  پلیمر الزم است شیمی  مهندسی  دانشجوي  یک  در کل. نگردد  دچار مشکل  رنگ  ساخت  باشد تا هنگام  نیز نداشته  کوررنگی

  استفاده  و طریقه  بوده  مسلط  انگلیسی  زبان  باید به  رشته  این  دانشجوي  دارد و باالخره  قوي  ریاضیات  نیاز به  مهندسی  هاي رشته  همه  مثل  رشته  ینا  همچنین

  .را نیز بداند  از رایانه

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  هاي عایق  عنوان  به  مصنوعی  نیز پلیمرهاي  و مخابرات  ، الکترونیک برق  در صنایع. شود می  تهساخ  خودروها از مواد پلیمري  قطعات% 50از   بیش  امروزه

کاربرد   بندي و بسته  ، کشاورزي ، پزشکی نظامی  ، صنایع و نقل  حمل  در صنایع. نیز پلیمرها مؤثر هستند  پوشاك  در صنعت. دارند  بسیار مهمی  جایگاه  الکتریکی

  هاي تولید رنگینه  به  سازي رنگ  توانند در کارخانجات نیز می  رنگ  و علوم  تکنولوژي  پلیمر گرایش  مهندسی  التحصیالن فارغ.  است  بسیار گسترده  مواد پلیمري

  دهی پوشش  صنعت  حتماً یکمادر   در کنار هر صنعت  که  تا جایی  است  یافته  بسیار گسترش  دهی پوشش  صنعت  از سوي دیگر امروزه. بپردازند  مصنوعی

در حال .  تزئینی  هاي و پوشش  ضد خوردگی  مثل  صنعتی  هاي درها، پوشش  تا دستگیره  گرفته  کفش  و سگک  پیراهن  یک  هاي دارد؛ از دگمه  فعال  حضوري

  کارآیی  به  تازه  کرده  پلیمر استخدام  مهندسی  یک  که  ر شرکتیدهد اما ه می  پلیمر را انجام  مهندس  کار یک  شیمی  لیسانس  ها یک از شرکت  حاضر در بسیاري

 . است  برده  پی  رشته  این  التحصیالن فارغ

 

  مهندسی کامپیوتر

  :دیباچه

اند مغز و عضالت  ستهمتخصصانی که با پیشرفت و توسعه کامپیوتر توان  این شعار متخصصان کامپیوتر است، ".انسان باید بیندیشد ولی ماشین باید کار کند" 

پا افتاده نجات بخشند و او را در رفع مشکالت و مسایل یاري دهند تا جایی که در کشورهاي صنعتی و پیشرفته، کامپیوتر  انسان را از اشتغاالت تکراري و پیش

از اهمیت   پردازد، اجزاي مختلف کامپیوتر میبه همین دلیل رشته مهندسی کامپیوتر که به طراحی و ساخت .ناپذیر دارد در زندگی افراد حضوري اجتناب

دو   داراي  کارشناسی  کامپیوتر در مقطع  مهندسی.شود این رشته در کشور ما نیز اهمیت بسیار داشته و تا مقطع دکتري تدریس می. بسیاري برخودار است

  . افزار است افزار و نرم سخت  گرایش

  :افزار سخت  گرایش

کامپیوتر مانند مدارها و   لمس  و قابل  شود؛ یعنی اجزاء فیزیکی ها می ، چاپگر و دیسک نمایش  کلید، صفحه  صفحه  و شامل  مپیوتر بودهکا  افزار جزء فیزیکی سخت

واحد   مهمترینگیرد،  می  صورت  در آن  پردازش  عملیات  هرگونه  که  واحد پردازشگر مرکزي  مثال  شود براي می  افزار نامیده ، سخت الکترونیکی  بردهاي
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براي . پردازد هاي کامپیوتري می افزاري وشبکه افزاري، کنترل سخت افزار در مقطع لیسانس به مطالعه و بررسی طراحی سخت مهندسی سخت. است  افزاري سخت

هاي کامپیوتر استفاده نماید و در نهایت  روازهها کار کند، با کامپیوتر کار کند، یا از د ICافزاري کند که با  تواند طراحی سخت  افزار می مثال یک مهندس سخت

  .شود افزار بیشتر در مقطع کارشناسی ارشد و دکتري پرداخته می که البته به این بخش از سخت. تواند به طراحی مدارهاي مجتمع دیجیتالی بپردازد می

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :کامپیوتر   هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  ، آمار و احتماالت  پیشرفته  سازي ، برنامه گسسته  هاي ، ساختمان دیفرانسیل  کامپیوتر، معادالت  ، آزمایشگاه سازي کامپیوتر و برنامه  ، مبانی ، ریاضی یزیکف

  ، طراحی منطقی  ، مدارهاي  الکترونیکی  اي، مداره  سیستم  سازي و برنامه  ماشین  ها، زبان داده  ، ساختمان الکتریکی  ، مدارهاي مهندسی  ، ریاضی مهندسی

  . عمومی  ، کارگاه عامل  هاي ، سیستم  کامپیوتري  هاي کامپیوتر، شبکه ، معماري ، ریز پردازنده سازي برنامه  هاي زبان  سازي و پیاده  ها، طراحی الگوریتم

  :افزار  سخت  گرایش  تخصصی  دروس

  . ، کارآموزي VLSI  هاي سیستم  ، طراحی دیجیتال  ، الکترونیک خطی  کنترل  هاي ها، سیستم داده  ، انتقال ریکیالکت  ها، مدارهاي ها و سیستم سیگنال

  :افزار نرم  گرایش

  :افزارها عبارتند از نرم. دهد  مرا انجا  عملی  چه  دهد که می  کامپیوتر فرمان  به  که  است  هایی ها و داده افزار برنامه نرم.  کامپیوتر است  لمس  افزار جزء غیرقابل نرم

  این  نیاز دارد و به  آن  به  دادن  یا سرویس  شدن  فعال  کامپیوتر براي  هستند که  هایی برنامه  سیستمی  افزارهاي نرم.  کاربردي  افزارهاي و نرم  سیستمی  افزارهاي نرم

  کاربردي  افزارهاي نرم. باشد می  زبان  هاي سودمند و مترجم  هاي ، برنامه عامل  آنها سیستم  ترینشود و مهم می  عرضه  کامپیوتري  سیستم  سازندگان  از سوي  دلیل

افزار یاد می  یک مهندس نرم.کنند می  عرضه  فروش  و براي  کرده  آنها را تهیه  افزاري نرم  هاي نویسد یا شرکت ها را می کاربر یا خود آن  که  است  هایی نیز برنامه

هاي کامپیوتري مورد نظر  برنامه(تست و ارزیابی نهایی نماید و در نهایت مستند سازد   ریزي کند، افزارهاي بزرگ و عظیم را طراحی و برنامه که چگونه نرمگیرد 

هاي  زش و پژوهش در زمینه زبانافزار کامپیوتر، آمو در واقع هدف از گرایش نرم).هایی کند که قابل استفاده براي عامه مردم باشد العمل را تبدیل به دستور

  .باشد ها می هاي عامل مختلف و طراحی انواع الگوریتم نویسی، سیستم مختلف برنامه

  :افزار  نرم  گرایش  تخصصی  دروس

ها،  داده  پایگاه  آزمایشگاه  ، پروژه ملعا  سیستم  آزمایشگاه  ها، پروژه داده  پایگاه  طراحی  کامپایلرها، اصول  و ساخت  طراحی  ، اصول  اطالعات  و بازیابی  ذخیره

  . افزار، کارآموزي نرم  ها، پروژه سیستم  و طراحی  افزار، تحلیل نرم  ، مهندسی کامپیوتري  سازي شبیه

  :الزم   هاي توانایی

را از   باشد تا بتواند مسائل  خالق  فردي  که  است  مالز  همچنین. باشد  خوب  فیزیک  در زمینه  اش و توانایی  داشته  قوي  ریاضی  کامپیوتر باید پایه  مهندس

  شود باید همیشه می  رشته  وارد این  که  دانشجویی  در ضمن. باشد  را داشته  کارایی  و بهترین  هزینه  کمترین  که  هایی حل  راه. کند  حل  ابتکاري  هاي حل راه

  .جدید باشد  لبمطا  فراگرفتن  دنبال  و به  روز بوده  به  اطالعاتش

  :در ایران   شغلی  موقعیت
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  بیشتري  شغلی  هاي فرصت  افزار که نرم  مهندسین  بخصوص. شود روبرو نمی  بیکاري  با مشکل  وقت کار باشد، هیچ  مند به کامپیوتر اگر عالقه  مهندس  یک  امروزه

و ایجاد   صادراتی  مهم  از اقالم  افزار یکی نرم  از کشورها، صادرات  در بعضی  دلیل  همین  به. ندارند  زیادي  و تجهیزات  امکانات  نیز نیاز به  کار کردن  و براي  داشته

  به  قدر که همان  مردم  پیشرفته  دیگر در کشورهاي  سال 10کند که تا  بینی می جالب است بدانید که متخصصان پیش.  کشور است  آن  براي  ارزي  درآمدهاي

دیگر   سال 10کرد، اگر در   توان نمی  کاري  برود هیچ  برق  اگر امروزه  طور که  همان  خواهند شد؛ یعنی  وابسته  اینترنت  شبکه  هستند، به  بستهوا  برق  نیروي

 .فا خواهد کردای  بسیار مهمی  کامپیوتر نقش  متخصص  اي جامعه  در چنین  که  است  روشن. خواهد شد  کارها متوقف  شود تمامی  قطع  اینترنت

 

  مهندسی کشاورزي

   :دیباچه

میلیارد متر مکعب منابع آبی قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی در  100تا  18میلیون هکتار اراضی داراي قابلیت کشاورزي،  37کشور ایران با وجود 

عه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادي کشور تلقی البته براي توس. اقلیم گوناگون، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزي دارد 14

هاي مختلف  دانش و تخصصی که در گرایش. گیري از دانش کشاورزي، به کشاورزي مکانیزه نزدیک شد اند، باید از کشاورزي سنتی فاصله گرفت و با بهره کرده

هاي کشاورزي از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و  اقتصاد کشاورزي و ماشیناین رشته در سه گرایش آب، . شود مهندسی کشاورزي آموزش داده می

  .پذیرد فنی دانشجو می

  : گرایش آب

  محل  به  آب  انتقال  ، طریقه آب  استحصال  ، طریقه آن  هاي و ویژگی  آب باید با آب  مهندس  یک  بنابراین.  است  در کشاورزي  از آب  استفاده  رشته  این  هدف

،  شناسی ، خاك ، هواشناسی شناسی زمین  از قبیل  دیگري  هاي از دانش  که  است  الزم  موارد فوق  به  تسلط  آشنا باشد و براي  آب  مصرف  و طریقه  مصرف

و   است  و خاك  آب  ، علم دیگر این گرایش   عبارت  به. باشد  داشته  اطالع  و گیاه  خاك  توسط  آب  مصرف  و مکانیزم  آبی  تأسیسات  و ساخت  ، طراحی شناسی گیاه

  و باغی  زراعتی  نیاز محصوالت  ، تأمین زراعی  در زمین  آب  توزیع  هاي و شبکه  آب  انتقال  هاي ها یا لوله کانال  توسط  تا مزرعه  آب  رساندن  نحوه  درباره  دانشجویان

و   انحرافی  سدهاي  و احداث  زهکشی  هاي شبکه  توسط  گیاه  ریشه  منظور تنفس  به  ریشه  از پیرامون  اضافی  هاي آب  ساختن  ، خارج آبیاري  مختلف  هاي با روش

  .بینند می  آموزش  آبیاريِ کشاورزي  براي  خاکی

  :الزم   هاي توانایی

  از بین  کشاورزي  هاي ماشین  و مهندسی  اقتصاد کشاوري  ندسی، مه آب  گرایش مهندسی  سه  میان  در این  که  است  گرایش 10  داراي  کشاورزي  مهندسی

و بتوانند   بوده  مسلط  و فیزیک  ریاضی  باید بر دروس  دانشجویان  گرایش  سه  دیگر در این  عبارت  به. پذیرند دانشجو می  و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  داوطلبان

  .برآیند  یا استاتیک  برداري نقشه  از قبیل  رشته  این  مهم  دروس  د و از عهدهکنن  و محاسبه  کرده  و تحلیل  تجزیه  بخوبی
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  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  منابع  در زمینه  هر چند که.  کنیم  گذاري سرمایه  زمینه  باید در این  پس.  است  نیز آب  و محور کشاورزي  است  شده  شناخته  محور توسعه  در کشور ما کشاورزي

  براي  پولی  در مملکتمان  اگر زمانی  که  بگوییم  توانیم می  جرأت  به  که  نیز دارد تا جایی  ادامه  گذاري  سرمایه  و این  است  شده  خوبی  بسیاري  گذاري سرمایه  آب

بازار   دارند و در آینده  بازار کار خوبی  رشته  این  التحصیالن فارغ  بنابراین.  گذاشت  کنار خواهیم  آب  و توزیع  استحصال  براي  ، حتماً پولی باشیم  نداشته  راهسازي

،  و خاك  مشاور آب  ، مهندسین جهاد کشاورزي  نیرو، وزارت  ، وزارت خصوصی  در بخش  رشته  این  التحصیالن حاضر نیز فارغ  در حال. کار آنها بهتر نیز خواهد شد

  . است  آب  کار مهندسین  در حیطه  ماهی  پرورش  استخر براي  ، طراحی شیالت  در بخش  مثال  براي. دارند  کاري  زمینه  و شیالت  مختلف  هاي پیمانکاري

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : کشاورزي  هاي و ماشین  ، اقتصاد کشاورزي آب  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  شناسی ، خاك  ، اقتصاد کشاورزي  عمومی  ، آبیاري کامپیوتر، هواشناسی  نویسی ، برنامه  ، آمار و احتماالت  ومیعم  ، شیمی  عمومی  ، فیزیک  عمومی  ریاضیات

  .با کامپیوتر  ، آشنایی  غالت  ، زراعت کشاورزي  ، عملیات  عمومی  ، باغبانی  برداري و نقشه  عمومی، مساحی  ، زراعت  عمومی

  :ـ آب   کشاورزي  مهندسی  تخصصی  دروس

  ، مهندسی زیرزمینی  هاي ، آب  سطحی  هاي آب  ، هیدرولوژي  زهکشی  ، اصول  آبیاري  هاي سیستم  ، طراحی  برداري ، نقشه  ، هیدرولیک  مصالح  ، مقاومت استاتیک

  آب  ، حفاظت آب  انتقال  هاي ساختمان  انهار، طراحی  یک، هیدرول ساختمانی  هاي و روش  روستاها، مصالح  شرب  آب  پمپاژ، تأمین  هاي ، پمپاژ و ایستگاه  زهکشی

  . ، اقتصاد مهندسی  و خاك

  :گرایش اقتصاد کشاورزي

د سو  را کرد و بیشترین  استفاده  موجود بهترین  و منابع  از امکانات  کند تا بتوان می  پیاده  کشاورزي  اقتصاد را در بخش  کالن  ، قوانین اقتصاد کشاورزي  مهندسی

  ، کود، بذر، نیروي ، آب از زمین  موجود اعم  از منابع  شود تا با استفاده می  اعمال  کشاورزي  در بخش  اقتصادي  مسائل  علم  دیگر در این  عبارت  به. آورد  دست  را به

کند   را بهینه  کشاورزي  واحدهاي  و مدیران  کشاورزان  فعالیت سو  کند از یک می  تالش  رشته  این. آید  دست  و حداکثر سود به  حداکثر محصول  و سرمایه  انسانی

درباره تفاوت دو رشته اقتصاد گرایش اقتصاد .باشد  داشته  نقش  کشاورزي  در بخش  دولتی  و مدیران  سیاستمداران  ریزي دیگر در بهبود برنامه  و از سوي

ت که هر چند دروس اختصاصی هر دو رشته یکی است، اما دانشجویان رشته اقتصاد گرایش کشاورزي و مهندسی کشاورزي گرایش اقتصاد کشاورزي باید گف

شان بر علم اقتصاد استوار است و دانشجویان رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي پایه دروسشان بر دانش کشاورزي استوار  اقتصاد کشاورزي پایه رشته تحصیلی

  .ي با دانش کشاورزي و عوامل طبیعی از قبیل آب، خاك و هوا آشنایی الزم را نداردشده است به عبارت دیگر دانشجوي اقتصاد کشاورز

  :الزم   هاي توانایی

  التحصیل فارغ  یک  کند چون  پیشرفت  رشته  تواند در این برد، می می  ها لذت و دامداري  در مزارع  دارد و از کار و فعالیت  عالقه  کشاورزي  به  که  دانشجویی

. دهد  خود را انجام  اقتصادي  میز، محاسبات  بگیرد و در پشت  فاصله  تولید کشاورزي  هاي و قطب  روستایی  هاي تواند از محیط نمی  اقتصاد کشاورزي  مهندسی

  .تحلیل کند همچنین دانشجوي این رشته باید در درس ریاضی توانمند باشد تا بتواند به خوبی محاسبه کرده و اطالعات به دست آمده را تجزیه و
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  :  در ایران  شغلی  موقعیت

هزار  40حاضر   و در حال  نیست  مشخص  درستی  به  اقتصاد کشاورزي  مهندس  و از جمله  کشاورزي  مهندسی  التحصیالن فارغ  در کشور ما جایگاه  متأسفانه

  هیچ  رشته  این  التحصیالن فارغ  که  معنا نیست  آن  به  این  البته. اند شده  التحصیل و آزاد فارغ  دولتی  هاي از دانشگاه  که  بیکار در کشور داریم  کشاورزي  مهندس

دهد یا در جهاد   ارائه  و کشاورزي  اقتصادي  هاي طرح  خصوصی  هاي تواند در شرکت می  توانمندي  در صورت  رشته  این  التحصیل فارغ  ندارند بلکه  کاري  موقعیت

بپردازد یا در مورد   غذایی  صنایع  هاي ها و کارخانه ، مرغداري مزارع  مثل  کشاورزي  واحدهاي  براي  و بلند مدت  مدت  ، میان مدت  کوتاه  ریزي برنامه  به  کشاورزي

  .کند  تحقیق  کشاورزي  محصوالت  در زمینه  گذاري سرمایه  و نحوه  کشاورزي  مختلف  واحدهاي  موفقیت  و عدم  موفقیت  علل

  :اقتصاد کشاورزي   مهندسی  تخصصی  سدرو

  هاي طرح  و ارزیابی  ، تهیه  طبیعی  ، اقتصاد منابع  مزرعه  ، مدیریت  ، اقتصادسنجی ، اقتصاد ریاضی ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن  کشاورزي  محصوالت  بازاریابی

  .اقتصاد تولید،  ، حسابداري کشاورزي  و سیاست  ، اقتصاد توسعه  تحقیق  ، روش  کشاورزي

  : کشاورزي  هاي ماشین  گرایش

هاي مورد نظر به وسیله  ریزي براي زمان و نحوه کار ماشین هاي مورد نیاز براي یک مزرعه و نگهداري و رسیدگی به تعمیرات و برنامه محاسبه ماشین

  تربیت  آن  و هدف  است  در کشاورزي  مکانیک  ، کاربرد مهندسی کشاورزي  هاي ماشین  دیگر مهندسی  عبارت  به. گیرد التحصیل این رشته انجام می فارغ

و   و مجري  کشاورزي  ، مکانیزاسیون اي منطقه  ریزي ، برنامه کشاورزي  هاي ماشین  ، تعمیر و ترویج کاربرد، نگهداري  هاي بتوانند در زمینه  که  است  کارشناسانی

  .نمایند  فعالیت  عملیاتی  هاي پروژه  ارزیاب

  :  الزم  هاي توانایی

  در مقطع  رشته  این  که  در حالی  است  مکانیک  مهندسی  همان  کشاورزي  هاي ماشین  مهندسی  کنند که تصور می  سراسري  آزمون  از داوطلبان  بسیاري

  دانشجویان  همچنین. باشند  داشته  کافی  اطالعات  و علمباید از هر د  رشته  این  است و دانشجویان  مکانیک  و مهندسی  کشاورزي  مهندسی  حدفاصل  کارشناسی

  هاي ماشین  دانشجویان  مثال  براي. دارد  دو درس  با این  زیادي  ارتباط  رشته  این  دروس  و توانمند باشند چون  قوي  و فیزیک  ریاضی  باید در دو درس  رشته  این

  و باز به. بخوانند  و استاتیک  مصالح  مقاومت  از قبیل  دروسی  است  الزم  در نتیجه. باشند  داشته  اطالع  شاورزيک  هاي ماشین  قطعات  باید از مقاومت  کشاورزي

  .شوند می  انتخاب  و فنی  ریاضی  گروه  داوطلبان  از بین  رشته  این  دانشجویان  دلیل  همین

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  در یک  اگر قرار است  مثال  براي.  نخواهد داشت  خوبی  کار، کیفیت  باشد، نتیجه  نداشته  اطالع  کشاورزي  محصوالت  مکانیکی  از خواص  طراح  مهندس  اگر یک

  برش  و زاویه باشد  شده  حساب  محصول  این  بریدن  براي  کمباین  شود، باید تیغه  طراحی  گندم  هاي خوشه  درو کردن  براي  ، تراکتوري تراکتورسازي  کارخانه

  هاي ماشین  ساخت  کارخانجات  حاضر مدیران  در حال  خوشبختانه.  است  کشاورزي  هاي ماشین  مهندس  تخصص  کار در حیطه  این  گردد و البته  مشخص

  .برخوردارند  یخوب  شغلی  هاي از فرصت  طور نسبی به  رشته  این  التحصیالن اند و فارغ رسیده  نتیجه  همین  نیز به  کشاورزي

  :تخصصی   دروس
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  ، تکنولوژي کشاورزي  ادوات  ، مواد ساختمانی ماشین  اجزاي  ، طراحی صنعتی  کشی ، نقشه ، ترمودینامیک سیاالت  ، مکانیک ، دینامیک مصالح  ، مقاومت استاتیک

 . و الکتریسیته  ، برق  کشاورزي  هاي و کاربرد تراکتور، ماشین  موتور، شناخت

 

  رشته هاي دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر

   :دیباچه

  :گوید ابداع کننده استراتژي دریایی در اوایل قرن بیستم می "الفرد تیرهامان"دریا ساالر 

بر این دریاهاي بزرگ را  هر کشور و یا ائتالفی از کشورها که قدرت فرماندهی. اند هاي کره زمین، حبابی پر آب هستند که جدار زمین را پوشانده اقیانوس"

البته شرط اساسی و الزم براي این کار، وجود یک نیروي دریایی . تواند ثروت دنیا را کنترل کند و از این طریق بر کره زمین مسلط شود می  داشته باشد،

این استراتژي ".رانی تجارتی، تکمیل و پشتیبانی شودهاي عملیاتی در داخل کشور و ماوراء دریاها باشد و با انبوهی از کشتی قدرتمند است که داراي پایگاه

هاي بزرگ جهانی در جنگ جهانی اول و بعدها در جنگ جهانی دوم و سالهاي جنگ سرد دنبال شد و با پیشرفت پر شتاب فناوري ناشی  دریایی توسط قدرت

کشور آمریکا هم . افع ملی و اهداف استراتژیکی خود نهایت بهره را بردندیابی به من از جنگ جهانی دوم، آمریکا و شوروي سابق از استراتژي دریایی براي دست

درت خود را به اکنون نیز از پیروان ثابت قدم استراتژي دریایی است و ناوگان رزمی و بازرگانی وابسته به آن در تمام آبهاي حساس جهان حضور داشته و ق

هاي مورد نظر نفوذ داده و منتقل  هاي حضورشان به سرزمین دهد و این قدرت را از محل اري قرار میبرد هاي خارجی این کشور مورد بهره منظور اعمال سیاست

  براي  مناسب  و هوایی  آب  و شرایط  دریایی  مناطق  ، وسعت) مازندران  و دریاي  فارس  خلیج  به  دسترسی(  خاص  جغرافیایی  موقعیت  دلیل  به  کشور ایران.سازد می

هند و   ، اقیانوس عمان  ، دریاي فارس  در خلیج  حیاتی  ملی  منافع  حفظ  و براي  برخوردار است  دریانوردي  براي  خوبی  از موقعیت  مناطق،  در این  دریانوردي

و   مقتدر، متفکر، متعهد، طراح  دریایی  نیروي  ؛ باید یک  و فرهنگی  ، اجتماعی از اقتصادي  اعم  و دریانوردي  دریایی  هاي در فعالیت  و شرکت  مازندران  دریاي

خود را   راستا فعالیت  در همین 1360  در نوشهر، مهرماه  واقع) ره(خمینی امام  دریایی علوم  دانشگاه. باشد  داشته  و یکم  بیست  در قرن  مطرح  با معیارهاي  مطابق

  و کمیسر دریایی  و مدیریت  دریایی  ، مهندسی دریایی  و مخابرات  الکترونیک  ، مهندسی ر دریاییعرشه ، تفنگدا  رشته 5حاضر در   در حال  دانشگاه  این. آغاز کرد

  انتخاب  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  خود را از هر سه  دانشجویان  و کمیسر دریایی  مدیریت  رشته  میان  در این  که. پذیرد دانشجو می

  .هاي شناور معرفی کردیم که ما آن را در بخش رشته کند می

  ): کشتی  و فرماندهی  ناوبري( عرشه 

و   راستا دانش  در این. بگیرند  را برعهده  یا بازرگانی  شناور نظامی  هاي یگان  بتوانند هدایت  التحصیلی از فارغ  پس  که  است  جوانانی  تربیت  رشته  این  هدف

،  ، غواصی) آب  مختلف  هاي الیه  شناخت(  نگاري ، آب ، هواشناسی ، ضد زیردریایی ، ملوانی و موشک  ، توپخانه دریایی  ، عملیات ناوبري  زمینهرا در   الزم  تخصص

،  تر توپخانه تخصصی  صورت  به  مینظا  شاخه  دانشجویان  البته. آورند می  به دست  و بارگیري  و تخلیه  پروازي  علوم  ، مبانی و زیر سطحی  شناور سطحی  هاي یگان

  مهم  اما آنچه. خوانند تر می تر و تخصصی گسترده  صورت  را به  و بارگیري  تخلیه  بازرگانی  کنند و شاخه می  را مطالعه  زیرسطحی  ها و تجهیزات و سالح  موشک
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  هاي ارگان  شود که می  دانشجو پذیرفته  در صورتی  ناوبر تجاري  و براي  است  ر نظامیناوب  خمینی تربیت دریایی امام دانشگاه علوم  اصلی  هدف  که  است  این  است

ها و  ارگان  بورسیه  از دانشجویان  دسته  این  یعنی؛. نیاز کنند  اعالم  بنادر و شیالت  و سازمان  ایران  اسالمی  جمهوري  ، کشتیرانی کش نفت  ملی  از شرکت  دیگر اعم

  .یگر هستندد  هاي سازمان

  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : و تجاري  نظامی  در دو شاخه  مشترك  پایه  دروس

  . عمومی  ، شیمی کامپیوتر، فیزیک  نویسی ، برنامه ریاضی

  :  تجاري  ناوبري  شاخه  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، ناوبري تخصصی  خارجه  ، زبان حسابداري  ، اصول دریایی  ، حقوق مدیریت  و تئوریهاي  ی، مبان برق  مهندسی  ، مبانی کشتی  ، معماري دریایی  مهندسی  اصول

  ، تاریخ و بارگیري  ، تخلیه بصري  ، مخابرات ، هواشناسی ، ملوانی و الکتریکی  مغناطیسی  نماي ، قطب الکترونیکی  ، ناوبري راه  ، قوانین نجومی  ، ناوبري ساحلی

،  ARPA  رادار و سیستم  ، ناوبري تن 500باالتر از   هاي کشتی  در روي  خطرناك  کاالهاي  و بارگیري  ، مانور با شناور، تخلیه شناسی اقیانوس،  دریایی  جنگهاي

  ، راهبري فرماندهی  در پل  انیافراد، نگهب  جان  نجات  ، عملیات و ساحلی  نجومی  ، دریانوردي ، ملوانی با آتش  ، بقا در دریا، مبارزه رادیویی  مخابرات  اصول

  تعادل  به  مربوط  ، محاسبات رادیویی  تخصصی  و کاربرد زبان  ، مخابرات و هدایت  سکان  کنترل  هاي ، سیستم و تخمینی  ساحلی  ، دریانوردي رانش  موتورهاي

  . خاص  هاي کشتی  ویژه  استانداردهاي  موزش، آ رادیویی  دستگاههاي  ، کاربري الکترونیکی  ناوبري  هاي سیستم  ، کاربري کشتی

  : نظامی  ناوبري  شاخه  و تخصصی  اصلی  دروس

و   مخابراتی  هاي ، سیستم الکترونیک  مهندسی  ، مبانی دریایی  ، حقوق مدیریت  هاي و تئوري  ، مبانی برق  مهندسی  ، مبانی کشتی  ، معماري دریایی  مهندسی  اصول

،  و موشک  ، توپخانه و مهمات  ، توپخانه ، ملوانی و الکتریکی  مغناطیسی  نماي ، قطب راه  ، قوانین نجومی  ، ناوبري ساحلی  ، ناوبري تخصصی  خارجه  ن، زبا رادار دریایی

،  ، هواشناسی الکترونیکی  هاي ، جنگ و تاکتیکی  رادیویی  ، مخابرات پروازي  علوم  ، مبانی دریایی  و مانور، عملیات  ، سینماتیک زیرسطحی  و تجهیزات  سالح

  . فرمانده  پل  ، افسر نگهبان ، مانور با شناور، دریانوردي شناسی ، اقیانوس دریایی  ، هنر جنگ دریایی  هاي جنگ  ، تاریخ ، پروژه و بارگیري  ، تخلیه بصري  مخابرات

  :  تفنگدار دریایی

  از دریا به  هجوم(شود  می  آبخاکی  عملیات  آنها شامل  تخصصی  بینند و دروس می  آموزش  تفنگداري  هاي تیپ در  براي خدمت  تفنگدار دریایی  رشته  دانشجویان

  نوبت  کنند و سپس خود را آغاز می  عملیات  دریایی  تفنگداران  اول  در مرحله  آبخاکی  عملیات  هنگام  در واقع) ها و سرپل  ساحلی  و تسخیر خطوط  دشمن  ساحل

  را داشته  و توپخانه  شناور کوچک  هاي یگان  و هدایت  کم  در عمق  غواصی  باید توانایی  رشته  این  التحصیالن فارغ  بنابراین. شود می  نظامی  سایر نیروهاي  هب

  .باشند

  :  پایه  دروس

  . و مغناطیس  الکتریسیته  کامپیوتر، فیزیک  نویسی با کامپیوتر و برنامه  ی، آشنای عمومی  ، شیمی و ارتعاش  موج  ، فیزیک حرارت  ، فیزیک مکانیک  ، فیزیک ریاضی
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  : و تخصصی  اصلی  دروس

و قواعد   ، اصول راه  ، قوانین دریایی  ، حقوق مدیریت  ، اصول نظامی  و رادار، جغرافیاي  مخابراتی  هاي سیستم  ، مبانی برق  مهندسی  ، مبانی دریایی  مهندسی  اصول

،  انسانی  منابع  ، مدیریت رفتاري  ، تحلیل تدارکات  ، مدیریت عملیاتی  ، پژوهش کشتی  و الکترونیکی  الکتریکی  هاي ، سیستم) پدافندي(  آفندي  ، تاکتیک رزم  اساسی

،  ، ناوبري آبخاکی  هاي ، جنگ تخصصی  ارجهخ  ها، زبان ها و روش سیستم  و تحلیل  و تجزیه  ، فنون معاصر ایران  سیاسی  ، تاریخ در ارتش  پرسنلی  مدیریت

،  و موشک  ، توپخانه دریایی  تفنگداري  افزارهاي ، جنگ دریایی  ، عملیات و تاکتیکی  رادیویی  ، مخابرات الکترونیکی  ، جنگ ، غواصی بردراي ، نقشه خوانی نقشه

،  ، پدافند هوایی ، آبنگاري آبخاکی  ، شناورها و خودروهاي نوین  هاي ، جنگ و مواد منفجره  خریب، ت رزمی  و بارگیري  ، تخلیه ، هواشناسی دریایی  و مهمات  توپخانه

  .آنها  آوري جمع  و نحوه  دریایی  هاي ، مین ، ملوانی اطالعات  ، مبانی دریایی  و قدرت  تاریخ

  :  دریایی  و مخابرات  الکترونیک  مهندسی

  موجود در ناو را برعهده  الکترونیکی  هاي دستگاه  تمامی  و نگهداري  ، تعمیرات صحیح  و هدایت  رهبري  دریایی  و مخابرات  الکترونیک  مهندسی  التحصیل فارغ

  است  گفتنی . است  کامالً الکترونیکی) ناو  در یک  آتش  هدایت(  و موشکی  توپخانه  هاي دستگاه  بدانیم  شود که آشکار می  زمانی  مسأله  این  اهمیت. گیرد می

  .آشنا باشند  و مخابرات  قدرت  گرایش  باید با مهندسی برق  رشته  این  التحصیالن فارغ

  : پایه  دروس

  . فیزیک  عددي  کامپیوتر، محاسبات  نویسی ، برنامه مهندسی  ، آمار و احتماالت دیفرانسیل  ، معادالت ریاضی

  : و تخصصی  اصلی  دروس

،  تخصصی  خارجه  ، زبان مهندسی  ، ریاضیات منطقی  ، مدارهاي الکتریکی  هاي ، ماشین الکتریکی  گیري ، اندازه ، الکترونیک الکتریکی  ، مدارهاي الکترومغناطیس

  ، مدارهاي ها و امواج ان، مید برق  عمومی  افزار، کارگاه جنگ  کنترل  ، مبانی الکترونیک  جنگ  ، اصول خطی  کنترل  هاي ، سیستم دریایی  مهندسی  ، اصول مخابرات

  ، میکروپروسسور، کارورزي دریایی  و الکترونیک  مخابرات  هاي ، سیستم پالس  رادار، تکنیک  هاي سیستم  ، اصول ، ماکروویو، اجزاء کامپیوتر، آنتن مخابراتی

  ) .  است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  این  هاي از درس  بسیاري(

  :  دریایی  مهندسی

بتواند   شناور باشد و سپس  دهد، باید در آب  را انجام  مأموریتی  که  از آن  زیرا هر ناو قبل.  است  داشتن  و تحرك  هر ناو، شناور بودن  براي  و اساسی  مهم  کندو ر

  مهندس  یک  چون.  است  دریایی  مهندسی  التحصیالن ارغف  بر عهده  مهم  دو رکن  این  مسؤولیت. کند  دیگر حرکت  نقطه  به  اي و از نقطه  گرفته  فاصله  از اسکله

و از نفوذ   شده  وارد عمل  سرعت  ایجاد گردد، به  سوراخی  کوچکترین  که  و در صورتی  کرده  کند، جلوگیري ناو را تهدید می  یک  شناوري  که  از عواملی  دریایی

  مهندس  باشد، بر عهده  گاز یا ترکیبی  ، توربین ، دیزلی تواند بخاري می  ناو که  یک  محرکه  نیروهاي  مسؤولیت  کند همچنین می  ناو جلوگیري  داخل  به  آب

  .شود  ناو تضمین  تا تحرك  است  دریایی

  : پایه  دروس

  . ، فیزیک  عددي  کامپیوتر، محاسبات  نویسی ، برنامه  دیفرانسیل  ، معادالت  عمومی  ریاضی
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  : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، مکانیک  مصالح  ، مقاومت ، دینامیک  حرارت  ، انتقال  ، ترمودینامیک ، استاتیک  مهندسی  و طراحی  فنی  برق، رسم  مهندسی  مواد، مبانی  و خواص  شیمی

،   گاز دریایی  ، توربین  بخار دریایی  هاي ربین، تو  دریایی  دیزل  ، موتورهاي گیري و اندازه  اتوماتیک  ، کنترل  ، اجزاي ماشین دریایی  مهندسی  ، اصول سیاالت

بخار   هاي ، دیگ  در کشتی  الکتریکی  هاي ، سیستم) هیدرودینامیک(  کشتی  ، معماري) هیدرواستاتیک(  کشتی  ، معماري  عمومی  ، تأسیسات  فرعی  آالت ماشین

،   دیزل  موتورهاي  بخار، کارگاه  و دیگ  توربین  ، کارگاه  دریایی  تجهیزات  ، کارگاه  تأسیسات  ، کارگاه  دریایی  در تجهیزات  ، خوردگی  تخصصی  ، زبان  دریایی

  . ، دریانوردي  کارگاهی  تکنولوژي

  :الزم   هاي توانایی

کشور   آموزش  سنجش  مرداد، سازمان  اوایل  شود و هر سال می  کد معرفی  با یک  سراسري  آزمون  در دفترچه  خمینی  امام  دریایی  علوم  دانشگاه  هاي رشته  کلیه

  از معاینات  پس  تعداد، داوطلبان  این  از میان  کند که می  معرفی  دانشگاه  این  را به  برابر ظرفیت 20حدود   دریایی  علوم  دانشگاه  مند به عالقه  داوطلبان  از بین

از   دسته  این  رشته  انتخاب  فرم  به  با توجه  سنجش  سازمان  شوند و در نهایت می  معرفی  سنجش  مانساز  به  برابر ظرفیت 2،  ورزش  و تست  ، مصاحبه پزشکی

  و استخدام  دفتر گزینش  به  روز مشخص  در یک  دانشجویان  این. کند می  را معرفی  خمینی  امام  دریایی  علوم  مورد نظر دانشگاه  ، تعداد دانشجوي داوطلبان

  این  کنند، به می  رشته  انتخاب  دریایی  علوم  دانشگاه  تخصصی  رشته 5  کشور از بین  آموزش  سنجش  سازمان  و در حضور نماینده  کرده  مراجعه  یاییدر  نیروي

خود را   مورد عالقه  توانند رشته می  ترتیب  به  بعدي  هاي رتبه  را دارد و سپس  رشته  انتخاب  ، در آغاز حق دانشگاه  در این  شده  گزینش  رتبه  بهترین  که  صورت

  دریایی  علوم  دانشجویان دانشگاه  که  است  گفتنی. را ندارند  رشته  آن  انتخاب  حق  بعدي  شود، دانشجویان  ها تکمیل از رشته  یکی  اگر ظرفیت  کنند البته  انتخاب

و از   است  انگلیسی  زبان  به  دانشگاه  این  تخصصی  هاي سو اکثر کتاب  از یک  باشند چون  مسلط  نگلیسیا  زبان  و به  بوده  قوي  و فیزیک  ریاضی  باید در دروس

با   ارتباط  ناو براي  کارکنان  هنگام  گیرد و در این قرار می  المللی بین  هاي ، در آب دریا رفت  طرف  به  مایل 12دور شد و   ناو از ساحل  یک  دیگر وقتی  سوي

  تقویت  دانشجویان  انگلیسی  زبان  شود که می  تالش  برنامه  فوق  هاي کالس  کمک  به  دانشگاه  در این  باشند البته  مسلط  انگلیسی  زبان  دیگر باید به  اورهايشن

  و با موفقیت  خوبی  را به  دانشگاه  تر نباشد تا دروس پایین 15نیز از   شان دیپلم  باشند و معدل  مسلط  انگلیسی  زبان  از ابتدا به  دانشجویان  که  گردد، اما بهتر است

چند   مدت  به  دریایی  افسر نیروي  یک  از اوقات  بعضی  باشد چون  داشته  وابستگی  خود خیلی  خانواده  نباید به  دریایی  علوم  دانشجوي  در نهایت. سر بگذارند پشت

و تفنگدار   کشتی  و فرماندهی  ناوبري  ، دید براي کامل  جسمانی  باید از سالمت  دانشجویان  همچنین. خود باشد  ر خانوادهتواند در کنا و نمی  است  آب  روي  ماه

  علوم  شگاهدان  در ضمن. در دریا کنار بیایند  زندگی  هاي و سختی  برخوردار باشند تا بتوانند با مشکالت  دانشگاه  هاي رشته  بقیه  دید براي  و حداقل  دریایی

  باشد، حذف  نهم  رشته  از انتخاب  پس  که  دریایی  علوم  دانشگاه  کد رشته  صورت  باشد در غیر این  داوطلبان  رشته  انتخاب  اول  اولویت 9از   باید یکی  دریایی

  .پذیرد گفتنی است که این دانشگاه تنها از بین داوطلبان مرد، دانشجو می. خواهد شد

  :  در ایران  لیشغ  موقعیت

  نیروي  بر عهده  آنان  و زیست  آموزشی  ، کمک ، پوشاك خوراك  هاي هزینه  و کلیه  بوده  روزي ، شبانه تحصیل  در طی  خمینی  امام  دریایی  علوم  دانشگاه  دانشجویان

برابر   التحصیلی از فارغ  کنند و پس می  دریافت  حقوق  دریایی  از نیرويشوند و  می  ناوبان دومی  اخذ درجه  به  واحد موفق 118  از گذراندن  است و پس  دریایی
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 .روند باالتر می  درجات  به  ارتش  قانون

 

  کاردانی دریانوردي

   :دیباچه

التحصیالن این  ارغف. هاي ساحلی است هدف این رشته تربیت افراد متخصص در کاربرد علوم و فنون تخصصی براي هدایت و اداره شناورهاي مختلف در آب

هاي دولتی و  توانند در ارگان هاي دولتی و خصوصی مسؤولیت فرماندهی و هدایت شناورهاي ساحلی را به عهده بگیرند همچنین می توانند در ارگان رشته می

عنوان راهنما و مسؤول عملیات و خدمات  هاي مجري قوانین محلی دریانوردي و بنادر به سازمان  خصوصی مرتبط با صنعت حمل و نقل و دیگر صنایع دریایی،

  .بندري فعالیت نمایند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردي، فیزیک مکانیک و حرارت 

  :دروس اصلی

  یسی کامپیوتر، تاریخ و قدرت دریایی، اصول مدیریت، زبان تخصصی، الکترونیک عمومینو مبانی مهندسی دریایی، برنامه  شناسی، نجوم، هواشناسی و اقیانوس

  :دروس تخصصی

ناوبري، قوانین و عالئم دریایی،  هاي الکترونیکی، کمک نماي مغناطیسی و جایرو، ناوبري نجومی، دستگاه ناوبري ساحلی و تخمینی، کار روي نقشه، قطب

 .ساختمان کشتی مخابرات دریایی، اصول کلی تعادل و

 

  صدا و سیما - کاردانی فنی الکترونیک 

اري با توجه به تنوع صنایع الکترونیکی و مخابراتی سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایران و نیاز روز افزون این سازمان به گسترش و نگهد: دیباچه

هاي آموزشی رشته برق ارائه شده است هدف این رشته   سیما به عنوان یکی از دروههاي رادیو و تلویزیون کشور، دوره کاردان فنی الکترونیک صدا و  شبکه

است و دروس آن ترکیبی از دورس علوم پایه، دروس ) فرستنده، صدا و تصویر و صدا برداري(  هاي فنی الکترونیک صدا وسیما تربیت افرادي کاردان در زمینه

  . ست که در صنایع و تکنولوژي سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران مطرح استاصلی برق و دورس تخصصی الکترونیک و مخابرات ا

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس
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  :دروس پایه

  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس، ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردي، فیزیک عمومی

  :درس اصلی

  نویسی ، مبانی کامپیوتر و برنامه)زبان فنی( سور، کاتالوگ خوانی گیري، الکتروتکنیک، دیجیتال، میکروپروس مدار، اصول اندازه

  :دروس تخصصی

 )هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس(اصـــول و مـدارات مـخابـراتـی، ویـدئـوتـکـنیک، آکـوستیـک، پـروژه، کـارآمـوزي 

 

  مهندسی فرماندهی و کنترل هوایی

  :دیباچه

ها پرواز  هاي شکاري، ضربتی، اکتشافی، مسافربري یا ترابري بر فراز آسمان هایی که سوار بر هواپیما ی در دیدگاه عامه مردم مساوي است با خلباننیروي هوای 

براي مثال . دارنددر حالی که نیروي هوایی هر کشوري عالوه بر خلبانان، نیروهاي دیگري نیز هستند که مشاغل بسیار حیاتی و مهمی را بر عهده . کنند می

هاي ثابت و متحرك دشمن و دفاع از مرزهاي هوایی کشور بر عهده مهندسین تکنولوژي فرماندهی و کنترل هوایی  طراحی و فرماندهی پدافند هوایی علیه هدف

و اطالعات عملیاتی آموزش داده  عملیات موشکی. این رشته در کشور ما در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاري در سه گرایش کنترل شکاري. است

  که  است  این " تکنولوژي"  و منظور از کلمه  است  طراحی  معناي  به  آن  مصطلح  در مفهوم " مهندسی"  در مفهوم عنوان این رشته باید گفت که واژه.شود می

  از جمله  نظامی  هاي زمینه  در تمام  ، اطالع اطالعاتی  منظور از دانش  باشد، که  داشته  و اطالعاتی  افزاري ، سخت افزاري نرم  باید دانش  رشته  این  التحصیل فارغ

  این  التحصیل فارغ  که  این  نیز، یعنی " فرماندهی"  واژه.  است  هوایی  نیروي  سازمانی  هاي از سیستم  ها و اطالع هواپیماها و موشک  از انواع  ، اطالع عملیات  اطالعات

خود،   زیر مجموعه  یاري  ، به است  کرده  کسب  که  و اطالعاتی  افزاري ، نرم افزاري سخت  از دانش  دیگر بتواند با استفاده  عبارت  به. بکند  مدیریت  اعمالبتواند   رشته

  آموختگان دانش  کار خود را با فرماندهی  فرماندهی  رده  نتری پایین  عنوان  به  دانشکده  این  آموخته دانش  در واقع. دهد  را انجام  هوایی  نیروي  محوله  هاي مأموریت

کنند،  کار می  هوایی  نیروي  اند و در مجموعه کرده  تحصیل  و مدیریت  برق  کامپیوتر، مهندسی  هوا و فضا، مهندسی  مهندسی  هاي در رشته  که  دانشگاه  دیگر این

را فرا بگیرد تا با   و فردي  گروهی  هاي هر دانشجو باید مهارت  معنا که  این  به.  است  فرماندهی  اعمال  جیرهاز زن  اي نیز مقوله " کنترل"  واژه. کند آغاز می

  سه  داراي  هرشت  این. کند  را رد و بدل  الزم  و اطالعات  برقرار کرده  ارتباط  دریایی  و نیروي  زمینی  از نیروي  کشور اعم  دفاعی  خود و با دیگر نیروهاي  زیرمجموعه

  .  است  عملیاتی  و اطالعات  موشکی  ، عملیات شکاري  کنترل  گرایش

  : شکاري  کنترل  گرایش

را   دشمن  و هواپیماي  خودي  هواپیماي  رهگیري  هاي ها و تکنیک تاکتیک  انواع  کارگیري  و به  هوایی  هاي رهگیري  توانایی  دانشجویان  شکاري  کنترل  در گرایش

  هوایی  وارد مرزهاي  ناشناسی  هواپیماي  که  این  محض  پردازند و به کشور می  قلمرو فضایی  و مراقبت  کنترل  رادار به  هاي در ایستگاه  گیرند و در نهایت می فرا
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  .گیرد  انجام  الزم  هاي گیري تا تصمیم  داده  مذکور گزارش  مبادي  شود، به کشور می

  : موشکی  عملیات  گرایش

در   زمین  به  زمین  موشکی  هاي وجود دارد، در سایت  هوایی  در نیروهاي  که  مختلفی  پدافندي  افزارهاي و جنگ  تجهیزات  به  با توجه  گرایش  این  آموختگان دانش

و   پایین  ارتفاع  هوا در دو بخش  به  زمین  موشکی  يها و در سایت  سطح  به  سطح  هاي یا سیستم "و باال  متوسط  ارتفاع"و  " و پایین  پست  ارتفاع"  هاي تخصص

  رزمی  عملیات  ، فرماندهی زمین  به  هوا یا زمین  به  زمین  موشکی  هاي از سیستم  افراد با استفاده  این  در واقع. شوند می  خدمت  به  و باال مشغول  متوسط  ارتفاع

  .دارند  را برعهده  هوایی  نیروي

  :عملیاتی  تاطالعا  گرایش

،  همسایه  کشورهاي  دفاعی  و بخصوص  ، اجتماعی ، سیاسی فرهنگی  را از وضعیت  الزم  اطالعات  چگونه  گیرند که فرا می  عملیاتی  اطالعات  گرایش  دانشجویان 

  دست  به  در واقع. آورند  دست  به  اطالعات  و تفسیر این  و تحلیل  هوایی  هاي و عکس  اي ، ماهواره الکترونیکی  هاي از سیستم  با استفاده  اي فرامنطقه  و حتی  منطقه

  و کنترل  فرماندهی  تکنولوژي  مهندسی  التحصیالن فارغ  برعهده  جنگ  آنها در زمان  استراتژي  کار بردن  و به  صلح  در زمان  و غیرنظامی  نظامی  اطالعات  آوردن

  . تاس  عملیاتی  اطالعات  گرایش  هوایی

  :  الزم  هاي توانایی

در   بر موفقیت  افراد عالوه  این. شوند می  پذیرفته  و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  داوطلبان  از بین  هوایی  و کنترل  فرماندهی  تکنولوژي  مهندسی  رشته  ّ دانشجویان

  که  ظاهري  بر خصوصیات  عالوه  ، داوطلب مرحله  در این  شوند که  نیز پذیرفته  ید ستاريشه  هوایی  و فنون  علوم  دانشگاه  پزشکی  باید در معاینات  سراسري  آزمون

  :از  است  عبارت

نهاجا از   بهداري  متر باید برابر با استانداردهاي سانتی 160قد   و حداقل) شود می  سال 24  ، حداکثر سن سربازي  خدمت  انجام  در صورت(  سال 22  حداکثر سن

  دانشگاه  این  و حفاظتی  عقیدتی  در مصاحبه  است  الزم  در ضمن. باشد 10از  7ها نباید کمتر از  از چشم  دید هر یک  مثال  براي. برخوردار باشد  جسمانی  سالمت

  این. شوند  نیز پذیرفته  دانشکده  این  علمی  یتهدر کم  که  است  الزم  فوق  هاي بر گزینش  عالوه  رشته  این  ورودي  داوطلبان 80  از سال  همچنین. گردد  پذیرفته

  و آمادگی)  زبان  لکنت  نداشتن(  فیزیکی  ، آمادگی) و فیزیک  ، ریاضیات انگلیسی  بر زبان  تسلط(  علمی  توان  شامل  دهد که را مد نظر قرار می  مقوله  سه  کمیته

  فقط  هوایی  و کنترل  فرماندهی  تکنولوژي  مهندسی  رشته  در ضمن. شود می)  فرماندهی  مراتب  سلسله  ا باالترینت  رده  ترین از پایین  مدیریت  توان(  و روانی  روحی

  ، تحت شدن  پذیرفته  باشند و در صورت  کرده  خود درج  رشته  انتخاب  فرم  اول  انتخاب 9از   را جزو یکی  رشته  باید این  پذیرد و داوطلبان مرد را می  داوطلبان

در   دانشگاه  این  دانشجویان  همچنین. یابند  کشور انتقال  عالی  آموزش  سایر مؤسسات  توانند به متمرکز، نمی نیمه  هاي در رشته  شدن  قبول  حتی  شرایطی  هیچ

،  از خوراك  آنها اعم  هاي هزینه  هستند و کلیه  روزي شبانه  گاه، در دانش عمومی  و تعطیالت  دو ترم  بین  ، تعطیالت تابستانی  غیر از تعطیالت  به  آموزش  دوره  طول

  هزینه  کمک  عنوان  به  مبلغی  نیز ماهیانه  تحصیل  مدت  و در طول  است  ایران  اسالمی  جمهوري  ارتش  هوایی  نیروي  آنها برعهده  و زیست  آموزشی  ، کمک پوشاك

واگذار   هوایی  نیروي  ضوابط  و مطابق  مناسب  ، مسکنی هوایی  در نیروي  خدمت  در طول  دانشگاه  این  التحصیالن فارغ  به  کنند و باالخره می  دریافت  تحصیلی

در   لیتحصی  هاي از بورس  ایران  اسالمی  جمهوري  ارتش  هوایی  و نیاز نیروي  شرایط  به  توانند با توجه می  خدمت  در طول  التحصیالن فارغ  شود همچنین می
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  .کنند  استفاده  باالتر از کارشناسی  مقاطع

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  دومی  ستوان  با درجه  هوایی  و کنترل  فرماندهی  تکنولوژي  مهندسی  رشته  و دانشجویان  است  نظامی  دانشگاه  یک  شهید ستاري  هوایی  و فنون  علوم  دانشگاه

  ترین افراد کار خود را از پایین  این.  نخواهند داشت  مشکلی  شغلی  آیند، از نظر آینده درمی  اسالمی  جمهوري  ارتش  استخدام  هب  شوند و چون می  التحصیل فارغ

،  گردان  ، فرمانده دسته  فرمانده  شامل  فرماندهی  مراتب  سلسله  ترتیب  ، به خدمت  حین  هاي دوره  کنند و با گذراندن آغاز می)  گروه  فرماندهی(  فرماندهی  رده

  ارتش  هوایی  نیروي  کل  فرماندهی  توانند به می  حتی  الزم  هاي ها و قابلیت توانایی  داشتن  کنند و در صورت می  لشکر را طی  و فرمانده  تیپ  ، فرمانده هنگ  فرمانده

 .رسید  از فرماندهی  رده  این  به  شهید بزرگوار سرلشکر ستاري  برسند همانطور که  ایران  اسالمی  جمهوري

 

  )شهید عباسپور(مهندسی علمی و کاربردي عمران دانشکده صنعت آب و برق 

  :دیباچه

حیاتی در مصارف کشاورزي، خانگی و صنعتی نقش   در عصر حاضر، این ماده.آب، راز ماندگاري جهان و از عناصر اصلی بقا و دوام زندگی در کره زمین است 

هاي آینده، جهان با  شود که در سال گفته می.خشک به وجود آورده است و کمبود آن، مشکالتی را در اکثر کشورها، بویژه کشورهاي خشک و نیمهاساسی دارد 

هند آشامیدنی نخوا  میلیارد نفر از ساکنان زمین، آب 3میالدي، حدود  2025بحران جدي کمبود آب روبرو می شود و حتی به گفته دانشمندان، تا سال 

هاي بارز و کلیدي توسعه پایدار است و مدیریت  برداري بهینه از این منابع، یکی از نشانه ریزي براي بهره از همین رو، امروزه حفاظت از منابع آب و برنامه.داشت

هاي دور به مراکز مصرف منتقل  فاصله منابع آب کشورهاي مختلف جهان براي تأمین آب مورد نیاز، سدهاي مخزنی بزرگ احداث کرده و منابع آب زیادي را از

، مهندسی عمران ـ  برداري از سه شبکه ـ بهره هاي مهندسی عمران رشته 1370دانشکده صنعت آب و برق شهید عباسپور بر پایه همین نیاز، درسال . کنند می

  .هاي آب و فاضالب را دایر کرد برداري ازشبکه هاي آبی و مهندسی عمران ـ بهره  ساختمان

  :برداري از سد و شبکه هندسی علمی ـ کاربردي عمران ـ بهرهم

میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال در سطح  30هاي وسیعی از کشور دچار خشکسالی و کمبود آب هستیم، بیش از  دانید در حالی که ما در بخش آیا می

. ها مانند امروز نبوده است گاه اثرات مخرب سیالب ها زندگی کرده، هیچ یالبرود؟از سوي دیگر با وجود آنکه بشر در طول تاریخ همیشه با س کشور هرز می

حفظ آب به یاري سدسازي و استفاده بهینه از آن است؛ کاري که در حیطه فعالیت مهندسین   ها، راه  شک براي مواجهه با این مشکالت، یکی از بهترین بی

گیري از سد نقش موثر و بسزایی در حفظ منابع آبی  هاي بهره از سد و شبکه با به کارگیري بهترین روشبرداري  در این میان مهندسین بهره. عمران ـ آب است

التحصیل این رشته  سین این رشته است و فارغ در حین اجرا و پس از اجرا بر عهده مهند  هاي آبیاري و زهکشی قبل از اجرا، به عبارت دیگر، مدیریت شبکه.دارند

براي مثال، در پشت یک سد به مرور .برداري کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دهد احداث یک سد را از زمان مطالعه تا احداث و بهره باید بتواند، پروژه

دارد  همچنین امکان. هاي تحتانی و میانی را ببندد و عمالً سد را به سوي تعطیل شدن بکشاند تواند تمام دریچه این رسوب می. شود زمان رسوب جمع می
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برداري ازسد و شبکه، نحوه حفظ و  در این میان مهندسین بهره. رسوب وارد کانال اصلی شده و باعث نشت، ترك خوردن، واژگون شدن و شکستن کانال گردد

ل رفتار سد در اثر نیروهاي در واقع حفاظت، نگهداري و کنتر.گیرند هاي آبیاري و زهکشی فرا می ترمیم سد و شبکه و جلوگیري از رسوب و فرسایش را در شبکه

ها و تغییرات محیطی وظیفه اصلی مهندسین سد و شبکه  ها، جابجایی وارده بر آن مانند فشار آب، زیر فشار تغییرات تراز آب، اثرات محلی مانند زلزله، لغزش

  .است

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه و اصلی 

نیک خاك، مواد مصالح و بتن، استاتیک، هیدرولیک، هیدرولوژي، هیدرومتري، هیدروژئولوژي، اقتصاد مهندسی، شیمی فیزیک آب، مقاومت مصالح، مکا

  شناسی مهندسی، زیست شناسی، زمین کشی صنعتی، روابط آب و خاك و گیاه، زمین تجهیزات مکانیکی و برقی در سد و شبکه، دینامیک، رسم فنی و نقشه

  . برداري برداري، مکانیک سیاالت، نقشه نقشهمحیطی در سد و شبکه، عملیات 

  :دروس تخصصی

برداري و نگهداري از سد و شبکه، پروژه کارشناسی مهندسی  ریزي در مدیریت منابع آب، بهره هاي آبیاري، اصول برنامه آبخیزداري و حفاظت خاك، اجراي شبکه

شناخت و   هاي انتقال آب و پروژه، و عملیات، ترمیم و نگهداري از سد و شبکه، سیستمبینی و کنترل سیالب  سد و شبکه، پمپ و طراحی ایستگاه پمپاژ، پیش

هاي زهکشی، طرح و اجراي قطعات بتنی، فرسایش و رسوب، کنترل و پایداري سد، مبانی  هاي آبیاري، طراحی شبکه آالت، طراحی شبکه مدیریت ماشین

  ) هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس.(هاي آبی، هیدروگرافی مخازن، کارآموزي  یروگاهطراحی سد و تأسیسات وابسته، متره و برآورد پروژه، ن

  :هاي آبی مهندسی علمی ـ کاربردي عمران ـ ساختمان

که هزینه ساخت و احداث این طرح میلیون دالر اعالم کرده بودند در حالی  600را یک میلیارد و  3اجراي طرح سد و نیروگاه کارون   پیمانکاران خارجی هزینه

بر عهده  هاي اجرایی این طرح عظیم عمرانی،  بخش قابل توجهی از فعالیت.هاي خارجی است کمتر از مبلغ پیشنهادي شرکت% 60توسط متخصصان داخلی، 

اما بدون شک مهندسین عمران ـ . اند هاي مختلف آبی و خاکی آموزش دیده مهندسین عمران ـ عمران است؛ متخصصانی که در زمینه ساخت سازه

  هاي آبی اعم از سد، زیرا این دسته از مهندسین به طور تخصصی درباره سازه. آبی هستند  هاي هاي آبی، بهترین گزینه براي ساخت و اجراي سازه ساختمان

البته ساخت سد بیشتر در .اند رسانی آموزش دیده هاي آب شبکههاي فوالدي و بتنی مرتبط با  هاي پمپاژ و برخی از سازه رسانی، ایستگاه هاي آب سرریزها، کانال

توانند در  آورند و می التحصیالن کارشناسی نیز در این زمینه اطالعاتی به دست می اما فارغ. ارشد و دکتراي این رشته است التحصیالن کارشناسی تخصص فارغ

  .ها است فعالیت نمایند هایی که در ارتباط با رودخانه آبی، آبشارها و در کل انواع سازه هاي انحراف آب، سرریزها، مخازن زمینه ساخت سدهاي کوتاه، سازه

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

ازي س مهشیمی عمومی، فیزیک عمومی، ریاضی مهندسی، ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردي، ایمنی و بهداشت کار، آمار و احتماالت مهندسی، مبانی برنا

  خوانی کشی و نقشه کامپیوتر، محاسبات عددي، معادالت دیفرانسیل، نقشه
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  :دروس اصلی و تخصصی

هاي آبی،  هاي فوالدي ، اجراي سدهاي بتنی ، بارگذاري، پروژه کارشناسی مهندسی ساختمان هاي خاکی ، اجراي سازه هاي بتنی ، اجراي سازه اجراي سازه

هاي بتن مسلح ،  آالت، طراحی سازه هاي انتقال آب ، شناخت و مدیریت ماشین سازي، سیستم سازي و کانال اجراي تونل، راهها، حفاري و  سازي، تحلیل سازه پی

هاي آبی، مبانی طراحی سد و تأسیسات  ها، کاربرد کامپیوتر در تحلیل سازه یابی و ترمیم سازه ، عیب)تخصصی(برداري  هاي فوالدي ، عملیات نقشه طراحی سازه

هاي این رشته همراه با کارگاه یا پروژه  بسیاري از درس.(برداري، کارآموزي ته، متره و برآورد پروژه، مدیریت ساختمان و تجهیز کارگاه، مهندسی زلزله، نقشهوابس

  )است

  :هاي آب و فاضالب برداري از شبکه مهندسی علمی ـ کاربردي عمران ـ بهره

اند، اما متأسفانه بیشتر کشورهاي  آوري و تصفیه فاضالب شهري انجام داده اي براي جمع هاي عمده گذاري یهدر طی چند قرن اخیر، کشورهاي صنعتی، سرما

خانه  این در حالی است که تأمین آب مورد نیاز براي انبوه جمعیت رو به رشد شهرهاي بزرگ که تصفیه. جهان سوم فاقد سیستم اصولی فاضالب شهري هستند

شود و در  زا، که داراي موادي مانند سرب، جیوه، کُرم و سیانور هستند، می هاي بسیار آلوده و بیماري آب ن سطح آب زیرزمینی و ایجاد روا ندارند، باعث باال آمدن

شت هاي آلوده، براي شرب، شستشو و ک همچنین استفاده از این آب.کند هاي زیرزمینی کم عمق را آلوده می نهایت منابع آب سطحی مجاور شهرها و آب

از سوي دیگر راه یافتن فاضالب شهري به . هاي مسري نظیر اسهال، حصبه، یرقان و وبا است سبزیجات و نباتات ساالدي، متداولترین راه شیوع بیماري

ن خشک شده در بهبود توان از لج براي مثال می. توان از فاضالب شهري استفاده بهینه نمود این در حالی است که می. شود ها باعث مرگ آبزیان می رودخانه

حاوي ازت و فسفات است   زیرا این آب. تواند در توسعه کشاورزي تأثیر بسزایی داشته باشد ها می خانه همچنین آب خروجی تصفیه. کیفیت کود آلی استفاده کرد

هاي فاضالب در کشور ما نیز اهمیت  ترش شبکهتأسیس و گس.شوند نیاز می کنند، از مصرف کود شیمیایی بی هاي کشاورزي که از این آب استفاده می و زمین

این در حالی است که شهر . خشک است و باید براي حفظ و استفاده بهینه از آب، ارزش بسیار زیادي قائل شد زیرا ایران کشوري پرجمعیت و نیمه. بسزایی دارد

توان به نقش مهم متخصصان مهندسی  جا می از همین.الب شهري نیستفاض  تنها شهري است که داراي سیستم  تهران به عنوان یکی از ده شهر بزرگ جهان،

هاي آب و فاضالب شهري و  هاي آب و فاضالب پی برد؛ مهندسینی که دانش و تخصص الزم را براي طراحی، ساخت و ترمیم شبکه برداري از شبکه عمران ـ بهره

  .آورند روستایی به دست می

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :پایه دروس

سازي  ریاضی مهندسی، ریاضیات کاربردي، مبانی برنامه  ایمنی و بهداشت کار، شیمی عمومی، فیزیک عمومی، آمار و احتماالت مهندسی، ریاضیات عمومی،

  . خوانی کشی و نقشه کامپیوتر، معادالت دیفرانسیل، محاسبات عددي، نقشه

  :دروس اصلی

برداري از چاه،  انیک خاك، هیدرولیک، مصالح ساختمانی، ترمودینامیک و انتقال حرارت، حفاري و تجهیز و بهرهمقاومت مصالح، مک  برداري، عملیات نقشه

  .برداري، هیدروژئولوژي، هیدرولوژي شناسی مهندسی، کارگاه الکتریسیته صنعتی، مکانیک سیاالت، نقشه کشی صنعتی، زمین دینامیک، رسمی فنی و نقشه
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  :دروس تخصصی

آوري فاضالب، فرآیندهاي تصفیه، میکروبیولوژي  هاي آب، طراحی شبکه هاي جمع خانه فاضالب، طراحی شبکه گیري، طراحی تصفیه نترل و اندازههاي ک سیستم

تگاه پمپاژ، برداري و نگهداري از تأسیسات آب، پمپ و طراحی ایس هاي آب و فاضالب، بهره ریزي و مدیریت طرح آب و فاضالب، آزمایشگاه آب و فاضالب، برنامه

هاي انتقال آب و پروژه، کیفیت آب و فاضالب، متره و برآورد پروژه، پروژه طراحی  گذاري، سیستم هاي صنعتی، تصفیه لجن، خوردگی و رسوب تصفیه پساب

هاي آب و  آموزي، اجراي شبکههاي آب، کار آوري فاضالب، پروژه طراحی شبکه خانه فاضالب، پروژه طراحی شبکه جمع پروژه طراحی تصفیه  خانه آب، تصفیه

  .)هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس.(فاضالب 

  ) :در هر سه رشته(هاي الزم  توانایی

اي، قدرت تجزیه و تحلیل و عنصر خالقیت به این توانایی دست پیدا  و مهندس؛ یعنی کسی که به یاري دانش حرفه "خلق فرآیندهاي نو"مهندسی؛ یعنی 

التحصیالن این  هاي آبی، بیشتر جنبه اجرایی دارند و فارغ برداري از سد و شبکه و مهندسی عمران ـ ساختمان البته دو رشته مهندسی عمران ـ بهره. کند یم

دوره دانشجویی براي دروس  ها در رو الزم است که دانشجویان این رشته از همین. هاي اجرایی را بر عهده بگیرند باید مسؤولیت  ها در مقطع کارشناسی رشته

همچنین دانشجویان مهندسی عمران در هر سه رشته، باید توانایی . را از این دروس ببرند  اي قائل بوده و بیشترین بهره آزمایشگاهی و کارگاهی اهمیت ویژه

در ضمن دانشجوي این رشته باید . اطق کوهستانی استها اکثراً خارج از شهر و در من التحصیالن این رشته جسمی خوبی داشته باشند؛ زیرا محیط کار فارغ

التحصیالن،  هاي مهندسی عمران دانشکده صنعت آب و برق پیداست، وظیفه فارغ طور که از عنوان رشته روحیه مدیریت و کار اجرایی داشته باشد؛ زیرا همان

در نهایت باید گفت که دروس ریاضیات و هندسه در .هاي آبی است یت ساخت سازههاي آب و فاضالب و یا مدیر برداري از شبکه برداري از سد و شبکه، بهره بهره

  .برداري و طراحی راه مهارت داشته باشند مهندسی عمران اهمیت زیادي دارد؛ چون دانشجویان باید در نقشه

  :موقعیت شغلی در ایران 

هایی که در این دانشکده تدریس  صنعت آب و برق است؛ چون بسیاري از درسهدف از تأسیس دانشکده صنعت آب و برق، تأمین نیروي متخصص مورد نیاز در 

براي مثال در . شود هاي خارج از این دانشکده آموزش داده نمی شود، بویژه واحدهاي عملی از قبیل واحدهاي کارگاهی و آزمایشگاهی تخصصی، در رشته می

شوند؛ در نتیجه توان  ان، دانشجویان به طور تخصصی و کاربردي با محیط سد یا نیروگاه آشنا نمیعمر  برداري یا مهندسی عمران ـ رشته مهندسی عمران ـ نقشه

التحصیالن این دانشکده بورسیه وزارت  رو با اینکه فارغ از همین. آورند ها و صنایع مرتبط با وزارت نیرو به دست نمی علمی و عملی الزم را براي کار در سازمان

% 50آید و در حال حاضر بیش از التحصیالن دانشکده صنعت آب و برق می رتخانه در صورت نیاز به جذب نیروي متخصص، ابتدا سراغ فارغنیرو نیستند، این وزا

، ها هاي مشاوره، شهرداري التحصیالن مهندسی عمران در هر سه رشته نیز، در شرکت برخی از فارغ. شوند التحصیالن این دانشکده، جذب وزارت نیرو می فارغ

هاي  در کل اگر دانشجویان این سه رشته توانایی و دانش الزم را در حال تحصیل کسب کرده باشند، فرصت. کنند ها و فضاي سبز فعالیت می سازمان پارك

 .ها خواهند داشت شغلی خوبی بویژه در شهرستان
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  مهندسی مکانیک نیروگاه

   :دیباچه

اما امروزه با پیشرفت و گسترش علم و . شد هاي مهندسی بویژه در مقطع کارشناسی به یک یا دو رشته محدود می در ابتداي تأسیس دانشگاه در کشور ما، رشته

براي مثال، امروزه مهندسی مکانیک عالوه بر سه گرایش اصلی طراحی . ها رشته مهندسی هستیم که جنبه علمی یا اجرایی دارد تکنولوژي، شاهد ایجاد ده

سازي، مهندسی پزشکی گرایش  هاي علمی و اجرایی بسیاري مانند مهندسی دریا گرایش کشتی ، و ساخت و تولید، داراي رشتهجامدات، حرارت و سیاالت

به .هاي ریلی، مهندسی هوا و فضا و مهندسی مکانیک نیروگاه است هاي کشاورزي، مهندسی ماشین بیومکانیک، مهندسی کشاورزي گرایش مکانیک ماشین

سیطره علم مکانیک در صنایع متنوع به قدري گسترده است که اگر بخواهیم در مقطع لیسانس، متخصصان و کاربرانی توانمند داشته عبارت دیگر، امروزه 

علت اصلی ارائه رشته مهندسی مکانیک نیروگاه در دانشگاه صنعت آب و برق شهید .توانیم مهندسی مکانیک را به یک یا دو رشته محدود کنیم باشیم، نمی

مهندسی مکانیک نیروگاه، .پردازد هاي وزارت نیرو می اي که به آموزش و تربیت متخصصان و مجریان مورد نیاز نیروگاه ر نیز همین امر است؛ رشتهعباسپو

ها به  اهترکیبی از چند رشته مهندسی شامل مهندسی مکانیک در دو گرایش حرارت و سیاالت، و طراحی جامدات و مهندسی برق کنترل است؛ زیرا در نیروگ

به قول معروف، . البته این اطالعات الزم نیست خیلی عمیق باشد. هاي مختلف نیروگاه اطالع داشته باشند، نیاز دارند برداري که از موضوع مهندسین بهره

اي مثال، دانشجویان مهندسی بر. باشد اي با عمق زیاد می اما متخصص رشته مهندسی مکانیک یا برق دریاچه. متخصص این رشته اقیانوسی با عمق کم است

در صورتی که دانشجویان مکانیک نیروگاه، . کنند مطالعه می 2و  1مکانیک گرایش حرارت و سیاالت، ترمودینامیک را در دو ترم تحت عنوان ترمودینامیک 

ین رشته در زمینه کنترل، اطالعات گسترده و بیشتري همچنین دانشجویان ا.کنند عالوه بر دروس یاد شده، ترمودینامیک نیروگاه و کندانسور را نیز مطالعه می

هاي گازي  هاي سیکل ترکیبی که ترکیبی از نیروگاه گفتنی است که در این رشته بر روي نیروگاه.کنند نسبت به دانشجویان مکانیک حرارت و سیاالت کسب می

  .شود تأکید می  و بخاري است،

  :هاي الزم توانایی

به عبارت . کند بردار در نیروگاه فعالیت و مشکالت موجود را حل می التحصیل آن به عنوان مجري و بهره رشته اجرایی است و فارغ مهندسی مکانیک نیروگاه یک

ی از التحصیلی، طراحی یک نیروگاه یا بخش دیگر، مهندس مکانیک نیروگاه طراح نیروگاه نیست و دانشجویان این رشته نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ

دانشجوي این رشته .هاي کاربردي انجام دهند؛ کاري که نیاز به اطالعاتی وسیع اما نه چندان عمیق دارد آنها الزم است در نیروگاه، فعالیت. آن را بر عهده بگیرند

. علم الکترونیک و کنترل صنعتی است اي از دروس علم مکانیک و هاي این رشته، مجموعه مند باشد؛ چون درس باید به دو علم مکانیک و الکترونیک عالقه

تواند در گوشه خانه خود  التحصیل این رشته نمی همچنین دانشجو باید روابط عمومی خوب و توان کار گروهی و مدیریت یک مجموعه را داشته باشد؛ چون فارغ

را بر عهده بگیرد؛ کاري که نیاز به خالقیت، روابط عمومی  هایی از یک مجموعه هاي مهندسی باید مسؤولیت بخش یا بخش فعالیت کند، بلکه مثل اکثر رشته

  .خوب، تفکر سیستماتیک و توان تجزیه و تحلیل مسائل دارد

  :موقعیت شغلی در ایران
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ها نیازمند  اهاین نیروگ. وزارت نیرو بایستی سالی یک نیروگاه افتتاح کند تا بتواند پاسخگوي نیاز جامعه باشد  در حال حاضر با گسترش شبکه برق کشور،

خیلی وسیع است و   گفتنی است که بازار کار مهندسین مکانیک نیروگاه.متخصصان مکانیک نیروگاه است که به عنوان کاربر و مجري فعالیت نمایند

برداري نیرو یا جامدات  االت، بهرهافزاري، بخش حرارت و سی هاي مختلف؛ اعم از بخش نرم شان، در زمینه توانند با توجه به عالقه التحصیالن این رشته می فارغ

رو وزارت  آورند و از همین هاي مختلف یک نیروگاه به دست می به عبارت دیگر، دانشجویان این رشته، تخصص و تجربه الزم را براي کار در بخش. فعالیت کنند

التحصیالن رشته مهندسی مکانیک یا سایر  نها به جاي فارغدهد که از آ التحصیالن این رشته را جذب نماید و ترجیح می نیرو بیشتر مایل است که فارغ

  .استفاده نماید. هاي آموزشی کوتاه مدت یا بلندمدت در نیروگاه هستند هاي مرتبط که قبل از شروع به کار، مجبور به گذراندن دوره رشته

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

سازي کامپیوتر،  ، ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردي، فیزیک الکتریسیته مغناطیس، فیزیک حرارت، مبانی برنامهآمار و احتماالت مهندسی، ریاضی مهندسی

  .محاسبات عددي، معادالت دیفرانسیل

  :دروس اصلی و تخصصی

ترمودینامیک، کارگاه برق، کارگاه مکانیک،  گیري غیرالکتریکی، تحلیل مدارهاي الکتریکی، ارتعاش محور، استاتیک، انتقال حرارت، الکترونیک کاربردي، اندازه

 ). هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است  بسیاري از درس. ( کشی صنعتی هاي خطی، مدارهاي منطقی، مقاومت مصالح، مکانیک سیاالت، نقشه کنترل سیستم

 

  تعمیر و نگهداري هواپیما

  :دیباچه

امروز نیز پس . مهمترین دغدغه آنها حفظ سالمت و ایمنی هواپیما و سرنشینان آن بود  رایت به پرواز درآمد، وقتی نخستین هواپیما توسط برادارن 1903سال  

هاي فضایی بدون سرنشین،  سفینه, از گذشت یک قرن در حالی که بشر به اعماق فضاي خارج از جو زمین راه گشوده و به نرمی بر ماه فرود آمده است

نوردند؛ هنوز مهمترین مسأله  هارا در می ها و قاره ترین زمان اقیانوس اند و هواپیماها در کوتاه برداري و مطالعه کرده را عکس... و  زحل, هاي مریخ، زهره سیاره

یکی از  توان سالمت و ایمنی یک پرواز را تضمین کرد؟ اما چگونه می.هاي هواپیمایی، پروازي ایمن و مطمئن است هاي هواپیماسازي و شرکت براي کارخانه

کاري که توسط متخصصان تعمیر و نگهداري . هاي داخلی یک هواپیما است مهمترین کارها در این زمینه، اطمینان از سالمت کامل بدنه، موتور و سیستم

  .گیرد هواپیما انجام می

  :بخش عبارتند ازکنند که این چهار  دانشجویان رشته تعمیر و نگهداري هواپیما در چهار بخش، اطالعات پایه را کسب می

  .زیرا اکثر کتب درسی این رشته به زبان انگلیسی است  زبان انگلیسی،) الف

  :دانش عمومی و پایه، شامل) ب
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  ...ترمودینامیک و   فیزیک، مکانیک،

  :دانش تخصصی، شامل) پ

) ت.)گذرانند هاي عملی این دروس را نیز می ان کارگاهدانشجوی(هاي آالت دقیق هواپیما  آئرودینامیک، موتور جت، موتور پیستوله، بدنه هواپیما، سیستم

التحصیالن این رشته به هواپیمایی کشوري  پس از پایان تحصیالت دانشگاهی نیز فارغ.شود هاي تخصصی می هاي تخصصی که شامل دروس عملی درس کارگاه

شود که براساس این  موفقیت در این آزمون، به آنها مدرك پایه داده میشوند تا در آزمون نهایی موتور یا بدنه هواپیما شرکت کنند و در صورت  معرفی می

گفتنی است که بسیاري از متخصصان تعمیر و . شوند هاي تعمیر موتور و بدنه هواپیما استخدام  هاي حمل و نقل هوایی یا کارخانه توانند در شرکت مدرك می

براساس نیاز شرکت یا کارخانه مورد نظر براي   ارخانه، و به دست آوردن تجربه و تخصص الزم،نگهداري هواپیما پس از چند سال فعالیت در یک شرکت یا ک

یا بدنه  747براي مثال یک متخصص تعمیر و نگهداري هواپیما امکان دارد براي تخصص موتور بوئینگ . شوند آزمون تخصصی به هواپیمایی کشوري معرفی می

شود و براساس  معرفی شود و در صورتی که در آزمون تخصصی این رشته موفق گردد به او مدرك تخصصی داده می ایرباس و موارد دیگر به هواپیما کشوري

  .اجازه پرواز دهد و از لحاظ فنی، صالحیت پرواز هواپیماي مورد نظر را تأیید نماید  تواند به هواپیمایی که در آن تخصص پیدا کرده است، این مدرك می

  :هاي الزم  توانایی

طور که پزشک باید بدن انسان را کامالً بشناسد، یک متخصص تعمیر و  توان پزشک هواپیما دانست چون همان تخصص تعمیر و نگهداري هواپیما را میم

تعمیر یا تعویض  نگهداري هواپیما نیز باید تمام اجزاي هواپیما را بشناسد تا اگر مشکلی پیش آمد، متوجه شود که این مشکل مربوط به کدام قطعه است و با

رو دانشجوي این رشته باید خالقیت، پشتکار و عالقه فراوان به کارهاي فنی داشته باشد تا بتواند  از همین. قطعه مورد نظر، ایمنی یک پرواز را تضمین کند

این رشته باید به ریاضیات و فیزیک و همچنین دانشجوي .دروس متفاوت و متنوع این رشته را با موفقیت مطالعه کرده و در نهایت متخصص توانمندي شود

. در ضمن دانشجویی که به فکر پشت میزنشینی و کاري تمیز و مرتب و خارج از محیط کارگاه باشد، در این رشته موفق نخواهد شد. مند باشد مکانیک عالقه

ی شستن قطعات هواپیما شروع کند و به تدریج مطالب را فرا دانشجوي تعمیر و نگهداري هواپیما باید لباس کار بپوشد و از کارهاي بسیار ساده کارگاه حت

گفتنی است که رشته تعمیر و نگهداري هواپیما تنها از بین داوطلبان مرد دانشجو .بگیرد؛ بدون این که از کار کردن و فعالیت در کارگاه ابایی داشته باشد

  .پذیرد می

  :موقعیت شغلی در ایران 

التحصیالن این رشته ندارد اما  ل کننده صنعت تعمیر و نگهداري هواپیما است به همین دلیل بازار کار وسیعی براي فارغسازمان هواپیمایی ناظر و کنتر

کوپتر سازي  هاي تعمیر اساسی موتور و بدنه هواپیما مثل صنایع هواپیمایی ایران سها، هلی ایر و شرکت هاي حمل و نقل هوایی مثل آسمان، هما، کیش شرکت

دهند، مراکز اصلی جذب  هایی که کارهاي جنبی در زمینه تعمیر و نگهداي موتور و بدنه هواپیما انجام می واپیما سازي ایران هسا و بعضی از شرکتپنها و ه

ها  ارند، جذب کارخانهالتحصیالن با توجه به اطالعات خوبی که در زمینه مکانیک و الکترونیک د از سوي دیگر تعدادي از فارغ. التحصیالن این رشته هستند فارغ

  .مانند التحصیالن توانمند این رشته بیکار نمی توان گفت که هیچ یک از فارغ شوند و در کل می هاي دیگر مثل ایران خودرو می و شرکت

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس
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  :دروس پایه

  .نویسی کامپیوتر، معادالت دیفرانسیل مغناطیس، برنامهریاضی عمومی، فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، شیمی عمومی، فیزیک الکتریسته و 

  :دروس اصلی و تخصصی

مبانی مهندسی برق الکترونیک، مقاومت مصالح، دینامیک عمومی، اصول ارتعاشات، تئوري ماشین، مکانیک سیاالت عمومی، ترمودینامیک عمومی،   استاتیک،

اصول   کشی صنعتی، نقشه  ري، طراحی اجزاء ماشین، ایمنی در محیط کار، انتقال حرارت عمومی،هاي جوشکاري، کارگاه جوشکا تکنولوژي و روش  علم مواد،

مکانیک پرواز،   هاي غیرمخرب، ساختمان هواپیما، هاي ساخت و مواد، مبانی و کنترل خوردگی، تست پروسه  ابزار، مدیریت، آئرودینامیک، کارگاه ماشین

هاي  هاي الکتریکی هواپیما، سیستم سیستم  کارگاه تعمیر بال و بدنه،  کشی تخصصی، نقشه  یستونی، موتور جت،موتورهاي پیستونی، کارگاه موتورهاي پ

هاي مکانیکی هواپیما مقرارت هواپیمایی،  هاي هواپیما، زبان تخصصی سیستم هاي هواپیما، کارگاه سیستم گیري و آالت دقیق هوایی، آنالیز سیستم اندازه

 .)هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس.(صصیکارآموزي، پروژه تخ

 

  اویونیک هواپیما

  :دیباچه

گوید که به باند فرودگاه نزدیک شده است و اکنون باید با حرکاتی  این چند چراغ به خلبان می. خورد در آسمان تیره شب، چند چراغ کوچک به چشم می 

هاي جلو و عقب هواپیما را یکی پس از دیگري بر روي باند  خورد، چرخ هاي شدیدي می کند و در حالی که هواپیما تکانآکروباتیک، خود را به سطح باند نزدیک 

هاي  اما هواپیماهاي پیشرفته کنونی از فناوري. ایم هاي مستند و سینمایی جنگ جهانی اول و دوم دیده اي است که همه ما بارها در فیلم این صحنه!بنشاند

گوید که آیا هواپیما در راستاي  دهد و می هاي ناوبري که در کابین رو به روي خلبان قرار دارد، موقعیت باند فرودگاه را نشان می گیرند و دستگاه میجدید بهره 

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

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

اي که بر  وظیفه. اي برخوردار است العاده ز اهمیت فوقهاي الکترونیکی و کمک ناوبري موجود در هواپیما ا اندازي، نگهداري و تعمیر سیستم هر کشوري، نصب، راه

در واقع اویونیک، الکترونیک هواپیمایی به معناي تخصصی آن است؛ یعنی متخصص این رشته، اطالعات الزم را در .باشد عهده متخصصان اویونیک هواپیما می

کند تا هواپیما،  که کمک می ILSراي مثال تعمیر و نگهداري سیستم ب. آورد هاي تخصصی دیگر به دست می و دوره ILS ،VOR ،DMEهاي  زمینه دوره

گفتنی است که دانشجویان اویونیک هواپیما، پس از . شود مسیر باند را تشخیص داده و بر روي آن بنشیند، در رشته تخصصی اویونیک هواپیما آموزش داده می

المللی الکترونیک هواپیما، به استاندارد پرواز  شوري، براي شرکت در آزمون و اخذ مدرك بینهواپیمایی ک  التحصیلی، براساس مقررات آموزشی دانشکده فارغ

  . شوند سازمان هواپیمایی کشوري معرفی می

  :هاي الزم  توانایی
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ر این صنعت فعالیت کنند؛ همچنین دانشجویان باید با عالقه و پشتکار بسیار، د. در صنعت هواپیمایی، توانمندي در دروس ریاضی و فیزیک بسیار مهم است

بلکه الزم است . سر بگذارند و هدفشان گرفتن مدرك کاردانی یا کارشناسی باشد هاي درس را باري به هر جهت پشت یعنی نباید واحدهاي آزمایشگاهی و کالس

  .مایی کشور یاري بگیرندبا انگیزه و هدف، سرکالس درس حضور داشته باشند تا بتوانند در آینده از تحصیل خود، در سازمان هواپی

  :موقعیت شغلی در ایران 

از عملیات هوایی را تشکیل % 6دهد در حالی که برخاستن و فرود آمدن تنها  حوادث هوایی به هنگام برخاستن و فرود هواپیما رخ می% 68دانید که  آیا می

اي دارد و جذب  العاده واپیمایی، در سازمان هواپیمایی هر کشوري اهمیت فوقهاي اویونیک، الکترونیک و مخابرات ه آمار فوق بیانگر آن است که تخصص.دهد می

سازمان هواپیمایی کشوري ایران نیز براي تأمین نیروي ماهر و توانمند در . ناپذیر است هاي یاد شده، یک ضرورت اجتناب نیروي کارآمد و توانمند در زمینه

هاي تعمیر و نگهداري هواپیما، الکترونیک هواپیمایی، اویونیک هواپیما و مخابرات هواپیمایی جذب  رشتههاي مورد نیاز، هر ساله تعدادي دانشجو در  تخصص

هاي مراقبت پرواز، الکترونیک هواپیمایی، اویونیک هواپیما و مخابرات هواپیمایی، در صورت  ویژه در رشته کند که تعداد قابل توجهی از این دانشجویان، به می

کنند که  نکته بسیار مهم این است که بسیاري از داوطلبان آزمون سراسري، تصور می. شوند دانش الزم، جذب سازمان هواپیمایی کشوري میداشتن توانایی و 

هاي دانشکده هواپیمایی کشوري از جمله اویونیک هواپیما، الکترونیک هواپیمایی و مخابرات هواپیمایی و فعالیت در سازمان  در صورت پذیرش در رشته

داخلی و خارجی  هواپیمایی کشور، از درآمد باالیی برخوردار خواهند بود و از امتیازات بسیاري مثل دسترسی به بلیت رایگان براي استفاده از خطوط هوایی

  .اطی با خطوط هوایی نداردهاي هواپیمایی، امتیازات یاد شده را دارند و سازمان هواپیمایی کشوري ارتب شرکت در حالی که تنها، . شوند مند می کشور بهره

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  فیزیک،   ریاضی عمومی، ریاضی کاربردي،

  :دروس اصلی تخصصی

ا، رادار و هاي کمک ناوبري هواپیم هاي ارتباطی هواپیما، سیستم نویسی کامپیوتر، سیستم کشی صنعتی، برنامه مدار الکتریکی، الکترونیک، مدارهاي منطقی، نقشه

هاي جوشکاري، زبان تخصصی هواپیمایی  آوري و روش هاي کنترل اتوماتیک، کارگاه فن کاربرد آن در هواپیما ، الکتریک هواپیما، آالت دقیق هواپیما، سیستم

 ).هاي این رشته همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس(

 

  الکترونیک هواپیمایی

   :دیباچه

افرادي که با این تجهیزات کار کرده و آنها . کنند، تجهیزات الکترونیکی هستند هاي زمینی که سالمت و ایمنی یک پرواز را تضمین می ماي از سیست بخش عمده

یاز به تلفیقی کنند باید عالوه بر آشنایی با الکترونیک عمومی، با الکترونیک تخصصی هواپیما نیز آشنا باشند؛ یعنی در سازمان هواپیمایی کشوري ن را تعمیر می
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التحصیالن  قدر کوتاه نیست که بتوان به عنوان یک دوره کوتاه مدت، به فارغ در ضمن، این دوره آن. از یک دوره الکترونیک عمومی با الکترونیک تخصصی است

سی در وزارت علوم ارائه شده است و از این رو، دوره تخصصی الکترونیک هواپیمایی در مقطع کاردانی و کارشنا. کاردانی یا کارشناسی برق آموزش داد

دروس رشته الکترونیک هواپیمایی، به ویژه در .شوند التحصیالن این رشته، با توجه به توان و تخصص خود، در سازمان هواپیمایی کشوري به کار گمارده می فارغ

 15یا حداکثر  10دروس این دو رشته مشابه است و % 90د مقطع کارشناسی، شباهت بسیاري به دروس رشته مهندسی برق گرایش مخابرات دارد؛ یعنی حدو

التحصیل  به همین دلیل، فارغ. هاي مقررات ناوبري است یا دوره ILS ،VORهاي تخصصی  درصد از دروس نیز دروس تخصصی الکترونیک هواپیما مثل دوره

  .عالیت شودتواند در صنعت مخابرات نیز مشغول به ف این رشته به غیر از صنعت هواپیمایی می

  :هاي الزم  توانایی

  .هاي الزم براي این رشته مانند رشته اویونیک هواپیما است توانایی

  :موقعیت شغلی در ایران 

ر شود یا نقاط کو ها نصب می هاي زمینی که در فرودگاه مثالً براي سیستم.، نیاز بسیاري دارد التحصیالن این رشته فارغ  سازمان هواپیمایی کشوري به تخصص

نیاز به متخصصان الکترونیک   کند و باید بتواند موقعیت خود را در این مناطق نیز به فرودگاه گزارش کند، داخل کشور مثل کویر که هواپیما از آنجا عبور می

  .پردازند هاي الکترونیکی موجود می هواپیما است؛ افرادي که به تعمیر، نگهداري و سرویس سیستم

  :ل تحصیل هاي این رشته در طو درس

  :دروس پایه

  . فیزیک  ریاضی عمومی، ریاضی کاربردي،

  :دروس اصلی و تخصصی

نویسی کامپیوتر، اصول فرستنده و گیرنده،  کشی صنعتی، برنامه هاي الکتریکی، نقشه گیري الکتریکی، ماشین مدار الکتریکی، الکترونیک، مدارهاي منطقی، اندازه

هاي این رشته  بسیاري از درس( CNS/ATMابرات هواپیمایی، قوانین رادیویی، زبان تخصصی هواپیمایی، کارآموزي هاي مخ ناوبري، سیستم هاي کمک سیستم

 ).همراه با آزمایشگاه است

 

  مخابرات هواپیمایی

  :دیباچه

استفاده از  را براي مبادله پیام و اطالعات هوانوردي،التحصیالن این رشته، اطالعات و توانایی الزم  کاردانی مخابرات هواپیما، بیشتر اپراتوري هواپیماست و فارغ 

، میکروویو و ماهواره بین دو مرکز هواپیمایی یا بین مرکز سوئیچینگ که در تهران است و فرودگاه S.S.Bتاپ،  مدارهاي رادیوتله  هاي سوئیچینگ، سیستم

  .تخصصی که در حد کاردانی است. آورند هاي مختلف به دست می شهرستان
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  :هاي الزم  اییتوان

  .هاي الزم براي این رشته مانند رشته اویونیک هواپیما است توانایی

  :موقعیت شغلی در ایران 

  .شوند التحصیالن مخابرات هواپیمایی، سازمان هواپیمایی کشوري است و بسیاري از آنها جذب این بازار می بازار کار فارغ

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :تخصصیدروس اصلی و 

ی مخابرات مدارهاي الکتریکی، الکترونیک، مدارهاي منطقی، عوامل انسانی، سیستم عامل، اصول مخابرات، مقررات مخابرات، حقوق هواپیمایی، زبان تخصص

هاي  واز، سیستماطالعات پر  ، سرویس Cنویسی هاي ایکائو، برنامه ، هواشناسی و کدها، روبکس، داکیومنتCNS/ATMهواپیمایی، مخابرات ماهواره 

 .ناوبري  هاي کمک سوئیچینگ پیام، سیستم

 

  کاردان فنی کشتی

   :دیباچه

افراد متخصص  صنایع دریایی کشور براي استفاده از شناورهاي ساحلی، باال بردن بازدهی و کاهش هزینه نگهداري و تعمیرات شناورها نیاز به جذب و تربیت

افرادي که تخصص الزم را براي راهبري، تعمیر و نگهداري . مورد نیاز در این صنعت، کاردان فنی کشتی است هاي یکی از تخصص. در این صنعت را دارد

هاي تدارکاتی، آتشخوار، تعمیراتی، مسافري کوچک و  کش ها، یدك مانند ناوچه) تجاري و نظامی( هاي مختلف اعم از  هاي فنی روي شناور ها و دستگاه موتور

هاي مختلف نظامی و کشوري مسؤولیت تعمیر و  ها و ارگان توانند در سازمان التحصیالن این رشته می فارغ. شناسی دارند و اقیانوسواحدهاي هیدروگرافی 

ها در دریا، به عنوان تکنسین ارشد  سال تجربه عملی روي شناور 5ها و دستگاه و تجهیزات روي آنها را بر عهده بگیرند و پس از حداقل  نگهداري موتور

  .پیما فعالیت کنند هاي اقیانوس وتورخانه یا کمک ناظر مهندس کشتی در کشتیم

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  کشی صنعتی ریاضیات عمومی، فیزیک مکانیک، فیزیک حرارت، فیزیک الکتریسته و مغناطیسی، نقشه

  :دروس اصلی

هاي  ار، ترمودینامیک صنعتی، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت، شیمی و خواص مواد، ماشیناستاتیک و مقاومت مصالح، حفاظت و ایمنی و بهداشت ک

  گیري  الکتریکی و اجزاء ماشین، کنترل اتوماتیک و اندازه
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  :دروس تخصصی

، تأسیسات و )و هیدرودینامیکهیدرو استاتیک ( هاي بخار، آرشیتکت کشتی  ساختمان کشتی، موتورهاي درونسوز یا احتراق داخلی، مولـّدهاي بخار، توربین

 ) هاي این رشته همراه با آزمایشگاه و کارگاه است بسیاري از درس( تجهیزات، زبان تخصصی، الکترونیک و مخابرات ، کار آموزي، کارگاه برق 

 

  کاردان فنی عمران

  :دیباچه

ین مهندسین متخصص و کارگران ماهر را در زمینه کارهاي عمرانی هدف از تربیت کاردان فنی عمران تربیت متخصصانی است که بتوانند فضاي خالی ب 

هاي آبی، کارتوگرافی، فتوگرامتري و  هاي بتنی، ساختمان ساختمان  گرایش عمران روستایی، زیرسازي راه، کارهاي عمومی ساختمان، 6پرکنند این رشته داراي 

  .برداري است نقشه

  :گرایش عمران روستایی

بنابراین هدف این دوره تربیت افراد متخصصی است که . هاي دولت قرار دارد وستاها و روستاییان، مسأله روستاها همواره در سرلوحه برنامهبا توجه به مشکالت ر

ین رشته عالوه بر داوطلب ا. بتوانند در امور عمران روستاها نظیر ایجاد ساختمان، راه، کارهاي عمرانی، تأمین آب آشامیدنی و مشاغلی از این قبیل فعالیت کنند

هاي روستایی داشته  توانمندي در دروس ریاضیات، فنی، فیزیک، مکانیک، رسم فنی و شیمی باید آمادگی و شرایط جسمی و روحی الزم را براي کار در محیط

  . و از قدرت تجسم و ابداع خوبی برخوردار باشد

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :ف این رشتههاي مختل دروس مشترك در گرایش

شناسی و مصالح ساختمانی، محاسبات فنی، اجزاي ساختمان و کارگاه، زبان  ریاضیات عمومی و مقدماتی، آمار، فیزیک حرارت، فیزیک مکانیک، رسم فنی، زمین

  . نکشی ساختما برداري و عملیات، مکانیک خاك، نقشه فنی، قوانین و روابط کار، تعمیر ونگهداري، ایمنی و بهداشت، نقشه

  :دروس تخصصی گرایش عمران روستایی

هاي کوچک بتنی ، اجراي  سازي، کارگاه تأسیسات برقی، کارهاي چوبی ، تجهیز و اداره کارگاه، اجراي ساختمان آالت ساختمانی و راه تکنولوژي بتن، ماشین

. اي روستایی ، معماري روستایی ، متره و برآورد ، کارآموزي ه هاي کوچک آبی ، راه ها با مصالح صنعتی ، آبرسانی و بهداشت روستا ، ساختمان ساختمان

  .)هاي این گرایش همراه با کارگاه یا پروژه است بسیاري از درس(

  :هاي بتنی  گرایش ساختمان

اي بتنی را به نحو مطلوب هائی که بتوانند کاره هاي بتنی و محدود شدن مصرف فوالد در ساختمان و نیاز مبرم صنعت به تکنسین گسترش روز افزون ساختمان

گفتنی است که داوطلبان ورود به این مجموعه باید قبل از ورود به مرحله . هاي بتنی است انجام دهند، بیانگر نیاز جامعه به افراد کاردان متخصص ساختمان
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صورت  باشند، در غیر این) هاي بتنی ترجیحاً در ساختمان(هاي ساختمانی هفته سابقه کار یا کارآموزي در یکی از کارگاه آزمون و گزینش، داراي حداقل دوازه 

  .نددواطلبان پس از موفقیت در آزمون و گزینش باید در برنامه دوره شناخت کار که برنامه آن توسط مؤسسه آموزشی تعیین خواهد شد، شرکت نمای

  :هاي بتنی دروس تخصصی گرایش ساختمان

هاي بتنی ، متره و  کشی ساختمان تنیده، ماشین آالت کارگاهی، نقشه فتار قطعات بتن آرمه، بتن پیش ساخته پیشهاي بتنی ، ر تکنولوژي بتن، اجزاي ساختمان

  .) هاي این گرایش همراه با کارگاه و پروژه است بسیاري از درس. (برآورد ، تجهیز و اداره کارگاه، شیمی مصالح، کارآموزي 

  :گرایش کارهاي عمومی ساختمان

آمار و . ها به کارهاي عمومی در ساختمان تعلق دارد اي از این فعالیت گیرد که قسمت عمده هاي بسیاري انجام می اي ساختمانی، فعالیتشک در کاره بی

توانند  افرادي که می. التحصیالن کاردانی فنی کارهاي عمومی ساختمان دارد سازي نیاز مبرمی به تخصص فارغ گوید که صنعت ساختمان اطالعات نیز به ما می

هاي ساختمانی فعالیت کنند یا به عنوان کمک مهندس از طرف دستگاه نظارت یا کارفرما در کارهاي ساختمانی نظارت  به عنوان تکسنین کارگاه در کلیه کارگاه

  .داشته باشند

  :دروس تخصصی گرایش کارهاي عمومی ساختمان 

هاي فلزي، محوطه سازي، متره و برآورد ، تجهیزات و اداره  هاي بتنی، اجراي ساختمان ساختمان ها با مصالح سنتی ، اجراي کشی اجرائی، اجراي ساختمان نقشه

  .)هاي این گرایش همراه با پروژه است بسیاري از درس). (کارورزي(، کارآموزي )کاربینی(کارآموزي   کارگاه،

  :گرایش زیرسازي راه

هاي مختلف  هاي اجرایی، زمینه ها، دستورالعمل شناخت موارد فنی و اجرایی الزم بتوانند نقشه هدف تربیت افرادي است که با معلومات علمی و اطالعات و

را درك کنند و به کمک کارگران، استادکاران و سایر ) مسائل مربوط به قشرهاي زیرآسفالت ـ پیاده کردن مسیر راه و غیره(و عملیات خاکی   زیرسازي راه

داوطلب این گرایش باید در دروس ریاضی، فیزیک و فنی، دبیرستان قوي . اهنمایی کارشناسان، آنها را به مراحل اجرا درآورندعوامل فنی و امکانات الزم و یا ر

 هایی بخش دولتی و همه کارگاه  هاي عمومی، توانند در شرکت التحصیالن این گرایش می فارغ. کار از شرایط جسمی الزم برخوردار باشد بوده و با توجه به سختی

  . آهن، حفر تونل و موارد مشابه مشغول به کار شوند ها، راه سازي سر و کار دارند، به عنوان تکنسین زیرسازي انواع راه که به طریقی با راه

  :گرایش کارتوگرافی

چاپ و   مختلف گردآوري اطالعات، تألیف،هاي کارتوگرافی در مراحل  التحصیالن این گرایش به عنوان کاردان فنی، کارآیی الزم و مهارت عملی براي فعالیت فارغ

هاي به دست آمده بتوانند به عنوان تکنسین کارتوگراف براي کارهاي مختلف تهیه نقشه در  آورند تا با توجه به تخصص و کارآیی ها به دست می تکثیر نقشه

  .کشی، فعالیت کنند خصوصی مجهز به بخش کارتوگرافی و نقشه  ها یا بخش ها و ادارات دولتی و ارگان سازمان

  :برداري گرایش نقشه

آوري اطالعات فیزیکی و هندسی از سطح به عمق زمین و یافتن نوعی مدل یا ارتباط ریاضی بین این اطالعات با استفاده از علم  برداري ، جمع مفهوم علم نقشه

... رسانی و  ها، برق ها، سدها، کانال ، نظامی و مهندسی براي احداث راههاي گوناگون جغرافیایی ترین استفاده از این اطالعات، تهیه نقشه عینی. احتمال است
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برداري  هاي الزم را به عنوان رابط بین مهندسین و کارگران فنی نقشه برداري ، تربیت متخصصانی است که مهارت هدف گرایش کاردان فنی عمران ـ نقشه. است

داوطلبان این گرایش باید در دروس ریاضی، فیزیک و فنی آگاهی کافی داشته و از قدرت . ده داشته باشندهاي یاد ش براي برداشت و پیاده کردن نقشه در زمینه

سازي، شهرسازي، معادن، ساختمان،  هاي فنی راه هاي دولتی و خصوصی در زمینه توانند در ارگان التحصیل این گرایش می فارغ. بدنی خوبی برخوردار باشند

  .ول به کار شوندسدسازي و موارد مشابه مشغ

  :هاي آبی گرایش ساختمان

هاي  ختمانهدف این گرایش تربیت افرادي است که با عنوان کاردان فنی متخصص بتوانند فضاي خالی بین مهندسین متخصص و کارگران ماهر را در زمینه سا

التحصیالن کاردان  هاي جذب فارغ ي و سازمان آب از جمله محلوزارت نیرو،جهادکشاورز. ها پرکنند ها و اسکله آبی نظیر سدهاي خاکی، سدهاي بتنی، کانال

  .هاي آبی است فنی عمران گرایش ساختمان

  :گرایش فتوگرامتري

هاي دیگر سرعت زیاد،  برداري است که نسبت به روش هاي نقشه یکی از روش "فتوگرامتري". هاي عمرانی مستلزم داشتن نقشه است فعالیت در هر یک از برنامه

هاي  برداري از محیط برداري هوایی و عکس دانشجویان دوره کاردانی فتوگرامتري مهارت ودانش تئوري الزم را براي نقشه.کم و دقت بسیار زیادي داردهزینه 

دولتی یا بخش خصوصی بندي و تبدیل عکس به نقشه در هر سازمان واداره  توانند به عنوان اپراتورهاي ماهر براي انجام مثلث  آورند و می عمرانی به دست می

  .هاي فتوگرامتري باشد، فعالیت کنند که مجهز به دستگاه

  :دروس پایه

  نویسی کامپیوتر، الکترونیک ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردي، فیزیک موج و ارتعاش، الکتریسیته، برنامه

  :دروس اصلی

  هاي اولیه و بهداشت فردي برداري، کارتوگرافی، کمک نقشه

  :دروس تخصصی

 .بندي هوائی، زبان فنی، کارورزي هاي فتوگرامتري و نگهداري آنها، تئوري توجیه ـ ارتوفتو، مثلث قدمات فتوگرامتري، تهیه ـ تبدیل، دستگاهم

 

  کاردان فنی معدن

   :دیباچه

  . سنگ است  رشته کاردان فنی معدن داراي دو گرایش استخراج معدن و استخراج معادن زغال

  :دناستخراج مع  گرایش

اند، بایستی توسط دولت یا  گرفته برداري قرار می با دولتی شدن معادن، کلیه معادن کوچکی که تاکنون بدون رعایت اصول فنی و ایمنی توسط افراد مورد بهره
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کاردان فنی استخراج معادن مورد  برداري قرار گیرند؛ بنابراین براي هر یک از این معادن، حداقل یک صورت صحیح مورد بهره هاي مورد تأیید دولت به  شرکت

توانند مسؤولیت استخراج معادن و  التحصیالن می  این دسته از فارغ.گیرند نیاز است؛ افرادي که دانش الزم را براي استخراج معادن روباز و زیرزمینی فرا می

، باربري و حمل و نقل، تهویه و نگهداري و استخراج مواد معدنی )چاه و تونل و غیره( ساماندهی و رهبري کارگران و کنترل عملیات آتشباري، حفاري معدنی 

  .در کارگاه استخراج را بر عهده بگیرند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :هاي کاردان فنی معدن  هاي مشترك بین گرایش درس

هاي اجتماعی، کار  ناسی و سنگ شناسی، قوانین کار وبیمهشناسی عمومی، کانی ش رسم فنی، اجزاء ماشین و کارگاه، حسابداري مقدماتی ، ریاضیات، زمین

  .ونقل در معادن، نگهداري در معادن، تهویه در معادن آموزي، پیشروي در معادن، آتشباري در معادن، بارگیري و حمل

  :دروس تخصصی گرایش استخراج معدن

خوانی،  برداري معدنی و نقشه هاي اولیه در معدن، نقشه معادن، بهداشت و کمک اصول استخراج  هاي استخراج معادن زیرزمینی، ایمنی و نجات در معادن، روش

  . کانه آرائی، سرویس و نگهداري ماشین آالت معدنی، زبان خارجه فنی، برق معادن، استخراج معادن روباز 

  :سنگ گرایش استخراج معادن زغال 

سنگ است و دامنه فعالیت آن، شامل باز کردن،  ي اقتصادي در معادن زیرزمینی زغالبردار هدف این گرایش، تربیت کاردان فنی براي استخراج و بهره

توانند در معادن  التحصیالن این گرایش می فارغ.شود به کارخانه تغلیظ می  سنگ از مرحله عملیات اکتشافی و معدنی تا تحویل زغال سازي معادن زغال آماده

تهویه، کارگاه استخراج و غیره را  کشی، ایمنی و نجات، زنی، آتشباري، نگهداري، ریل از عملیات معدنی نظیر چالسنگ، مسؤولیت اجراي یک یا چند وظیفه  زغال

  . به عهده بگیرند

  :سنگ دروس تخصصی گرایش استخراج معادن زغال

برداري زیرزمینی،  معادن، زبان خارجه فنی، نقشه آالت معدنی، برق سنگ، ماشین شویی، زغال هاي استخراج، زغال بهداشت معدن، ایمنی و نجات در معادن، روش

 .کاري اصول معدن

 

  کانه آرایی

  :دیباچه

بلکه مواد معدنی براي هر صنعتی بایستی داراي مشخصات خاصی مانند . توان در صنایع استفاده کرد اکثر مواد معدنی را پس از استخراج، مستقیماً نمی 

. آرائی نام دارد شود ماده معدنی داراي مشخصات یاد شده شود، کانه مجموعه عملیاتی که باعث می. ناخالصی و غیره باشد بندي، عیار، میزان رطوبت، میزان دانه

آید که یا مستقیماً در بازار  گیرد و در پایان تولید، محصوالتی به دست می آرائی عبارت از عملیاتی است که بر روي مواد معدنی انجام می به عبارت دیگر کانه
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هاي مختلف عملیات  آرائی، آموزش افرادي را به عهده دارد که از عهده کار در قسمت رشته کانه. باشند قابل عرضه هستند یا آماده براي عملیات صنعتی می

فیزیکی مواد، فلوتاسیون، آبکش بندي مواد، پرعیار کردن  شکنی، آسیا کردن، طبقه التحصیالن این دوره توانائی و مهارت اداره مراحل سنگ فارغ. آیند می فوق بر

  .هفته را در زمینه صنعت مربوط بگذرانند 12بایست قبل از تحصیل، دوره شناخت کار به مدت  کلیه دانشجویان می.کردن و خشک کردن مواد را دارند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  .خوانی، اجزاء ماشین، کارگاه یزیک الکتریسته و مغناطیس، شیمی معدنی، رسم فنی و نقشهنویسی و آمار، ف ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردي، برنامه

  :دروس اصلی

  شناسی، هیدرولیک، الکترونیک، شیمی تجزیه کانی شناسی، سنگ

  :دروس تخصصی

زبان   هاي اولیه، و قوانین کار، ایمنی و کمکآالت، کنترل، مدیریت  آرائی، فلوتاسیون، سرویس و نگهداري ماشین هاي فیزیکی کانه تهیه مواد معدنی، روش

 .آموزي  تخصصی، کار

 

  کاردان فنی مکانیک

  :دیباچه

  .آالت است کشی صنعتی و ماشین این رشته داراي سه گرایش جوشکاري ، نقشه 

  :گرایش جوشکاري

هاي دیگر  ه علوم روز از قبیل مکانیک، متالورژي و بسیاري از زمینهاي در پهن هاي تولید و بازسازي، جوالنگاه گسترده جوشکاري به عنوان یکی از بهترین روش

این تکنیک در . هاي حاصل در این رشته را به عنوان یکی از عوامل راهگشاي تکنولوژي فردا به شمار آورد توان پیشرفت به نحوي که بدون اغراق می. یافته است

مقصود از . ها و ملزومات مربوط کاربرد دارد ها، نفربرها، ساخت سالح روهاي مختلف از قبیل، تانکاغلب نیازهاي تدارکات، پشتیبانی، دفاعی و همچنین خود

هاي مختلف داشته  برگزاري دوره کاردانی جوشکاري تربیت نیروهاي متخصصی است که مهارت و اطالعات علمی کافی درباره نحوه انجام جوشکاري با روش

ز قبیل ایمنی و انتخاب بهینه مصالح آگاهی داشته و بتوانند جوابگوي نیازهاي سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این زمینه باشند و از مسائل مرتبط با این فن ا

  .سازي و صنایع هواپیماسازي فعالیت کنند توانند در مشاغلی نظیر اسکلت فلزي ساختمانی و پاالیشگاهی، صنایع کشتی التحصیالن این رشته می فارغ.باشند

  :اي این رشته در طول تحصیل ه درس

  :دروس مشترك در هر سه گرایش 
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افزار،  شینریاضیات عمومی، فیزیک حرارت، شیمی عمومی، فیزیک مکانیک، رسم فنی، استاتیک و مقاومت مصالح، الکتریسیته صنعتی، تکنولوژي و کارگاه ما

  سازيگري و مدل زبان فنی، حفاظت و ایمنی بهداشت، تکنولوژي و کارگاه ریخته

  :دروس تخصصی

  تکنیک و علوم جوشکاري، طراحی جوش، متالورژي جوش، توزیع حرارت، آزمایشگاه متالوگرافی، پروژه علمی، کارآموزي

  :کشی صنعتی گرایش نقشه

در جهت خودکفائی و بسط هاي استاندارد و گویا، مقدور نیست و حرکت  کشی و تهیه نقشه هاي تحقیقاتی و صنعتی بدون به کارگیري مهارت نقشه اجراي طرح

هاي کاردانی  کشی صنعتی یکی از مجموعه دوره نقشه.هاي صنعتی دارد هاي تحقیقاتی و پژوهشی، نیاز به تربیت افراد مجرب و ماهر در تهیه نقشه فعالیت

ها به منظور تولید و اجرا باشند و رابط  تمهاي ساخت و مونتاژ قطعات یا سیس مکانیک است که هدف از آموزش آن تربیت افرادي است که قادر به تهیه نقشه

ها، دفاتر  این افراد براي اشتغال در مراکز مختلف صنعتی، دفاتر فنی قسمت. سازي مراکز صنعتی و پژوهشی گردند بین مهندس طراح و قسمت تولید و نمونه

  . شوند هاي صنعتی ارتباط دارند، تربیت می هایی که به نوعی با نقشه تاسیسات و واحدهاي پژوهشی و به طور کلی محل  ساختمانی،

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس تخصصی

  صنعتی، طراحی صنعتی و قالب، گرافیک هنري، کارآموزي نقشه

  :آالت گرایش ماشین

و عمرانی، شناورهاي دریایی سبک،  سازي آالت راه هایی داراي مهارت کافی براي تعمیر و نگهداري انواع ماشین آالتتربیت تکنسین هدف گرایش ماشین

برداري صحیح از  هاي تعمیراتی را برعهده بگیرند و بر سرویس، نگهداري و بهره ریزي و مدیریت کارگاه افرادي که بتوانند برنامه. اي است خودروهاي ترابري جاده

  .آالت نظارت داشته باشند ماشین

  :دروس تخصصی

آالت، تکنولوژي انتقال قدرت، تکنولوژي شاسی و بدنه  هاي الکتریکی ماشین رسانی، تکنولوژي دستگاه وژي سوختموتورهاي احتراق داخلی، سوخت و تکنول

 .اي، کارگاه تعمیرات اساسی خودروهاي مرکب، کارگاه تعمیرات اساسی خودروهاي سنگین خودروهاي ترابري جاده
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  تجربی 
  اتاق عمل

 :دیباچه
هاي عمل جراحی، بیانگر نیاز جامعه به تکنسین اتاق عمل  اتاق عمل جراحی و نیاز روزافزون به افراد کاردان براي اداره اتاقگسترش مراکز بیمارستانی داراي  

رائه هاي الزم فنی را ا توانند در اتاق عمل به جراحان کمک التحصیالن این رشته می فارغ. توانند درمسائل فنی، پزشکان جراح را یاري دهند افرادي که می. است

  .توانند وسائل جراحی و استریل را جهت استفاده آماده نمایند و اداره اتاق عمل را به عهده گیرند همچنین این دسته از متخصصان می. دهند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی و تخصصی

شناسی، داروشناسی  شناسی و میکروب هداشت فردي و همگانی، انگلتکنیک اتاق عمل عمومی، فن پرستاري، فیزیولوژي، تشریح، شیمی آلی و بیوشیمی، ب

هاي  عمومی و تخصصی، جراحی عمومی و تخصصی، اصطالحات پزشکی و اصطالحات رایج در اتاق عمل، کارآموزي عمومی، جراحی زنان و زایمان، بیماري

هاي احیاء قلبی و ریوي، روانشناسی، کارآموزي در  تقال خون، بیهوشی، روششناسی و ان شناسی، فیزیک پزشکی و کاربرد آن در اتاق عمل، خون داخلی، آسیب

 .عرصه

 

  ادبیات وزبان عربی

 :دیباچه

اي  هاي خود را بر روي سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسالم را پذیرفتند، بدون هیچ تعصبی و با شور و نشاط و عالقه از همان زمان که ایرانیان دروازه 

دانستند  زیرا ایرانیان مانند همه مسلمانان پاك نهاد دیگر، زبان عربی را زبان قوم عرب نمی اده به فراگیري، ضبط و تدوین زبان و ادبیات عرب پرداختند،الع فوق

یبان، خدمات ایرانیان به زبان عربی نهادند تا جایی که به گفته بسیاري از مورخان و اد المللی اسالم ارج می بلکه به این زبان به عنوان زبان قرآن و زبان بین

مردم کشور ما امروزه بیش از گذشته نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند چرا که عربی زبان اول جهان . بیش از خود اعراب به این زبان بوده است

گیري از منابع اصلی اسالمی و  نی با جهان اسالم و بهرهاسالم و زبان فرهنگ و تمدن بیشتر کشورهاي مسلمان است و ما براي اتحاد، همدلی و همزبا

شود همچنین تسلط بر زبان و ادبیات فارسی که از زبان و ادبیات عربی بسیار تأثیر پذیرفته است، باید به زبان و ادبیات  تحقیقاتی که در این زمینه انجام می

  . شود کشورمان رشته زبان و ادبیات عربی ارائه می ها و مراکز آموزش عالی از همین رو در دانشگاه. عرب مسلط باشیم
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  و عروض  بالغی  ، علوم و بالعکس  فارسی  به  از عربی  ترجمه  ، فن مختلف  هاي و نثر دوره  نظم  مختلف  ، متون عرب  ادبیات  با تاریخ  عربی  و ادبیات  زبان  دانشجوي

شود تا  می  تدریس  و پرورش  در آموزش  که  عربی  ها با کتاب در دانشگاه  عربی  و ادبیات  زبان  همین دلیل رشتهبه . شود آشنا می  عرب  و ادبیات  درزبان  و قافیه

  را مطالعه  عربی  زبان  بالغت  انسانی  علوم  آموزان نیز دانش  و تا حدودي  و نحو است  قواعد و صرف  بیشتر درس  ، عربی در مدارس  چون  است  متفاوت  حدودي

  : از جمله  متفاوتی  با دروس  شود و دانشجویان می  نگاه  تخصصی  رشته  یک  عنوان  به  عربی  و ادبیات  زبان  به  کنند اما در دانشگاه می

  هاي ونثر در دوره  نظم  ر، متونمعاص  و دوره  انحطاط  ، دوره ، عصر عباسی ، عصر اموي عصر جاهلی  ادبیات  ازتاریخ  اعم  مختلف  هاي در دوره  عرب  ادبیات  تاریخ

  .شوند آشنا می  ترجمه  ، انشا و فن ، مکالمه نویسی و خالصه  نگاري ، نامه تطبیقی  ، ادبیات تاریخی  مختلف

  :الزم   هاي توانایی

  عربی  و زبان  فارسی  ادبیات  باید به  عربی  و ادبیات  زبان  دانشجوي  همچنین. زند را می  اول  ها حرف سایر رشته  مثل  عربی  و ادبیات  زبان  در رشته  و انگیزه  عالقه

  خود را ادامه  تحصیلی  رشته  بیشتري  و عالقه  کند، با عشق  نگاه  وحی  زبان  عنوان  به  عربی  زبان  ها اگر به توانمندي  باشد و در کنار این  داشته  نسبی  تسلط

  و عربی  فارسی  و ادبیات  زیرا زبان. پذیرد دانشجو می  انسانی  علوم  گروه  از داوطلبان  فقط  که  است  خارجه  هاي زبان  هتنها رشت  عربی  و ادبیات  زبان.دهد می

رو در   و از همین  تنیس  بیگانه  زبان  یک  عربی  ما معتقدند زبان  و ادیبان  از استادان  بسیاري  اند که درهم آمیخته  چنان  دو زبان  وامدار یکدیگر هستند و این

  عربی  ، زبان اعتقاد کارشناسان  به  البته. قرار دارد  ادبیات  دانشکده  در دپارتمان  فارسی  و ادبیات  زبان  در کنار رشته  عربی  و ادبیات  زبان  ها رشته اکثر دانشگاه

و   ریاضی  داوطلب  یک  اوقات  گاهی  باشند، چون  را داشته  آزمون  در این  شرکت  ازهاج  آزمایشی  هاي گروه  تمامی  و داوطلبان  داشته  اختصاصی  آزمون  باید یک

  .کند  را نیز انتخاب  رشته  ، این علوم پایه یا فنی  هاي در کنار رشته  است  و مایل  مند است عالقه  عربی  و ادبیات  زبان  رشته  فنی نیز به

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  عربی  و ادبیات  زبان  در زمینه  و تحقیق  پژوهش  تواند به می  عربی  توانمند رشته  التحصیل فارغ  یک  خصوصی  و مؤسسات  و پرورش  در آموزش  ریسبر تد  عالوه

را   عربی  زبان  که  التحصیالنی فارغ  همچنین.  است  و پرورش  آموزش  نیز وزارت  رشته  این  التحصیالن فارغ  مراکز جذب  ترین و اساسی  از مهمترین  یکی.بپردازد

  مجوز تأسیس  دادگستري  رسمی  مترجم  عنوان  به  موفقیت  ، در صورت کرده  شرکت  قضائیه  قوه  فنی  اداره  هاي توانند در آزمون اند، می فرا گرفته  خوب

  مایلند جذب  نیز که  افرادي.دهد مجوز می  از متقاضیان  تعداد محدودي  به  قضائیه  قوه  و هر ساله  کار بسیار محدود است  این  دایره  البته. را بگیرند  دارالترجمه

  مسلط  و کار ترجمه  عربی  زبان  به  دارد که  مترجمانی  به  ما نیاز مبرمی  بازار کتاب  چون. بپردازند  عربی  هاي کتاب  ترجمه  توانند به آزاد شوند ، می  مشاغل

  .باشند

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :دروس تخصصی 

ها  ، روزنامه بیت متعهد اهل  ، ادب حدیث  و نحو، متون  صرف  ، تمرین  ، مکالمه و مأخذشناسی  تحقیق  ، روش کریم  و تجوید قرآن  ، نحو، ترجمه  ، صرف آزمایشگاه

،  البالغه نهج  ، متون  تخصصی  خارجی  ، زبان  بالغی  ، انشاء ، علوم ترجمه  ، فن تطبیقی  ، ادبیات  یعرفان  متون  ، قرائت اسالم  در دوره  سیاسی  ، ادب عربی  و مجالت

ز و نثر ا  نظم  ، متون ، نقد ادبی نوسی و خالصه  نگاري ، نامه  کریم  قرآن  تفسیري  متون  ، قرائت اللغه ، فقه و قافیه  ، عروض و بالعکس  فارسی  به  از عربی  ترجمه
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نظر و نثر   ، متون  اول  عباسی  دوره  ادبیات  ، تاریخ  اول  عباسی  و نثر دوره  نظم  بغداد تا عصر حاضر، متون  از سقوط  ادبیات  بغداد تا عصر حاضر، تاریخ  سقوط

و نثر   نظم  معاصر ، متون  دوره  و ادبیات  معاصر ، تاریخ  ثر دورهو ن  نظم  ، متون اندلس  و نثر دوره  نظم  ، متون دوم  عباسی  دوره  ادبیات  ، تاریخ  دوم  دوره عباسی

  ، متون  اموي  دوره  تا پایان  جاهلی  از دوره  ادبیات  معاصر، تاریخ  بغداد تا دوره  از سقوط  در ایران  و نثر عربی  نظم  بغداد، متون  از آغاز تا سقوط  در ایران  عربی

 . اموي  دوره  یانتا پا  و نثر از جاهلی  نظم

 

  اعضاء مصنوعی

   :دیباچه

  براساس  کمکی  و وسایل  مصنوعی  اعضاي  و ساخت  طراحی  طریقه  در آن  که  است  توانبخشی  هاي از زیرشاخه  یکی  کمکی  و وسایل  مصنوعی  اعضاي  رشته

  اعضاي  متخصص. است  پزشکی  و علوم  مهندسی  از علوم  اي مجموعه  رشته  این  دروس  در واقع. شود می  داده  آموزش  بدن  با آناتومی  و منطبق  مهندسی  اصول

  به  کند و براي می  ها فعالیت ناهنجاري  و اصالح  رفته  عضو از دست  براي  مصنوعی  اندام  ، ساخت بدن  و ناتوان  ضعیف  از اعضاي  حمایت  زمینه  در سه  مصنوعی

اُرتزها و   ساخت  نحوه  و سپس  کرده  مورد نظر را مطالعه  هاي اندام  هاي ها و بیماري ناهنجاري  ، علل بدن  آناتومی  مثل  پایه  ، دروس تخصص  این  آوردن  دست

کند تا  می  کمک  آن  و به  دهش  کار برده  به  یا ضعیف  فلج  اندام  در موازات  که  است  کمکی  اي ارتز وسیله  که  است  گفتنی.گیرد را فرا می  مختلف  پروتزهاي

  که  است  پروتز نیز عضو مصنوعی. شود می  و سرو گردن  فقرات  ، ستون فوقانی  ، اندام تحتانی  اندام  ها از جمله اندام  تمام  باشد و شامل  داشته  بهتري  کارایی

  کننده  کمک  از ارتزهاي  با استفاده  است  شده  اطفال  فلج  دچار بیماري  که  فردي  مثال  براي.گیرد قرار می  و در امتداد عضو طبیعی  شده  عضو طبیعی  جانشین

تفاوت این رشته با مهندسی پزشکی در این است که رشته مهندسی .دهد  ادامه  مستقل  صورت  خود به  زندگی  هاي فعالیت  و به  تواند سرپا ایستاده می

کند یعنی طراحی یک دستگاه رادیولوژي یا فیزیوتراپی نیز در حیطه  کاربردي کل تجهیزات پزشکی فعالیت میپزشکی؛ در زمینه الکترونیک و بیومکانیک 

پردازد و اعضاي مصنوعی  گیرد، در حالی که رشته اعضاي مصنوعی به طراحی و ساخت وسایل کمکی و اعضاي مصنوعی می کار مهندسی پزشکی قرار می

هاي موجود بین  توان به یکی دیگر از تفاوت از همین جا می.صنوعی خارج از بدن مثل دست، پا، چشم و بینی استقابل ساخت در این رشته نیز اعضاي م

التحصیل مهندسی پزشکی عالوه بر اعضاي مصنوعی خارج از بدن، پروتزهاي داخلی مثل قلب مصنوعی یا اعضاي پیچیده  این دو رشته پی برد چون فارغ

تري که با ابزار دستی نیز قابل ساخت  التحصیل اعضاي مصنوعی، قطعات ساده کند، اما فارغ ست سیبرنتیکی را نیز طراحی میالکترونیکی و مکانیکی مثل د

  .سازد ها را طراحی کرده و می است مثل پاي مصنوعی عادي یا انواع بریس

  :الزم   هاي توانایی

  یا سر و گردن  تنه ، نیم از پا، دست  گچی  هاي کار کند و قالب  سازي مجسمه  ساز باید با گچ مجسمه  یک  مثل  کمکی  و وسایل  مصنوعی  اعضاي  رشته  دانشجوي

باید از   رشته  این  دیگر متخصص  عبارت  به. بپردازد  کاري و چرم  ، فلزکاري کاري ، اره ، تراشکاري جوشکاري  باید به  نجار، آهنگر و کفاش  یک  بسازد و مثل

  و توانمند باشد تا در انجام  سالم  و روحی  جسم  باید داراي  رشته  این  دانشجوي  در ضمن.مند باشد عالقه  و صنعتی  فنی  کارهاي  برخوردار و به توانا  هایی دست
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. سرپا بایستد و کار کند  ار ساعتچه  از اوقات  نشود و بتواند بعضی  دچار مشکل  سنگین  هاي و قالب  یا کار با گچ  فلزکاري  مثل  رشته  این  سنگین  کارهاي

و   است  خدماتی  رشته  یک  مصنوعی  اعضاي  رشته  چون  است  بسیار ضروري  رشته  نیز در این  خوب  اجتماعی  و روابط  برخورد با بیماران  براي  روحی  آمادگی

  .باشد  در ارتباط  جامعه  اعضاي  باید با دردمندترین  آن  التحصیل فارغ

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

و   احمر، بنیاد جانبازان  ، هالل بهزیستی  سازمان  شامل  دولتی  بخش  کند که  فعالیت  و خصوصی  دولتی  تواند در دو بخش می  رشته  این  التحصیل فارغ

جزو   مصنوعی  اعضاي  رشته  چون  است  خصوصی  بخش  رشته  این  التحصیالن فارغ  فعالیت  اصلی  اما حیطه.  است  فنی  مراکز ارتوپدي  داراي  هاي بیمارستان

  انواع  که  یا افرادي  افراد فلج  و به  دایر کرده  ، مرکز خصوصی الزم  تجربه  از کسب  تواند پس می  التحصیل آن فارغ  که  است  توانبخشی  هاي معدود رشته

  دچار قطع  که  کسانی  دارند و  طبی  کفش  به  و احتیاج  پا داشته  کف  صافی  مثل  ساده  هاي بیماري  هک  دارند، افرادي  ارتوپدي  و مشکالت  مختلف  هاي بدشکلی

  در زمینه  بخصوص.  بسیار زیاد است  نوآوري  زمینه  رشته  باشد، در این  و مطالعه  تحقیق  اهل  اگر دانشجویی  در ضمن.دهد  خود را ارائه  عضو هستند، خدمات

  . است  بسیار کم  در ایران  کار متخصص  نیروي  که  مصنوعی  و بینی  ، گوش چشم  ساخت  یعنی  زیبایی؛  يپروتزها

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  ارتوپدي  ، تکنیک  فلزکاري  هاي کنیکآمار، ت  و مقدمات  پایه  ، ریاضیات در کارگاه  از سوانح  و پیشگیري  ، ایمنی  اولیه  هاي ، کمک  فنی  ، رسم  انسانی  آناتومی

  ، تکنیک  چوب  ، تکنولوژي ، مکانیک  ، ارتوپدي  عمومی  ، بهداشت) مواد مصنوعی(مواد   ، خواص) فلزات  علوم(مواد   ، خواص  توانبخشی  ، اصول  فنی

با   ، آشنایی  درودگري  ، تکنولوژي  ، فیزیک  اعصاب  و فیزیولوژي  ناتومی، آ معلولین  ، روانشناسی صنعتی  ارتز ، مدیریت  پروتز ، تئوري  ، تئوري سازي قطعه

و   با طراحی  ، آشنایی تحتانی  اندام  ارتزهاي  و ساخت  با طراحی  زیرزانو، آشنایی  پروتزهاي  و ساخت  با طراحی  ، آشنایی  فوقانی  اندام  ارتزهاي  و ساخت  طراحی

و   فیزیوتراپی  زانو، اصول  باالي  پروتزهاي  و ساخت  با طراحی  ، آشنایی فوقانی  اندام  پروتزهاي  و ساخت  با طراحی  آشنایی ، فقرات  ستون  ارتزهاي  ساخت

،  تحقیق  روش ، آمار و  چرمکاري  ، تکنیک  ، رادیولوژي  پزشکی  ، اصطالحات  مصالح  ، مقاومت  سطحی  ، آناتومی عضالت  گیري واندازه  ، ارزشیابی کاردرمانی

  در عرصه  پا، کارآموزي  ارتزهاي  در عرصه  زیرزانو، کارآموزي  ارتزهاي  در عرصه  ، کارآموزي  وبیومکانیک  ، کینزیولوژي  ، نورولوژي فنی  مرکز ارتوپدي  مدیریت

،   پا و پنجه  مچ  پروتزهاي  در عرصه  ، کارآموزي  فوقانی  اندام  هايارتز  در عرصه  ، کارآموزي  فقرات  ستون  ارتزهاي  در عرصه  زانو، کارآموزي  باالي  ارتزهاي

  باالي  پروتزهاي  در عرصه  زیرزانو، کارآموزي  پروتزهاي  در عرصه  ، کارآموزي آرنج  باالي  پروتزهاي  در عرصه  ، کارآموزي  زیرآرنج  پروتزهاي  در عرصه  کارآموزي

 . لگن  ايپروتزه  در عرصه  زانو، کارآموزي

 

  

  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 124

 

  امورگمرکی

  :دیباچه

کند که نیروي انسانی سازمان  هاي تجارت خارجی ایجاب می نقش مهم و حساس گمرك در حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجراي مطلوب سیاست

انایی انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوب دانش و تجربه مورد نیاز گمرك را براي تو  هاي آموزشی عالی، گمرك جمهوري اسالمی ایران با گذراندن دوره

تواند کادر کارآمد و ورزیده  اي که پاسخگوي نیازهاي روز جامعه گمرکی جمهوري اسالمی ایران است، می دوره کاردانی امور گمرکی با برنامه. کسب نمایند

است که بتوانند قسمتی از نیروي انسانی مورد نیاز بخش  در واقع هدف این دوره تربیت افرادي. گمرکی را در بخش دولتی و بخش خصوصی تربیت کند

  .کنند مقررات صادرات و واردات و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با گمرك تأمین نامه اجرایی آن، دولتی را به ویژه در ارتباط با اجراي قانون امور گمرکی و آئین

  :موقعیت شغلی در ایران

  :هاي زیر خواهند بود گمرکی قادر به انجام فعالیتالتحصیالن دوره کاردانی امور  غ فار

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

  .مربوط، جهت اجراي وظایف اصلی گمرك ایران

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :س پایه و اصلیدرو

می ایران، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، ریاضیات پایه، کلیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشکیالت جمهوري اسال

  .به زبان انگلیسی، اصول بیمهها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادي، مکاتبات بازرگانی  مشی مالی دولت مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و خط

  :دروس تخصصی

المللی گمرکی،  هاي بین ها و کنوانسیون سنجی و مصنوعات آنها، سازمان ها و فلزات، شناخت الیاف بندي کاال، شیمی کانی قوانین و مقررات گمرکی، طبقه

 .سازمان و وظایف گمرك  ی،آشنایی با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی صادرات و واردات، زبان انگلیسی متون تخصص

 

  بهداشت حرفه اي

   :دیباچه

ها مجبورند در تالش معاش؛ با مشکالت گوناگون دست و پنجه نرم کرده و خطرات فراوانی را که خود ناشی از پیشرفت علم و تکنولوژي  در دنیاي امروز انسان

اي نیز روز  هاي شغلی و مخاطرات حرفه افزایش داده است و در نیتجه بر تعداد بیمار این خطرات، تعداد عوامل تهدید کننده سالمتی را. است، به جان بخرند

براي مثال کارگري که در واحد صنعتی با جیوه یا سرب سر و کار دارد، ممکن است دچار مسمومیت حاد شده یا به یک بیماري مزمن . شود به روز افزوده می
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هاي  هاي غیر بهداشتی و مرطوب یا به علت تماس با دستگاه حرکتی، کار کردن در نور ضعیف، مکان علت بیکارکنان مشاغل اداري نیز گاه به .دچار گردد

اي سخت و ناگوار است که اگر دانش بشري کمک نکرده  حتی گاهی اوقات شرایط محیط کار به اندازه. الکترونیکی ممکن است سالمت خود را به خطر اندازند

هاي قلب و عروق و سرطان سومین  تا جایی که در عصر حاضر حوادث پس از بیماري. گردد زندگی در آن شرایط غیر ممکن میو مشکالت را همواره نسازد، 

گذارد به همین  هاي بسیاري را بر دوش اقتصاد ملی هر کشور می از سوي دیگر، حوادث ناشی از کار، هزینه.علت اصلی مرگ و میر در کشورهاي صنعتی است

دهند گذشته از جنبه انسانی آن، هم از نظر مصالح اجتماعی و اقتصادي و هم از  اي را تشکیل می ترین قشر هر جامعه کارگران که عظیم دلیل حفظ سالمت

یک وظیفه انسانی، یک احتیاج و یک شرط   نظر تأمین سالمت و فراهم ساختن آسایش و رفاه کارگران و تطبیق وضع کار با مقتضیات جسمی و روانی آنان،

  .باشد کاري مهم و حیاتی که در هر کشوري بر عهده متخصصان بهداشت کار می. امکان انجام کار و فعالیت ثمر بخش است

از   عوامل  این  تأثیرات  خطرزاي فیزیکی، شیمیایی، روانی و بیولوژیکی یا کاهش  عوامل  کردن  کند تا با حذف می  تالش  اي حرفه  بهداشت  به عبارت دیگر دانش

  :عبارتند از  مراحل  این  که  است  و اساسی  مهم  مرحله  سه  داراي  بهداشت  علم  هدف  این  به  رسیدن  براي. نماید  جلوگیري  کارکنان  به  رسی سیبآ

، مقدار خطر را  کامل  از شناسایی  و پس  کرده  خطر را شناسایی  اول  در مرحله  اي حرفه  بهداشت  متخصص  خطرزا؛ یعنی  عوامل  و کنترل  ، ارزیابی شناسایی

و   کارشناسی  در مقطع  ، ارزیابی کاردانی  خطر در مقطع  شناسایی  مرحله  که  است  گفتنی. پردازد خطرزا می  عوامل  کنترل  آخر به  کند و در مرحله می  سنجش

باید   و بافندگی  ریسندگی  در کارخانه  اي حرفه  بهداشت  کاردان  یک  مثال  براي.شود می  داده  آموزش  اي حرفه  ارشد بهداشت  کارشناسی  در مقطع  کنترل

آنها را   مصرف  و طریقه  مواد خطرناك  نگهداري  ، نحوه مورد استفاده  خطرناك  مواد شیمیایی  از حد مجاز، نوع  بیش  ایجاد صداي  از منابع  خطر اعم  هاي کانون

باالتر   مقدار آلودگی  کند که  نماید و مشخص  هوا تعیین  متر مکعب  را در یک  مقدار آلودگی  باید تراکم  اي حرفه  بهداشت  کارشناس  یک  سپس. کند  شناسایی

، گاز  ز دستگاهی، آنالی سنجی مانند آنالیز رنگ  و وسیعی  آنالیز پیچیده  هاي از روش  با استفاده  کارشناس  مرحله  در این  که  تر از حد استاندارد است یا پائین

  نیز پس  اي حرفه  ارشد بهداشت  کارشناس. کند می  را تعیین  و مقدار آن  مورد نظر را سنجش  شیمیایی  دیگر ماده  هاي و روش  ، اکسپکفوتومتري فورماتوگرافی

استاندارد   اندازه  یابد و به  گردد یا کاهش  آور حذف زیان  املعو  را پیشنهاد کند که  هایی یا روش  شد باید روش  و ارزیابی  خطرزا شناسایی  عوامل  که  از این

  .پردازد می  اي حرفه  بهداشت  در زمینه  و تحقیق  تدریس  دکترا نیز به  التحصیل فارغ. برسد

  :  الزم  هاي توانایی

  باید در دروس  رشته  این  رو دانشجوي  از همین. وجود دارد  و روانی  ی، بیولوژیک ، فیزیکی از شیمیایی  اعم  آور مختلفی زیان  عوامل  اي حرفه  بهداشت  در رشته

  تجربی  در علوم  و هم  و فیزیک  در ریاضی  باید هم  اي حرفه  در بهداشت  موفقیت  براي  توانمند باشد؛ یعنی  شناسی و زیست  ، شیمی ، فیزیک ریاضی  مثل  پایه

  .کند  فعالیت  صنعتی  هاي باشد تا بتواند در محیط  نیز سالم  باید از نظر جسمی  اي حرفه  بهداشت  دانشجوي.  داشت  قوي  اي پایه

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  همچنین .هستند  رشته  این  التحصیالن فارغ  جذب  از مراکز اصلی  پزشکی  و آموزش  ، درمان ، نیرو، بهداشت ، جهاد کشاورزي و معادن  کار، صنایع  هاي وزارتخانه

  بسیار قوي  اي حرفه  واحد بهداشت  داراي  اکریل خودرو و پلی  ، ایران کشوري  ، هواپیمایی آهن ، ذوب نفت  شرکت  مثل  بزرگی  هاي ها و کارخانه ها، شرکت سازمان

درصد  50از   حاضر بیش  در حال  که  تا جایی. کنند می  تفعالی  اي حرفه  بهداشت  و کاردان  ارشد، کارشناس  واحدها چند کارشناس  از این  در هریک  هستند که
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  .نمایند می  فعالیت  بهداشتی  مشاوره  عنوان  به  مختلف  هاي و سازمان  در کارخانجات  وقت طور پاره  نیز به  اي حرفه  بهداشت  کارشناسی  از دانشجویان

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  و تخصصی  اصلی  دروس

  هاي ، کمک بهداشت  آمار، آموزش  و مقدمات  پایه  ، ریاضیات و تشریح  ، فیزیولوژي عمومی  ، شیمی آب  ، بهداشت ، پاتوبیولوژي تجزیه  ، شیمی عمومی  فیزیک

  ، آمار حیاتی تغذیه  ، اصول در صنعت  ایمنی ، مواد زائد صنعتی  ، دفع شیمیایی  عوارض  ، شناسایی با ناقلین  و مبارزه  پزشکی  شناسی ، حشره ، بیوشیمی اولیه

  ، آشنایی صنعتی  شناسی کار، سم  محیط  هواي  هاي با آلودگی  ، مبارزه اي حرفه  بهداشت  و خدمات  ، تشکیالت فیزیکی  عوامل  ، شناسایی عملی  ، آمار حیاتی نظري

 . در عرصه  ، کارآموزي انسانی  مهندسی از کار،  ناشی  ، حوادث اي ها حرفه و بیماري  پزشکی  با کلیات

 

  بهداشت محیط

 :دیباچه

از   پس  پردازد تا دانشجویان می  مواد غذایی  بهداشت  ، هوا و کنترل ، زباله ، فاضالب آب  از قبیل  محیطی  زیست  مسائل  مطالعه  به  محیط  بهداشت  رشته 

  بردارند؛ یعنی  قدم  مشکالت  این  رفع  در جهت  منطقه  بهداشت  مشکالت  و بررسی  از مطالعه  و پس  ر شدهمستق  کوچک  بتوانند در اجتماعات  التحصیلی فارغ

با   ه، مبارز عمومی  اماکن  ، بهسازي زباله  صحیح  ، دفع و کیفی  کمی  سالم  آشامیدنی  آب  تأمین  در زمینه  مفید و عملی  هایی طرح  باید بتوانند با دادن  دانشجویان

  این.نمایند  بندي و طبقه  آوري جمع  را در موارد فوق  الزم  و آمارهاي  و اطالعات  کرده  و کمک  راهنمایی  مشکالت  این  را در رفع  ، مردم بیماري  و ناقلین  حشرات

  خدمت  مردم  روستاها به  مثل  کوچکتري  ها در اجتماعات کاردان  کند چون می  مطرح  تري ساده  صورت  را به  محیطی زیست  مسائل  کاردانی  در مقطع  رشته

  عمومی  و اماکن  مسکن  و بهداشت  فاضالب  ، تصفیه با حشرات  ، مبارزه) آب  گندزدایی(  آب  کردن  پاکیزه  آنها از قبیل  اولیه  بهداشتی  مسائل  کنند و به می

  بهداشتی  ریزي شهرها برنامه  بزرگتر از قبیل  اجتماعات  باید بتوانند براي  التحصیالن فارغ  شود، چون تر می تر و فنی تخصصی  کارشناسی  اما در مقطع. پردازند می

  ر حیطهآنها د  هوا و کنترل  هاي آالینده  ، شناخت آب  و انتقال  توزیع  ، نحوه فاضالب  آوري جمع  شهرها، نحوه  یا فاضالب  آب  خانه تصفیه  طراحی  مثال  براي. کنند

  .باشد می  محیط  بهداشت  کارشناسی  التحصیالن فارغ  فعالیت

  :الزم   هاي توانایی

  فوق  هاي از زمینه  هر یک  به  مندي عالقه  در صورت  محیط  بهداشت  و دانشجوي  است  و ریاضی  ، فیزیک ، شیمی بیولوژي  جنبه  سه  داراي  محیط  بهداشت  رشته

  طراحی  تواند در زمینه ، می مند است عالقه  سیاالت  مکانیک  ویژه  به  فنی  دروس  به  که  محیط  بهداشت  کارشناس  مثال  براي.گردد  موفق  هرشت  تواند در این می

  و تحقیق  مطالعه  محیطی  زیست  کتورهايفا  توسط  انسان  ها به بیماري  انتقال  تواند در زمینه نیز می  بیولوژي  مند به عالقه  کارشناس. کند  ها فعالیت خانه  تصفیه

تواند  می  رشته  این  درواقع. نماید  فعالیت  یا فاضالب  آب  از فرآیند تصفیه  اعم  مختلف  فرآیندهاي  تواند در زمینه می  مند است عالقه  شیمی  به  که  کند و فردي

و   بیشتر در کارشناسی  فوق  هاي زمینه  که  ذکر است  قابل. خود کند  هستند، جذب  متفاوتی  هاي يو توانمند  عالیق  داراي  را که  از داوطلبان  اي گسترده  طیف
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  عموم  به  مسأله  این  و آموزش  محیط  بهداشت  حفظ  به  مندي عالقه  است  مهم  دارد، آنچه  کاربردي  جنبه  که  کاردانی  شود و در مقطع می  باالتر مطرح  مقاطع

  تحصیل  دکترا در کشور ادامه  توانند تا مقطع می  اما دانشجویان  پذیرد دانشجو می  کاردانی  ابتدا در مقطع  محیط  بهداشت  رشته  که  است  گفتنی.است  مردم

  .دهند

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  حفظ  باشد، براي  وجود داشته  هر جا انسان  ار زیاد خواهد بود چونبسی  رشته  این  شغلی  هاي دهد، فرصت  اهمیت  و سالمتی  بهداشت  به  و حکومت  اگر جامعه

رو  و از همین  مانده  ناشناخته  محیط  بهداشت  متخصصان  هاي در کشور ما توانمندي  باشند، اما متأسفانه  باید حضور داشته  رشته  این  او، متخصصان  سالمت

تواند در  می  کاردانی  در مقطع  محیط  توانمند بهداشت  التحصیل فارغ  وجود یک  با این. است  شده  کم  طور کاذب  هب  رشته  این  التحصیالن فارغ  شغلی  هاي فرصت

و   آب  خانه تصفیه  طراحی  خصوصی  هاي ، شرکت و فاضالب  آب  ها، سازمان در شهرداري  کارشناسی  و در مقطع  پزشکی  و آموزش  درمان -  بهداشت  وزارت

  .باشد  داشته  مناسبی  شغلی  هاي فرصت  زیست محیط  حفظ  و سازمان  بفاضال

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  و اصلی  پایه  دروس

واگیر،   هاي بیماري  ، اپیدمیولوژي ، پاتوبیولوژي بهداشت  ، آموزش برداري ، نقشه هیدرولیک  ، اصول مقدماتی  ، آمار حیاتی عمومی  ، شیمی عمومی  فیزیک

  . و درمانی  بهداشتی  خدمات  عرضه  ، نظام و روستایی  شهري  شناسی جامعه

  :  تخصصی  دروس

، کاربرد موتور  کوچک  در اجتماعات  فاضالب  ، دفع آب  منابع  و بهسازي  تصفیه  ، اصول و فاضالب  آب  کشی لوله  ، کارگاه  و فاضالب  آب  و میکروبیولوژي  شیمی

،  مواد غذایی  هوا، بهداشت  بهداشت  ، اصول  از چاه  برداري و بهره  ها، حفاري و تعمیر موتور تلمبه  اندازي و راه  نصب  ، کارگاه و فاضالب  آب  در تأسیسات  تلمبه

،   اضطراري  در شرایط  بهداشتی  ، اقدامات  اي هحرف  ، بهداشت  و ناقلین  با پرتوهاو پرتوزاها، کاربرد سموم  ، گندزداها، آشنایی عمومی  و اماکن  مسکن  بهداشت

 . در عرصه  ، کارآموزي  و فاضالب  آب  تأسیسات  و نگهداري  برداري بهره

 

  بینایی سنجی

   :دیباچه

سنج  سط یک بیناییبه این معنا که یک بیمار چشم در آغاز باید تو. داند سازمان بهداشت جهانی علم بینایی سنجی را مراقبت اولیه از بینایی می"

هاي غیر  اختالالت دید دو چشمی، انحرافات عضالنی آشکار و غیرآشکار، تنبلی چشم، فیکساسیون معاینه شود تا اگر دچار عیوب انکساري، ) اپتومتریست(

در حقیقت وظیفه  ".ع داده شودسنجی معاینه گردد و در غیر این صورت به پزشک متخصص ارجا مرکزي و مواردي از این قبیل بود، توسط متخصص بینایی

  یا لنزهاي  عینک  هاي مانند عدسی  مناسب  هاي با تجویز عدسی)  و آستیگماتیسم  ، دوربینی بینی نزدیک(  انکساري  عیوب  و تصحیح  سنج تشخیص بینایی
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  و دادن  کار و تحصیل  هاي در محیط  بینایی  و بهداشت  چشم  عمومی  بهداشت  ، تعیین چشم  و تنبلی  دید دو چشمی  اختالالت  و تصحیح  ، تشخیص تماسی

  تهیه  همچنین. کند  کار کارشناسی  بینایی  و حفاظت  کار از نظر مقدار روشنایی  هاي محیط  باید بر روي  سنج بینایی  یک  ؛ یعنی است  زمینه  در این  الزم  آموزش

در   بینایی  میدان  گیري و اندازه  بینایان نیمه  براي  مداربسته  هاي و تلویزیون  تلسکوپیک  هاي ، سیستم ، مرکب ساده  ماند اکولرهاي  بینایی  کمک  و تجویز وسایل

  سالمت  تاریخچه  از گرفتن  پس  رشته  این  کند متخصص می  مراجعه  سنج بینایی  بیمار به  یک  دیگر وقتی  از سوي. است  رشته  این  التحصیالن فارغ  تخصص

  ، متخصص و بینی  و حلق  گوش  ، متخصص پزشک  از چشم  اعم  مربوط  متخصص  نیاز، بیمار را به  ، در صورت اصلی  هاي اشکال  تعیین  براي  دقیق  و معاینه  شمچ

  .دهد می  ارجاع  مغز و اعصاب  یا متخصص  داخلی

  :  الزم  هاي توانایی

و   ریاضی  هاي دانشگاهی درس و پیش  در دوره دبیرستان  مند باشد همچنین نور عالقه  فیزیک  به  و بخصوص  مسلط  فیزیک  درس  باید به  سنج بینایی  یک

  صبر و حوصله  رشته  این  در ضمن. برخوردار باشد  سالم  هایی ها و دست از چشم  که  است  نیز الزم  از نظر جسمانی. باشد  فراگرفته  را به خوبی  شناسی زیست

  .زیاد دارد  صبر و حوصله  ونیاز به  است  بینایی  کارها در علوم  ترین از سخت  یکی  عینک  نمره  تعیین  خواهد چرا که زیاد می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

طور   توانند به می  که  این بر  عالوه  شوند چون بازار کار می  جذب  التحصیالن فارغ% 80دارد و حدود   خوبی  کاري  موقعیت  سنج بینایی  حاضر یک  در حال

و   طور علمی  به  انکساري  عیوب  به  مربوط  هاي عینک  ارائه  در زمینه  هستند که  نمایند، تنها افرادي  خود فعالیت  تخصص  باز کنند و در زمینه  مطب  مستقل

و   ، خدماتی آموزشی  هاي در محیط  بینایی  و مشکالت  چشم  ر مورد بهداشتمشاور د  عنوان  تواند به می  سنج بینایی  یک  در ضمن. اند دیده  تخصص  دانشگاهی

باشد و در   و خلبانی  رانندگی  نامه و اخذ گواهی  و نظامی  امور استخدامی  جهت  بینایی  سنجش  کند، یا مسؤول  همکاري  و صنایع  دولتی  هاي با سازمان  صنایع

  .نماید  فعالیت  ربط مراکز ذي  بیمار به  تا رسیدن  چشمی  هاولی  هاي کمک  انجام  براي  اورژانس

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : و اصلی  پایه  دروس

،  عمومی  شناسی ، آسیب چشم  هاي ، اورژانس اولیه  هاي ، کمک  ، آمار حیاتی و اعصاب  عمومی  ، تشریح عمومی  ، فیزیولوژي ، بیوشیمی عمومی  نور، شیمی  فیزیک

و   هندسی  ، اپتیک چشم  ، فیزیولوژي چشم  شناسی و بافت  ، تشریح و چشم  ، ژنتیک داخلی  هاي از بیماري  در بعضی  چشمی  ، عالئم ، داروشناسی شناسی میکروب

  . محیطی  ، بینایی ، اپتومتري تخصصی  ، زبان بینایی  لومو ع  اپتومتري  ، تاریخچه  ، ابزرواسیون اپتومتري  ، مقدمات اپتیک  ، فیزیولوژي ، البراتوار اپتیک فیزیکی

  : تخصصی  دروس

  ، مکانیسم چشم  ، اپتومتري چشم  و بهداشت  مشاغل  ، اپتومتري بینایان و نیمه  افراد مسن  ، اپتومتري کودکان  ، اپتومتري چشم  شناسی ، آسیب تماسی  هاي عدسی

 . ، کارآموزي  نامه  ،پایان کلنیکی  ، آنالیز مشاهدات چشمی دو  هاي آنومالی  ، درمان دید دو چشمی
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  بیوتکنولوژي

 :دیباچه

  گسترشی  رو به  آوري ؛ فن آنها در موجود جدید دانست  ساختن  موجود دیگر و فعال  موجود به  یک  هاي ژن  انتقال  توان جدید را می  بیوتکنولوژي  و پایه  اساس 

  شوند و پس  باکتري  ها وارد یک ژن  این  است  ممکن  مثال  براي.  است  وارد شده  و کشاورزي  ، شیمیایی ، پزشکی ، غذایی دارویی  در صنایع  سرعت  به  امروزه  که

را ایجاد   هایی و گونه  شده  منتقل  نگیاها  ها به ژن  این  است  ایجاد کنند یا ممکن  رشد یا انسولین  هورمون  چون  باارزشی  مقدار ولی  کم  ، ترکیبات شدن  از فعال

نخواهد   خاصی  محدودیت  دیابتی  بیماران  براي  از انسولین  استفاده  ترتیب  این  به. دارند  باالیی  بازدهی  که  هستند یا این  ها مقاوم کش آفت  در مقابل  کنند که

  جدید، با همان  از نژادهاي  کنند وبا استفاده  استفاده  کمتري  هاي کش و آفت  یا از سمومسو  چون  گیاهانی  توانند در پرورش می  کشاورزان  همچنین  داشت

  قلمرو آن  که  پایه است  ـ علوم  مهندسی  اي رشته  و میان  کاربردي  رشته  یک  بیوتکنولوژي  رشته.آورند  دست  تا چند برابر به  ، محصولی قبلی  گذاري سرمایه

  ارائه  پیوسته  دکتراي  در مقطع  تهران  دانشگاه  علوم  در دانشکده 1378  در کشور ما از سال  رشته  این. گیرد را در برمی  علوم  خصصیت  حوزه 33  حداقل

  از گذراندن  پس  کارشناسی  در مرحله  دانشجویان  که  است  شده  تشکیل  ارشد و دکتري ، کارشناسی کارشناسی  مرحله  از سه  بیوتکنولوژي  رشته.شود می

  نمره 550در حد   انگلیسی  زبان  آموختن  اضافه  به  بیوتکنولوژي  و مبانی  ، مهندسی ، پزشکی پایه  ، علوم نظري - معرفتی  مشترك  واحد دروس 132آمیز  موفقیت

  ؛ یعنی دوم  توانند وارد مرحله نباشد، می 15کمتر از   تحصیلی  نیمسالآنها در هر   معدل  که  کامپیوتر در صورتی  نویسی برنامه  زبان  با یک  کامل  و آشنایی  تافل

  ، بیوتکنولوژي و دریایی  محیطی  ، بیوتکنولوژي پزشکی  ، بیوتکنولوژي میکروبی  بیوتکنولوژي  گرایش 6از   یکی  مقطع  در این  ارشد شوند که کارشناسی  مقطع

 6  معادل  ، و انجام تخصصی  هاي از گرایش  واحد در یکی 48  و بعد از گذراندن  کرده  را انتخاب)  گیاهی(  کشاورزي  و بیوتکنولوژي  زیستی  ، فرآورش مولکولی

  طعمق  دروس  نمرات  میانگین  که  در صورتی  مرحله  در این. شوند می  التحصیل ارشد فارغ کارشناسی  واحد سمینار از مقطع 2  و ارائه  انفرادي  هاي واحد پژوهش

) Ph.D(  تخصصی  دکتراي  ، وارد مرحله امتحان  در این  موفقیت  کنند و در صورت  شرکت  جامع  توانند در امتحان باشد، می 16  ارشد آنها حداقل کارشناسی

  الزم  باید شرایط  ارشد و دکتري کارشناسی  مقطع  بهورود   نیز براي  رشته  این  دیگر دانشجویان  عبارت  به.کنند  اقدام  دکتري  نامه  پایان  ثبت  و رسماً براي  شده

  دانشجویان  میان  در این.کنند نمی  شرکت  رقابتی  آزمون  شوند اما در یک  موفق  جامع  و در آزمون  داشته  باالیی  معدل  باید میانگین  باشند؛ یعنی  را داشته

  را به  الزم  ها و مخمرها اطالعات ها، قارچ ساکاري  ها، پلی ها، پروتئین ، تولید آنزیم و دارویی  غذایی  بیوتکنولوژي  در زمینه "میکروبی  بیوتکنولوژي"  گرایش

،  مولکولی  هاي و درمان  ژنی  نقشه  ، تعیین و سرطانی  ، ارثی عفونی  هاي بیماري  ، تشخیص پزشکی  ژنتیک  نیز در زمینه " پزشکی  بیوتکنولوژي".آورند می  دست

  معادن  استخراج  به " و دریایی  محیطی  بیوتکنولوژي"است و   ها و مواد تشخیصی و واکسن  نوترکیب  هاي ، تولید فرآورده قانونی  در پزشکی  رد بیوتکنولوژيکارب

 " مولکولی  بیوتکنولوژي".پردازد می  محیط  بیولوژیکی  دریاها و بازسازي  آلودگی  و جامد، رفع  خطرناك  هاي ها و آالینده فاضالب  ، تصفیه بیولوژیک  از طریق

شود و  می  بیوتکنولوژي  بنیادي  تحقیقات  و انجام  بیولوژیک  ، غشاء و سنسورهاي منوکلونال  هاي بادي ، تولید آنتی پروتئین  ، مهندسی ژنتیک  مهندسی  شامل

 "  و باالخره. پردازد ها و داروها می ، آنزیم مواد غذایی  فراورش  ، تکنولوژي بیوشیمیایی  راکتورهاي  طراحی  به)  زیستی  فرآیندهاي  مهندسی( " زیستی  فرآورش"

  شرایط  به  مقاوم  ، تولید بذر و نهال گیاهی  ژنتیک  ، مهندسی گیاهی  ژنی  نقشه  ، تعیین گیاهی  و بافت  سلول  کشت  به)  کشاورزي( " گیاهی  بیوتکنولوژي
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  .پردازد می  ها با منشاء گیاهی ها و هورمون و آنزیم  زیستی  ، تولید کودهاي عمده  و آفات  و حشرات  متداول  هاي ، بیماري محیط  نامناسب

  :  الزم  هاي توانایی

و   پزشکی  علوم  به  رشته  ینا  هاي از گرایش  بعضی  پذیرد چرا که دانشجو می  تجربی  و علوم  و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  داوطلبان  از بین  بیوتکنولوژي  رشته

با   مناسب  که  است  خاصی  آموزشی  ، دوره بیوتکنولوژي  مستقیم  دکتراي  دوره  که  است  گفتنی.شود می  مربوط  مهندسی  هاي رشته  ها به دیگر از گرایش  بعضی

  ، توان و استدالل  درك  ، قدرت هوشی  از نظر بهره  که  دانشجویانی  ا پذیرشو ب  است  شده  تنظیم  و فشرده  پیوسته  صورت  دانشجویانِ سرآمد به  هاي توانایی

را   خود هستند، آنان  سرآمد همگنان  و روانی  ذهنی  هاي و توانایی  یادگیري  شدید به  و انگیزه  ، عالقه از وقت  مناسب  و استفاده  ، خودآموزي و خالقیت  نوآوري

  نهایی  ماقبل  در مرحله  دارد که  اختصاص  داوطلبانی  به  رشته  این  پذیرش  از ظرفیت  رو نیمی از همین.کند می   آماده  رشته  یندر ا  دکتري  اخذ درجه  براي

  آزمون  از طریق  هک  است  داوطلبانی  دیگر نیز مخصوص  باشند و نیمی  شده  پذیرفته  شناسی ، کامپیوتر و زیست ، شیمی ،فیزیک ریاضی  آموزي دانش  المپیادهاي

آید تا  می  عمل  به  علمی  ، مصاحبه رشته  این  شدگان از پذیرفته  در ضمن.کمتر نباشد 10,  000آنها از   سراسري  آزمون  کل  و نمره  وارد شده  سراسري

  .شوند  رشته  را دارند، وارد این  الزم  علمی  و انگیزه  مند بوده واقعاً عالقه  که  دانشجویانی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  آن  معناي  به  را پیدا کنند اما این  خویش  واقعی  ، جایگاه آن  التحصیالن خواهد برد تا فارغ  زمان  مدتی  شک و بی  جدید است  رشته  ، یک بیوتکنولوژي  رشته

حاضر   در حال  مثال  و براي  کشور مساعد است  در داخل  کار بیوتکنولوژي  زمینه  مهیا نیست چون  رشته  این  التحصیالن فارغ  براي  شغلی  موقعیت  که  نیست

  که  ارومیه  دریاچه  شور کشور مثل  هاي آب  کنند، بر روي می  مطالعه  میکروبی  بیوتکنولوژي  در زمینه  که  میکروبیولوژي  دکتراي  دوره  از دانشجویان  اي عده

  دریایی  رشد موجودات  براي  مناسب  ، محیطی بیوتکنولوژي  هاي از تکنیک  گیري کنند تا با بهره می  ، تحقیق است  و مشکل  پیچیده  در آن  رشد موجودات  امکان

  خطوط  امور فنی  و هدایت  میانی  مدیریت  براي  متخصص  انسانی  نیروي  عنوان  توانند به می  رشته  این  التحصیالن دیگر فارغ  از سوي.آورند  فراهم  آن  در داخل

  .شوند  فعالیت  به  ها مشغول و آزمایشگاه  تولید، مزارع

  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :بیوتکنولوژي   مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

و   ، اصول ریاضی  ، منطق  منطق  ، مبانی تحقیق  ، روش علم  ، تاریخ علوم  شناسی  و روش  ، فلسفه شناسی هنر و زیبایی  ، فلسفه عمومی  ، فلسفه عمومی  روانشناسی

  علمی  ، محاسبات ، آمار و احتماالت  عمومی  اقتصاد، ریاضی  علم  ، اصول الملل بین  و روابط  حقوق  علم  ، مبانی کریم  با قرآن  ، آشنایی صنعتی  مدیریت  مبانی

،   عمومی  شناسی جدید، زیست  ، فیزیک و حرارت  ، موج و مغناطیس  ، الکتریسته  ، مکانیک  فیزیک  ی، شیم تجزیه  ، شیمی  آلی ، شیمی عمومی  ، شیمی عددي

  ، میکروبیولوژي  عمومی  ، میکروبیولوژي ژنتیک  مهندسی  ها، اصول میکروارگانیسم  ، ژنتیک عمومی  ، ژنتیک مولکولی  شناسی ، زیست  سلولی  شناسی زیست

و   جرم  ، موازنه بیوشیمی  مهندسی  ، اصول پرتوي  شناسی ، زیست شناسی ها، ایمنی و دستگاه  بیوشیمی  هاي ، روش ، متابولیسم اختمانیس  ، بیوشیمی کاربردي

  ، مبانی کشاورزي  ژيبیوتکنولو  ، مبانی مولکولی  بیوتکنولوژي  ، مبانی پزشکی  بیوتکنولوژي  ، مبانی جرم  ، انتقال حرارت  ، انتقال  سیاالت  ، مکانیک انرژي

  . ایمنی  زیست  ، مقررات  محیطی  بیوتکنولوژي
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  : پزشکی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

،  پیشرفته  ژنتیک  ، مهندسی نوترکیب  هاي ، فرآورده ، فاراماکوژنتیک میکروبی  هاي ، متابولیت پزشکی  ، ژنتیک مولکولی -   سلولی  شناسی ، ایمنی ایمونوژنتیک

  . نزیمولوژيآ

  : و دریایی  محیطی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

و   ، مدلسازي زیستی  ، پاکسازي دریایی  دریا و بیوتکنولوژي  ، آلودگی خطرناك  هاي آالینده  بیولوژیکی  ها، تصفیه فاضالب  بیولوژیکی  ، تصفیه میکروبی  فروشوئی

  . محیطی  ، میکروبیولوژي  فیزیک  ، شیمی دیفرانسیل  فرآیندها، معادالت  سازي شبیه

  : مولکولی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  مولکول  شناسی ، زیست نوکلئیک  اسیدهاي  و عمل  ها، ساختمان پروتئین  و عمل  ، ساختمان ، آنزیمولوژي پیشرفته  ژنتیک  ، مهندسی مولکولی  سلولی  بیوفیزیک

  .  فیزیک  ، شیمی تکوینی  مولکولی -  سلولی  ، بیولوژي پیشرفته

  : زیستی  فرآورش  گرایش  تخصصی  دروس

در   انتقالی  هاي تخمیر، پدیده  بیوتکنولوژي  ، مبانی)بیوراکتورها( بیوشیمیایی  راکتورهاي  ، طراحی جداسازي  ، فرآیندهاي شیمیایی  هاي واکنش  مهندسی

  . فیزیک  ، شیمی دیفرانسیل  ، معادالت و اقتصاد مهندسی  فرآیند، طرح  ، کنترل بیوشیمی  هاي سیستم

  : کشاورزي  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

، ) ونوین  کالسیک(  گیاهی  ژنی  نقشه  ، تعیین آن  و کاربردهاي  گیاهی  بافت  ، کشت پیشرفته  نباتات  ، اصالح نباتات  اصالح  ، اصول) و نوین  کالسیک(  سیتوژنتیک

  . پیشرفته  ژنتیک  ، مهندسی گیاهی  هاي و بیماري  ، آفات گیاهان  به  ژن  انتقال  نوین  هاي ، روش  گیاهی  مولکولی  کژنتی

  : میکروبی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  آرکی  ، بیوتکنولوژي غذایی  ، بیوتکنولوژي میکروبی  ساکاریدهاي  ها و پلی ، پروتئین تخمیري  هاي ها، پدیده میکروارگانیسم  ، فیزیولوژي محیطی  میکروبیولوژي

 .ها قارچ  ها، بیوتکنولوژي بیوتیک  باکترها، آنتی

  پرستاري

   :دیباچه

دهد تا همه  کند و اجازه می پذیرد و به بیماران و دردمندان رسیدگی می ترین شرایط نیز مشکالت را می سربازي است که در سخت. همیشه در میدان است

شان را متالشی کرده است و کسی طاقت دیدن آنها را ندارد، در وسعت  هاي آتش چهره بیمارانی که شعله  بیماران عفونی و واگیردار،  العالج، یماران صعبب

بته امروره با گذشت زمان و ال.دارد اي که پرستار با قلبی سفید و قدمهایی سبز در آن گام برمی حرفه. این، حرفه او است. اش، آرامش یابند هاي آسمانی دست

ط با مریض پیشرفت علم و تکنولوژي، حرفه پرستاري یک رشته علمی است و متخصص این رشته باید علوم بسیاري را فرا بگیرد و کاربرد آنها را در ارتبا

لکه یک پرستار با مراقبت از افراد در تمام مراحل از سوي دیگر باید توجه داشت که وظیفه یک پرستار تنها مراقبت از بیمار در بیمارستان نیست ب. بیاموزد



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 132

 

ها ریشه در  زیرا بسیاري از بیماري. ها سر و کار دارد ها گرفته تا مراقبت در هنگام بیماري و توانبخشی پس از بیماري زندگی آنها از پیشگیري از بیماري

شود و دلیل آن نیز نوع غذاي فرد، وزن او و  هاي قلبی از مدتها قبل فراهم می تهبراي مثال زمینه بسیاري از سک. هاي غلط و شیوه نادرست زندگی دارد عادت

نحوه و مقدار فعالیت بدنی و نحوه جلوگیري از فشار خون و  هاي الزم در مورد نوع غذا، حال این پرستار است که با آموزش. باشد مقدار فعالیت بدنیش می

ي کند یا افراد را با عالیم و اختالالت بیماري آشنا سازد تا بیمار به موقع و پیش از پیشرفت بیماري به کند تا از بیماري پیشگیر افزایش چربی سعی می

،  ، حمایتی مراقبتی  نقش  از جمله  اي گسترده  هاي و نقش  است  بهداشتی  مراقبت  در تیم  عضو مهم  توان گفت که پرستار یک در کل می.دکتر مراجعه کند

، بیمار و   بیمار و پزشک  بین  از بیمار، هماهنگی  و حمایت  مراقبت  پرستار وظیفه  معنا که  این  به. دارد  و تحقیقاتی  ، مدیریتی ، مشورتی ، هماهنگی درمانی

  موقع  به  گیري و تصمیم  بیماران  به  رسیدگی  براي  بندي اولویت(  بخش  مدیریت  ، مسؤولیت)بیمار یا مددجو  ها و نیازهاي خواست  دهنده  انتقال(بیمار   خانواده

و   است  کرده  اعمال  که  مراقبتی  هاي روش  درباره  ، تحقیق آمده پیش  هاي و ناراحتی  با مشکالت  تطابق  بیمار در جهت  به  ، آموزش) اورژانسی  در مورد بیماران

  .دارد  هبیمار را برعهد  یک  بستري  تعداد روزهاي  کاهش  نحوه  بر روي  تحقیق

  :الزم   هاي توانایی

را   الزم  و روحی  جسمی  یا آمادگی  است  خسته  که  زمانی  حتی  و بحرانی  سخت  باشد تا بتواند در شرایط  و انسانیت  انسان  باید عاشق  پرستاري  دانشجوي

  نیز الزم  درسی  و از لحاظ  است  پرستاري  کار رشته  اساس  و سختگیري  نظم  باشد و بداند که  و دقیق  منظم  باید فردي  همچنین. کند  کمک  دیگران  ندارد، به

و   ، باید از مجالت پرستاري  دانش  دستاوردهاي  از آخرین  و اطالع  روزآمد بودن  براي  باشد چون  مسلط  انگلیسی  و زبان  ، شیمی شناسی زیست  به  که  است

  بتواند کارهاي  دید قوي  یاري  برخوردار باشد تا به  جسمانی  کامل  باید از سالمت  پرستاري  دانشجوي  در ضمن.کند  فادهاست  انگلیسی  زبان  به  علمی  منابع

  زبان  کنتل  و عدم  متناسب  قدي  داشتن  حتی. باشد، بشنود  اگر ضعیف  را حتی  قلب  ، صداي خوب  دهد و با شنوایی  انجام  را به خوبی  پرستاري  و دقیق  ظریف

  علم  پرستاري  که  باید گفت  در کل. پرستار بسیار مؤثر است  یک  ، در کارایی ظاهر کوچک  به  مشکالت  همین  چون.  است  ضروري  رشته  در این  دست  یا لرزش

باال   و تحلیل  تجزیه  و قدرت  خوب  عمومی  ، روابط وصله، صبر و ح و روانی  روحی  ، از آمادگی الزم  بر دانش  پرستار باید عالوه  یک  همین  براي  و هنر است

و   مختلف  خود در شرایط  باید از دانش  شود بلکه  ، در کار خود موفق دانشگاهی  بر دروس  تواند تنها با تکیه پرستار نمی  دیگر یک  عبارت  به. برخوردار باشد

  .دارد  و روانی  روحی  و آمادگی  عمل  ، سرعت خوب  و تحلیل  تجزیه  تقدر  نیاز به  کند و این  استفاده  درستی  به  متفاوت

  :در ایران   شغلی  موقعیت

آزاد و   از دانشگاه  پرستاري  رشته  التحصیل فارغ  توجهی  اخیر نیز با تعداد قابل  اند و در چند سال خود را نیافته  واقعی  جایگاه  پرستاران  که  در کشور ما با این

و توانمند نیازمندند و   ، مجرب متخصص  پرستارانی  به  ـ درمانی  اما هنوز مراکز بهداشتی  روبرو هستیم  ـ درمانی  بهداشتی  و خدمات  پزشکی  علوم  هاي اهدانشگ

  توانند در صنعت می  ـ درمانی  و مراکز بهداشتی ها بر کار در بیمارستان  عالوه  پرستاران  چون.وجود دارد  رشته  این  خوب  التحصیل فارغ  بازار کار براي  در واقع

و در   پزشکی  مراقبت  تیم  اصلی  از اعضاي  یکی  عنوان  به  و مراکز ورزشی  بدنی  تربیت  ، در سازمان مختلف  صنایع  کارکنان  و بهداشت  از سالمت  مراقبت  براي

  سالمت  وضعیت  ارزیابی  به  خصوصی  مرکز بهداشت  با تأسیس  کند؛ یعنی  فعالیت  به طور مستقل تواند پرستار می  یک  حتی.نمایند  فعالیت  و پرورش  آموزش

  .دایر نماید  بپردازد یا مهدکودك  افراد جامعه
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . مقدماتی  آمار حیاتی،  شناسی ، انگل شناسی ، میکروب ، بیوشیمی ، ایمونولوژي ، فیزیولوژي تشریح

  : اصلی  دروس

  . بیمار  به  آموزش  و روش  ، اصول تخصصی  ، زبان ، داروشناسی اجتماعی  ها، روانشناسی با بیماري  و مبارزه  اپیدمیولوژي  ، اصول درمانی  و تغذیه  تغذیه

  : تخصصی  دروس

  دوران  هاي و مراقبت  و نوزادان  مادران  بهداشت  ، پرستاري جامعه  بهداشت  ، پرستاري سالمت  توضعی  ، بررسی در پرستاري  اسالمی  کاربرد احکام  و فنون  اصول

، ) سالم  کودك( 1مربوط   و پرستاري  ها، کودکان در فوریت  ، پرستاري ویژه  مربوط ، پرستاري  هاي و پرستاري  ، عفونی داخلی  هاي ، بیماري  و زایمان  بارداري

  و اخالق  و تحوالت  ، تاریخ پرستاري  خدمات  مدیریت  مربوط ، اصول  هاي ها و پرستاري ، بیماري روانی  ، بهداشت)بیمار  کودك( 2  مربوط  ستاريو پر  کودکان

 .  ، کارآموزي پرستاري

 

  پرستاري دندانپزشکی

  :دیباچه

دانشجویان این رشته عالوه بر کسب . هاي دهان و دندان پیشگیري شود یماريهدف رشته پرستاري دندانپزشکی آموزش بهداشت دهان و دندان است تا از ب

گیري به  فلوراید تراپی و جرم  اطالعات نظري و عملی درباره نحوه مسواك زدن، اصول بهداشت دهان ودندان،  اطالعات پایه درباره کلیه دروس دندانپزشکی،

ها، شرکت در  خدمات دندانپزشکی در حین کار، بهداشت کاري دندان ساده البراتواري دندانپزشکی، توانند در کارهاي التحصیالن می فارغ. آورند دست می

  .هاي دهان و دندان، قبول مسؤولیت امور اداري مراکز دندانپزشکی و پذیرش بیماري، همکاري موثري داشته باشند هاي پیشگیري از بیماري گروه

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  .شناسی و ایمنی دندان، فیزیولوژي، کالبدشناسی و مرفولوژي دندان شناسی عمومی و اختصاصی، تشریح سر و گردن، میکروب بیوشیمی، بافت

  :دروس اصلی

  .عمومی هاي اولیه، بهداشت دهان و تغذیه، فارماکولوژي، بهداشت هاي دهان و تشخیص، کمک شناسی عمومی و اختصاصی، مواد دندانی، بیماري آسیب

  :دروس تخصصی

البراتوار (اطفال و پیشگیري، جراحی فک و دهان، پریو، ارتودنسی، پاراکلینیک بهداشت دهان . ترمیمی پیشگیري، پروتزهاي متحرك و ثابت، اندو، رادیوگرافی
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 .، کارآموزي)فانتو

 

  پزشکی

  :دیباچه

دوره علوم پایه دوره علوم پایه .ه، فیزیوپاتولوژي، کارآموزي بالینی و کارورزي بالینی است دوره علوم پای 4، شامل  در حال حاضر، نظام آموزش پزشکی عمومی

امتحان جامع علوم   هستند و پیش از ورود به دوره بعدي،) فیزیوپاتولوژي(دانشجویان مجاز به ورود به دوره بعدي  ترم تحصیلی است که با اتمام آن، 5پزشکی 

آید  هاي علوم پزشکی به عمل می ن به طور سراسري و همزمان، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تمام دانشگاهپایه پزشکی از تمام دانشجویا

هاي این رشته  درس. ي مباحث تدریس شده در دوره علوم پایه است این امتحان، در بردارنده. مجاز به ورود به دوره فیزیوپاتولوژي خواهند بود شدگان، و قبول

  طول تحصیلدر 

  :دروس علوم پایه

،اپیدمیولوژي، روانشناسی، )نظري(، ایمونولوژي)نظري ـ عملی(، فیزیولوژي)نظري ـ عملی) (آناتومی(، تشریح )عملی -نظري(شناسی،، تشریح  بیوشیمی، بافت

واحد درسی است که  31اتولوژي این دوره شامل شناسی دوره فیزیوپ شناسی، میکروب شناسی عمومی، انگل شناسی، تغذیه، ژنتیک، زبان تخصصی، آسیب جنین

باشد، در غیر این صورت دانشجو باید  12کم  در پایان این دوره معدل دانشجو از دروس فیزیوپاتولوژي، باید دست. دو ترم تحصیلی طول خواهد کشید

در . سال است 5) علوم پایه و فیزیوپاتولوژي(در مراحل اول و دوم  حداکثر مدت مجاز،. مجدداً بخواند  آورده است، 12هایی را که در آنها نمره کمتر از  درس

باید توجه داشت که مالك قبولی در امتحانات . یابند ي کارآموزي بالینی راه می ي واحدها را با موفقیت بگذرانند، به دوره پایان این دو دوره دانشجویانی که همه

  .باشد می 20از  10لی که در دروس پایه، مالك کسب نمره است؛ در حا 20از  12این مرحله، کسب حداقل نمره 

  :دروس فیزیوپاتولوژي 

کارآموزي بالینی دانشجویان پزشکی در این مرحله قادر هستند تا  دوره .ها  هاي فیزیوپاتولوژي ارگان شناسی اختصاصی، فارماکولوژي، سیمیولوژي، دوره آسیب

هاي تشخیص  گیري مناسب از روش ها تطبیق داده و با بهره هاي بالینی از بیماران بستري در بیمارستان هاي خود را از دروس مختلف با یافته آموخته

واحد درسی است که در چهار بخش اصلی  97این دوره شامل . آزمایشگاهی، بیماري را تشخیص دهند و اقدامات مناسب درمانی را براي بیمار انجام دهند

هاي فرعی  ها که بخش در سایر بخش. شود که عبارتند از داخلی، جراحی، زنان و کودکان ایج در پزشکی عمومی را شامل میگردد و عمدتاً مسائل ر ارائه می

با توجه به این مطلب، چهار رشته اصلی جراحی، داخلی، زنان و کودکان زمان بیشتري را . شود هاي شایع در آنها آموزش داده می شوند نیز بیماري محسوب می

  در دوره کارآموزي، دانشجویان باید روش برخورد با بیمار، تهیه شرح حال بیمار و نحوه تشخیص و درمان را فرا بگیرند تا در دوره. دهند ختصاص میبه خود ا

ارآموزي نمره قبولی در در دوره ک. که خود تصمیم گیرنده خواهند بود، بتوانند به کمک بیماران بشتابند و تصمیمات الزم را اتّخاذ نمایند -کارورزي -بعدي 

تکرار شود تا  14باشد، باید واحدهاي با نمره کمتر از  14باشد و چنانچه کمتر از  14است و معدل کلّ دوره کارآموزي باید باالي  12دروس عملی و نظري 
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نمایند و پس از قبولی  امتحان جامع کارورزي شرکت می در پایان این دوره، دانشجویان قبل از ورود به دوره کارورزي در امتحانی به نام. برسد 14معدل کل به 

  .تواند در این امتحان شرکت نماید مرتبه می 4چنانچه دانشجویی در امتحان مربوط قبول نگردد، حداکثر . شوند به دوره کارورزي وارد می

  :دروس کارآموزي بالینی 

هاي عفونی، کارآموزي جراحی، تاریخ و اخالق  هاي ارتوپدي، بیماري هاي جراحی، بیماري هاي عفونی، کارآموزي داخلی، بیماري هاي اعصاب، بیماري بیماري

کارآموزي پوست، کارآموزي بهداشت، کارآموزي بخش   کارآموزي چشم،  ها، فارماکولوژي بالینی، هاي کودکان، پزشکی قانونی و مسمومیت پزشکی، بیماري

هاي روانی، کارآموزي  هاي زنان و زایمان، کارآموزي رادیولوژي، بیماري بیماري. کارآموزي ارتوپدي بهداشت، کارآموزي گوش و حلق و بینی،  کودکان،

ماه به  18واحد درسی است و  64این دوره . گویند دوره کارورزي بالینی این دوره آخرین مرحله آموزش پزشکی است و آن را دوره انترنی نیز می.روانپزشکی

هاي  ي بیماران و تشخیص و اقدامات درمانی را در بیمارستان بر عهده خواهند داشت و آموخته دانشجویان مسؤولیت معاینه رورزي،در دوره کا. انجامد طول می

در  .هاي قبل به طور عملی انجام خواهند داد تا آماده پذیرش شغل پزشکی در جامعه شوند و بتوانند به طور مستقل به درمان بیماران بپردازند خود را در دوره

  . واحد درسی است، آغاز کنند 6نامه را که  پایان این دوره و قبل از فراغت از تحصیل، کارورزان باید درس پایان

  :دروس کارورزي بالینی

کارورزي بخش جراحی، کارورزي بخش چشم، کارورزي بخش سوانح و سوختگی، کارورزي بخش ارتوپدي، کارورزي بخش ارولوژي، کارورزي بخش اطفال، 

کارورزي بخش داخلی، کارورزي بخش زنان و زایمان، کارورزي بخش اورژانس، کارورزي بخش   رورزي بخش بهداشت، کارورزي بخش گوش و حلق و بینی،کا

  .نفرولوژي، کارورزي بخش پوست، کارورزي بخش روانپزشکی 

  :هاي الزم  توانایی

مند به رشته پزشکی این است که دانشگاه مثل یک قیف برعکس است که ورود به آن  عالقهتصور بسیاري از داوطلبان ورود به دانشگاه به خصوص داوطلبان 

دانشجویان این رشته، یک دانشجوي پزشکی باید آمادگی مطالعه، تحقیق و پژوهش را در حد   در حالی که به گفته. مشکل و خروج از آن بسیار ساده است

تواند  وارد این رشته شده باشد، حتی نمی "دکتري"مند نباشد و تنها براي عنوان  انشجو بسیار کوشا و عالقهبسیار گسترده و فراگیر داشته باشد؛ یعنی اگر د

هاي  تر است و در طی این مدت دانشجو باید درس هاي دیگر، طوالنی زیرا دوره پزشکی عمومی نسبت به رشته. مدرك دکتراي عمومی خود را به دست بیاورد

  .سبتاً پیچیده و دشواري را مطالعه کندمتعدد، متنوع، حجیم و ن

  :موقعیت شغلی در ایران 

در حالی که هنوز در بسیاري از شهرهاي کوچک و مناطق . التحصیالن پزشکی بازار کار مناسبی وجود ندارد شنویم که براي فارغ امروزه از گوشه و کنار می

هاي  پزشکی حتماً نباید در مطب بنشیند و نسخه بنویسد، بلکه در زمینه پزشکی شغلالتحصیل  از سوي دیگر فارغ. محروم با کمبود پزشک مواجه هستیم

التحصیالنی که مایلند در این  اما متأسفانه تعداد فارغ. هاي تحقیقی بسیاري در این رشته وجود دارد براي مثال زمینه. توان انجام داد مختلفی هست که می

 .شمار است زمینه کار کنند، بسیار انگشت
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  تکنسین پروتزهاي دندانی

   :دیباچه

افرادي که با ساختن عضو مصنوعی . هدف این رشته تربیت متخصصان موردنیاز البراتوارهاي دندانپزشکی مراکز آموزشی، درمانی دولتی و خصوصی است

و عضو مصنوعی ) سازد دانی براساس قالب، دندان را میکند و متخصص پروتزهاي دن دندانپزشک، قالب دندان را تهیه می(براي کار ثابت مانند دندان مصنوعی 

  .هاي دندانپزشکی حضوري فعال دارند هاي ارتودنسی در البراتورهاي دندانسازي و کلینیک براي کار متحرك مانند پالك

  :هاي الزم  توانایی

شناسی داراي اهمیت  در این رشته دروس فیزیک، شیمی و زیست. پروتزهاي دندانی کاري حساس ودقیق است و نیاز به دستانی توانمند و ماهر دارد  تکنسین

مقطع است و در نهایت داوطلبان باید توجه داشته باشند که هدف این رشته تربیت تکنسین متخصص و کارآمد است و از همین رو، این رشته تنها در 

  .شود کاردانی ارائه می

  :موقعیت شغلی در ایران 

تواند جذب بازار کار شده و شغل مناسبی به دست  کند، براحتی می دانشجوي این رشته در طی تحصیل کسب می هایی که با توجه به توانمندي

هاي دندانپزشکی فعالیت نمایند زیرا هر  توانند هم به صورت مستقل اقدام به تأسیس البراتور کنند و هم در کلینیک التحصیالن این رشته می فارغ.بیاورد

  .هاي ارتودنسی باید با یک تکنسین پروتزهاي دندانی فعالیت کند تودنتسیت بري ساخت دندان مصنوعی یا قالبدندانپزشک عمومی یا ار

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

لی، شناسی نظري و عملی، آناتومی عمومی نظري و عم شناسی نظري و عملی، بافت شناسی، میکروب بیوشیمی نظري، آناتومی دندان نظري و عملی، آسیب

البراتوار بهداشت خانواده، فیزیک، پروتز کامل نظري و عملی، پروتز پارسیل، ارتودنسی نظري و عملی، استاتیک نظري و عملی، اوکلوژن نظري و عملی، 

 .اختصاصی، پروتزهاي اطفال و ارتودنسی نظري و عملی، مواد دندان نظري و عملی

 

  )رادیولوژي (تکنولوژي پرتوشناسی 

 :دیباچه

انگیز بدن انسان راه یافت و توانست اجزاي بدن را بیشتر در معرض دید و بررسی  با تولد این تکنولوژي، بشر از پوست و گوشت گذشت و به اعماق شگفت 

وري به پیش هاي اخیر بسرعت پیشرفت کرده و امکانات تشخیص پزشکی را به طور غیرقابل تص رادیولوژي تشخیصی است که در سال  سخن از دانش.قراردهد

به عبارت دیگر، . شود دارد؛ تخصصی که در رشته تکنولوژي پرتوشناسی آموزش داده می  ، نیاز به تخصص ویژه شک به کارگیري این دانش بی. رانده است

ه در ابتدا دروس پایه از دانشجویان این رشت.دهد رشته تکنولوژي پرتوشناسی، نحوه تصویربرداري از اعضاي مختلف بدن را براي تشخیص پزشکی آموزش می
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هاي  آموزند و در همین زمینه با دستگاه کنند و سپس دروس تخصصی تصویربرداري پزشکی را می قبیل فیزیک، آناتومی و فیزیولوژي را مطالعه می

گفتنی است .ادیولوژي شروع به کار کنندهاي ر توانند به عنوان کاردان تصویربرداري، در بخش سال می 2شوند و پس از  تصویربرداري و نحوه کارشان آشنا می

رساند، تصاویر مناسبی نیز از  برد و به او آسیب می که اگر مسؤول تکنولوژي رادیولوژي، آموزش الزم را ندیده باشد عالوه بر اینکه پرتوگیري بیمار را باال می

هاي  تفاوت توانمندي.از تصاویر داشته و از روي آنها تشخیص پزشکی دهد تواند تفسیر مناسبی در نتیجه، دکتر رادیولوژیست نمی. کند اعضاي بدن تهیه نمی

شود و از اعضاي مختلف بدن تصویربرداري  هاي متفاوتی استفاده می کاردان و کارشناس این رشته نیز در آن است که در تکنولوژي پرتوشناسی از دستگاه

ها تداخلی است؛ مثل تصویربرداري از  برداري از دست، پا و انگشتان، اما برخی از تصویربرداريها ساده است؛ مثل تصویر برخی از این تصویربرداري. گردد می

هاي ساده  در این میان تصویربرداري. باشد و نیاز به دانش ویژه دارد ها، اختصاصی و نسبتاً دشوار می تصویربرداري  گونه گوارش، عروق و ادرار که این  سیستم

  .التحصیالن کارشناسی است بر عهده فارغ C.Pو  M.R.Iهاي  هاي تخصصی و کار با دستگاه کاردانی و تصویربرداريالتحصیالن  بر عهده فارغ

  :هاي الزم  توانایی

اند همچنین باید بتو. از همین رو دانشجوي این رشته باید حس کار در بیمارستان و با بیماران را داشته باشد. کار رادیولوژیست، یک کار بیمارستانی است

شناسی،  هاي زیست هایی را که در طول تحصیل به صورت تئوري فرا گرفته، در کار عملی مورد استفاده قرار دهد و در نهایت الزم است که در درس درس

ي این رشته باید از هاي ریاضی و فزیک تا جایی مهم است که برخی از استادان رادیولوژي معتقدند که دانشجو تسلط به درس. ریاضی و فیزیک توانمند باشد

گیرد، امکان اشتباه در  برداري انجام می زیرا بدون آگاهی از اصول فیزیک که بر مبناي آن، کار تصویر. بین داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی و فنی انتخاب گردد

  .این کار وجود دارد

  :موقعیت شغلی در ایران 

البته کاردان این رشته بیشتر تصویربرداري ساده مثل تصویربرداري از دست، پا و . اجرایی استکار رادیولوژیست در مقطع کاردانی و کارشناسی یک کار 

دهد و کارشناسان این رشته تصویربرداري اختصاصی یا تصویربرداري تداخلی مانند تصویربرداري از دستگاه گوارش یا عروق را بر عهده  انگشتان را انجام می

التحصیالن کاردانی این رشته در  در کل فارغ.در محدوده فعالیت کارشناس این رشته است MRIیی مثل توموگرافی و ها در ضمن کار با دستگاه. دارند

هاي مختلف رادیوگرافی، انجام عمل رادیولوژي، ظهور و ثبت  سازي دستگاه توانند به عنوان مسؤول آماده ها می هاي تصویرنگاري و بیمارستان مؤسسه

  .فعالیت کنندهاي رادیوگرافی  کلیشه

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  فیزیک عمومی، تشریح، فیزیولوژي انسان، بهداشت عمومی

  :دروس اصلی

  .هاي اولیه و مراقبت از بیمار در بخش پرتوشناسی، تشریح استخوان و مفاصل، اصطالحات پرتوشناسی و ترمینولوژي پزشکی کمک

  :دروس تخصصی



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 138

 

هاي پرتوگاري، رادیوگرافی با ماده حاجب، اصول  ساز، روش زیک پرتوشناسی تشخصیص، رادیوبیولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي یونفیزیک پرتوها، فی

 .هاي پرتونگاري، کارآموزي بیمارستانی هاي پرتوشناسی، ارزیابی تکنیکی فیلم تاریکخانه، اصول نگهداري و تعمیرات مقدماتی دستگاه

 

  هسته ايتکنولوژي پزشکی 

   :دیباچه

اي و  اي تربیت افراد کارآمدي است که بتوانند زیر نظر پزشکان و متخصصان درمراکز تشخیصی و درمانی پزشکی هسته هدف رشته تکنولوژي پزشکی هسته

فاظت آنان در برابر اشعه یونساز، عمالً تجویز شده و ح) رادیو داروها(نیز مراکز آموزشی مرتبط، بیماران را در مورد چگونگی مصرف صحیح داروهاي رادیواکتیو 

  .نیروهاي کمکی اهمیت بسیاري دارد ها و ضرورت تأمین تربیت این رشته با توجه به توسعه کاربرد رادیوداروها در تشخیص و درمان بیماري. یاري نمایند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

هاي اولیه و مراقبت از بیمار، اصطالحات و کلیات پزشکی،  زیولوژي انسانی و فیزیوپاتولوژي، اخالق پزشکی، کمک، فی)تشریح انسانی(فیزیک عمومی، آناتومی 

  .شناسی شناسی و آسیب بافت

  :دروس اصلی و تخصصی

پرتوها، دوزیمتري پرتوها، اصول فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، آمار و ریاضی، رادیو بیوشیمی و رادیو فارماکولوژي، رادیو بیولوژي، حفاظت در برابر 

 .اي، اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر، کارآموزي در عرصه بیمارستانی هاي پزشکی هسته اي، روش هاي پزشکی هسته کامپیوتر، شناخت دستگاه

 

 

  تکنولوژي تولیدات دامی

  :دیباچه

ها در زمینه دامداري  شود، این است که بیشتر مجریان برنامه به دام و طیور مییکی از مشکالت مهم دامداري ما که همواره موجب کاهش محصوالت مربوط 

گیري از  ه تواند ضمن بهر می  تربیت کاردان در این رشته.هاي کار، سنتی و در حد قدیمی باقی مانده است نوین، تحصیالت الزم را ندارند، به طوري که روش

سازد، زیرا این رشته اطالعات الزم را براي کارهاي  هاي کشاورزي را با راندمان کمی و کیفی بیشتري قرین امههاي متخصصین دامداري و مرغداري، برن توانایی

التحصیالن   ترین مراکز جذب فارغ از عمده.دهد عملی دامداري و مرغداري و تهیه شرایط و امکانات الزم براي نگهداري دام و طیور در اختیار دانشجویان قرار می
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ي تولیدي، جهاد  هاي کشت و صنعت، واحدها توان به سازمان گسترش خدمات تولیدي، مراکز خدمات کشاورزي، روستایی و عشایر، شرکت میاین رشته 

  .کشاورزي، بنیاد جانبازان و بخش خصوصی اشاره کرد

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  .شیمی عمومی، ریاضیات عمومی

  :دروس اصلی

  . شناسی، مرتع و مرتعداري، عملیات کشاورزي می، اقتصاد کشاورزي و تعاون، مدیریت حسابداري و بازاریابی، میکروبزراعت عمو

  :دروس تخصصی

هاي  هاي انگلی دام و طیور، خوراك و خوراك دادن، بهداشت دام، بیماري هاي عفونی دام وطیور، بیماري ، بیماري)فارما کولوژي(دامپروري، داروهاي دامی 

هاي دامپروري، زنبورداري، کار آموزي،  مشترك انسان ودام، تلقیح مصنوعی و تشخیص آبستنی، رکورد گیري و نمونه برداري در دامپروري، طراحی ساختمان

 .کارورزي 

 

  تکنولوژي تولیدات گیاهی

   :دیباچه

یات کاشت، داشت و برداشت محصوالت عمده زراعی، مبارزه با آفات و هایی چون مباشرت در عمل کاردان تکنولوژي تولیدات گیاهی تخصص الزم را در زمینه

هاي کشاورزي و روستایی  شناسی توانمند بوده و روحیه کار در محیط داوطلب این رشته باید در درس زیست. آورد هاي هرز به دست می امراض گیاهی و علف

هاي کشت و صنعت  ي تعاونی روستایی، مراکز خدمات کشاورزي، روستایی و عشایري، شرکتها توانند در شرکت التحصیالن این رشته می فارغ. را داشته باشد

  .جهاد کشاورزي و بخش خصوصی فعالیت کنند  و واحدهاي تولیدي،

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  شناسی عمومی، فیزیک و هواشناسی  شیمی عمومی، ریاضیات عمومی، گیاه

  :دروس اصلی

هاي آبیاري،  مدیریت، حسابداري و بازاریابی، روش  اسی عمومی، دامپروري عمومی، زراعت عمومی، باغبانی عمومی، اقتصاد کشاورزي و تعاون،شن خاك

  .برداري، عملیات کشاورزي مقدمات ترویج و آموزش کشاورزي، مناظر و نقشه
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  :دروس تخصصی

هاي  هاي هرز، عملیات کارگاهی، ماشین هاي گیاهی، مبارزه با علف شناسی و بیماري قارچشناسی و دفع آفات،  زراعت خصوصی، باغبانی خصوصی، حشره

 .کشاورزي، کارورزي، کارآموزي

 

  تکنولوژي جنگلداري

  :دیباچه

هاي  هیه طرحمهندسین جنگل با توجه به اصول ت. هاي جنگلداري است یکی از مراحل مهم پیشبرد علوم جنگل و اداره اصولی جنگل، اجراي صحیح طرح

برداري در مقاطع زمانی معین را  گذاري و بهره کاري، نشانه هاي جنگلداري اعم از جاده سازي، جنگل  جنگلداري و با تکیه بر علوم مختلف مربوط به جنگل، طرح

که ضمن آشنایی کلی با مسائل جنگل، در هاي یاد شده در هر منطقه، احتیاج به افرادي است  کنند ولی براي اجراي طرح براي هر ناحیه و منطقه تهیه می

برداري و  هاي یادشده، در سایر عملیات بهره تواند عالوه بر اجراي طرح یک کاردان تکنولوژي جنگلداري می. ها را پیاده کنند عمل بتوانند این طرح

گردد  هاي جنگلداري که توسط مهندسین تهیه می اجراي طرح توانند در التحصیالن این رشته می فارغ. کاري نیز مؤثر و مفید واقع شود شناسی و جنگل جنگل

هاي منابع طبیعی همکاري  کنند یا در آموزش با مدرسین مربوط در آموزشکده  برداري از جنگل فعالیت و انجام امور تولیدي نظیر ایجاد نهالستان، خزانه و بهره

  .داشته باشند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :علوم پایه

  . شناسی عمومی، اکولوژي، مساحی و نقشه برداري، شناخت و حمایت محیط زیست ی عمومی، ریاضیات عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاهشیم

  :دروس اصلی

هالستان کاري، ن هاي هوایی، جنگل هاي ایران، حفاظت آب و خاك، شناسایی گیاهان مرتعی، مرتعداري، اصول حسابداري، آشنایی با عکس ها و درختچه درخت

  .و خزانه

  :دروس تخصصی

گیري و آمار جنگل، جنگلداري مقدماتی، قوانین و مدیریت  شناسی کاربردي، اندازه برداري از جنگل، جنگل اصول مقدماتی جنگل، جاده سازي، عملیات بهره

 .ب، کاروزي شناسی و صنایع چو ، چوب)هاي عمده جنگل آفات و بیماري(   ها و مراتع، اصول کلی حمایت جنگل جنگل
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  تکنولوژي چوب

   :دیباچه

هاي علمی و عمل نکردن براساس اصول و ضوابط فنی در ارتباط با این ماده،  افراد مأنوس و آشنا است ولی ناآگاهی از پایه  با آنکه چوب به طور کلی براي همه

اهمیت بیشتري دارد و   ما که با کمبود منابع تولید چوب مواجه هستیم، این مسأله در کشور. شود تر شدن آن می دوام باعث هدر رفتن بیش از حد چوب و کم

شناسی و صنایع چوب در هر یک از مقاطع تحصیلی از اتالف این ماده گرانبها جلوگیري  باید با پرورش هر چه بیشتر و بهتر متخصصان در رشته چوب

لف چوب و عواملی که در تغییرات این خواص تأثیر می گذارند با حفاظت، تبدیل، دانشجویان کاردانی تکنولوژي چوب ضمن آشنایی با خواص مخت.نمائیم

تر در واحدها  تر و صحیح چوب را به طور اصولی  ، التحصیالن این دوره به این ترتیب فارغ. شوند کاربردهاي متفاوت چوب و مدیریت واحدهاي تولید آشنا می

توانند در مراحل اجرائی روند تولیدات چوبی خدمت  هاي مصرفی بر آن نظارت دارند و می ا زمان تولید فرآوردهبرند و از هنگام قطع درخت ت تولیدي به کار می

ها و مراتع،  هاي دولتی، دفاتر صنایع چوب سازمان جنگل توانند در مجتمع صنایع تبدیل مکانیکی و شیمیایی چوبِ بخش التحصیالن این دوره می فارغ.کنند

  . صی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به عنوان همکاران اجرایی مشغول به کار شوندواحدهاي تولیدي خصو

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  برداري زیست، مساحی و نقشه شناسی عمومی، اکولوژي، شناخت و حمایت محیط فیزیک و هواشناسی، گیاه  شیمی عمومی، ریاضیات عمومی،

  :دروس اصلی

  .هاي ایران، اقتصاد منابع طبیعی، اصول حسابداري، جنگلکاري ها و درختچه روستایی، جانورشناسی، درخت شناسی جامعه

  :دروس تخصصی

بندي چوب، تبدیل  بري، اصول استاندارد و درجه شناسی، تکنولوژي چوب، اصول چوب زیست، کارگاه عمومی، بیولوژي چوب و اصول چوب هاي محیط آلودگی

 .سازي و درودگري، کارورزي کنی، اصول حفاظت چوب، مبل اصول چوب خشک  ل شیمیایی چوب،مکانیکی چوب، تبدی

 

  تکنولوژي شیالت

 :دیباچه

داخلی و امروزه با توجه به نرخ رشد جمعیت، ضروري است که قسمت عظیمی از کمبود پروتئین را از بخش شیالت تأمین نمود؛ یعنی باید از منابع آبی  

اي دارد که با علوم  این کار نیاز به متخصصان کارآزموده. هاي ماهی پرداخت آوري فرآورده اده مطلوب کرد و به پرورش و صید آبزیان و عملهاي آزاد استف آب

مربوط به صید ائل مختلف بیولوژي جانوري، گیاهی و اکولوژي دریایی به عنوان منابع اصلی و زیربنایی شیالت آشنا باشند و نحوه تکثیر و پرورش آبزیان و مس
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  .رشته تکنولوژي شیالت به منظور اجراي همین امر مهم ایجاد شده است.هاي آبزیان را بدانند و صیادي و فرآورده

  :موقعیت شغلی در ایران 

ید از افرادي فنی و هاي آبی احیاء گردد و توسعه یابد با اگر بخواهیم پرورش و صید آبزیان از نظر کمی و کیفی داراي وضعیت مطلوبی باشد و اکوسیستم

ها، سازمان شیالت جهاد کشاورزي و به  توانند در بخش اجرایی اداره تاالب افرادي که می.هاي شیالت و آبزیان یاري بگیریم کاردان براي پیاده کردن طرح

  .دان در ماهی سراها فعالیت نمایندعنوان کار

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه 

  شناسی عمومی، جانورشناسی، اکولوژي، آمار و احتماالت، بهداشت و ایمنی در کار ی، شیمی عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاهریاضیات عموم

  :دروس اصلی 

زیست،  زیست و شیالت آبزیان، میکروبیولوژي عمومی، آلودگی محیط زیست، قوانین و مدیریت محیط شناسی روستایی، شناخت و حمایت محیط جامعه

  ولوژي عمومی، اصول ناوبريهیدروبی

  :دروس تخصصی 

هاي صد آبزیان، تغذیه ماهی، بهداشت و تکنولوژي  روش  هاي آبزیان، ها و انگل شناسی عمومی، لیمنولوژي، اصول تکثیر و پرورش آبزیان، بیماري ماهی

 هاي شیالتی، کارورزي فرآورده

 

  تکنولوژي محیط زیست

   :دیباچه

باید داراي   شود، ها و مناطق حفاظت شده حیات وحش می اي، شکارگاه هاي ملی و منطقه ها، پارك گاه شامل فضاي سبز، تفریح زیست طبیعی کشور که محیط

تري مورد استفاده قرار گیرند، احیاء  هاي یادشده، نه تنها حفظ و حمایت شوند بلکه به نحو مطلوب هاي مدون و از پیش طراحی شده باشد تا محیط برنامه

هاي تدوین شده، اطالعات الزم را در زمینه علوم پایه، اکولوژي، بیولوژي گیاهی و  دانشجویان تکنولوژي محیط زیست براي اجراي برنامه. و توسعه یابندشوند 

زیست به دست  طهاي محی  ها و مسائل آلودگی گاه هاي مختلف و فضاي سبز آنها، حیات وحش و شکار برادري، مسائل پارك حیوانی، کارتوگرافی و نقشه

، )وزارت جهاد کشاورزي( ها و مراتع  توانند در سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهاي تابعه آن، سازمان جنگل التحصیالن این دوره می  فارغ. آورند  می

  .کنند  ها فعالیت اي و حفاظت شده به عنوان مجري برنامه هاي ملی، منطقه ها و فضاي سبز و پارك پارك

  :ن رشته در طول تحصیل هاي ای درس
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  :دروس پایه

  . شناسی شناسی عموم، اکولوژي، آمار و احتماالت، زیست ریاضیات عمومی، شیمی عمومی، فیزیک و هواشناسی، گیاه

  :دروس اصلی

احی و نقش جامعه شناسی روستایی، شناخت و حمایت محیط برداري،  هزیست، قوانین و مدیریت محیط زیست و شیالت، خاك شناسی عمومی، مسـ

  .هاي هوایی هاي ایران، حفاظت آب و خاك، آشنایی با عکس ها و درختچه شناسی، درخت جانور

  :دروس تخصصی

هاي  داري، آلودگی ها، پارك هاي ملی، جنگلی و پردیس وحـش، بیـولوژي حـیوانـات شکاري، پارك  وحـش، مـبانی مـــدیـــریت حـیات اکـولـوژي حـیات

 . اري، آبزیان، کارورزيک محیط زیست، جنگل

 

  تکنولوژي مرتع وآبخیزداري

  :دیباچه

ها در معرض فرسایش آبی،  هاي آبخیز، مراتع طبیعی و بیابان اغلب این حوزه. هاي آبخیز، مراتع طبیعی و بیابان است بیش از نیمی از وسعت ایران، شامل حوزه

هایی مناسب با موقعیت و وضعیت منطقه  زدایی و احیاء و اصالح مراتع، به طرح وند تخریبی و بیابانپیشگیري از این ر. ها قرار دارند بادي و چراي مفرط دام

هدف مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداري تربیت کارشناسانی . ها نیز افرادي کاردان و کارآزموده باشند نیاز دارد و البته باید مجریان این طرح

افرادي که اطالعات علمی و فنی .کند ها را تربیت می ورد نظر را ارائه دهند و رشته تکنولوژي مراتع و آبخیزداري مجریان این طرحهاي م است که بتوانند طرح

صالح زدایی، حفاظت، ا هاي آبخیز، بیابان الزم را در زمینه علوم گیاهی، عوارض زمین، عوامل اقلیمی، آب و خاك، علل تخریب و انحطاط مراتع و فرسایش حوزه

هاي مرتعداري باشند که به وسیله مهندسین  هاي روان و طرح هاي آبخیزداري و تثبیت فیزیکی و بیولوژیکی ریگ توانند مجري طرح و احیاء مراتع دارند و می

  گردد تدوین میمربوط تهیه و 

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه 

برداري، شناخت و حمایت محیط  مساحی و نقشه  شناسی عمومی، اکولوژي، شناسی عمومی، خاك اسی، گیاهشیمی عمومی، ریاضیات عمومی، فیزیک و هواشن

  شناسی زیست، زیست

  :دروس اصلی 

شناسی، اقتصاد منابع طبیعی،  هاي ایران، حفاظت آب و خاك، مرتعداري، زمین ها و درختچه شناسی روستایی، درخت ترویج و آموزش منابع طبیعی، جامعه

  هاي هوایی نایی با عکسآش
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  :دروس تخصصی 

وژي مقدماتی، شناسایی گیاهان مرتعی، کارتوگرافی، اصول مدیریت آب و خاك، کلیات ارزیابی و اصالح مراتع، اصول آبخیزداري در مناطق نیمه خشک، هیدرول

 کلیات اکوسیستم بیابان، کارآموزي

 

 

  حسابداري

   :دیباچه

ها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامان  لم، ابزار کار آنیک چرتکه، یکی دو دفتر و یک ق

البته نسل جدید به جاي چرتکه از . کنند فعالیت می "حسابدار"نام گرفتند و امروزه به نام  "دفتردار"بعدها . بود "میرزا"این افراد در قدیم عنوانشان .ببخشند

شود نه نوع کار، چون  کنند و سرو کارشان با کامپیوتر است اما این پیشرفت، بیشتر شامل ابزار کار می هاي الکترونیکی استفاده می ن حساب یا ماشینماشی

اینجاست که اگر  حال سؤال.دانند که باید به روش استاد و شاگردي فرا گرفت و نیازي به تحصیالت دانشگاهی ندارد می "تجربی"ها حسابداري را فنی  آن

رشته حسابداري در آموزشگاه عالی حسابداري شرکت ملی نفت ایران و سپس در دانشگاه  1345حسابداري نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد، چرا از سال 

ابداري در مفهوم امروزین آن با توان گفت که حس شود؟ آیا می هاي دولتی و غیردولتی تدریس می تهران دایر گردید و امروزه نیز در بسیاري از دانشگاه

  و تهیه  اطالعات  کردن  ، خالصه ، ثبت بندي ، طبقه آوري فرآیند جمع  در آن  که  است "سیستم"  یک  دفترداري متفاوت است؟در پاسخ باید گفت که حسابداري

  مثل  سازمانی یا برون  سازمان  مدیران  مثل  سازمانی  درون  نفع ا افراد ذيت. گیرد می  انجام  خاص  هاي ها و مدل در شکل  حسابداري  هاي و صورت  مالی  هاي گزارش

ندارد، بیشتر   دانشگاهی  تحصیالت  که  فردي  دلیل  همین  به. کنند  استفاده  اطالعات  بتوانند ازاین  مالیاتی  مورد نظر یا مقامات  سازمان  عمومی  ها، مجمع بانک

  مثال  براي. باشد ها می شود و بیشتر تراز حساب نمی  کافی  و پردازش  استاندارد نیست  از افراد مطابق  دسته  این  هاي گزارش  را کهچ. تا حسابدار  دفتردار است

از . کند  را در دفاتر ثبت  ارزي  باید معامالت  چگونه  داند که شود یا نمی  قائل  تفاوت  و بلند مدت  مدت  کوتاه  دارایی  بین  تواند به راحتی نمی  حسابدار تجربی  یک

  منابع  بدهد که  ایده  شرکت  یک  مدیریت  تواند به می  گردد؛ یعنی  یا شرکت  سازمان  یک  تواند مدیر مالی می  ، در آینده حسابدار متخصص  دیگر یک  سوي

  آکادمیک  دانش  براساس  مدیر مالی  یک  جدید نیاز داشت  مالی  منابع  به  شرکتکند یا اگر   بهینه  نماید تا استفاده  گذاري سرمایه  هایی راه  را در چه  موجودش

  . است  حسابدار تجربی  یک  از توانایی  ها خارج فعالیت  این  مجموع  که  کرد در حالی  مالی  باید تأمین  طریقی  از چه  تواند بگوید که خود می

  :  الزم  هاي توانایی

  هر سه  پذیرد و در آزمون دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  سه  از داوطلبان  که  است  هایی رشته  لهاز جم  حسابداري  رشته

.  برخوردار است  بسیاري  تاز اهمی  حسابداري  در رشته  ریاضی  شم  داشتن  در واقع.  است  مطرح  رشته  این  درس  مهمترین  عنوان  به  ریاضی  نیز درس  گروه

  همچنین. باشد  داشته  خوبی  و نگارش  بوده  مسلط  فارسی  باید به ادبیات  بنابراین. دهد  خود را ارائه  کارهاي  گزارش  حسابدار باید بتواند به خوبی  یک  همچنین
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اعداد   بندي  باشد تا در جمع  و منظم  و دقیق  را داشته  با اعداد و ارقام  ار داشتنو سروک  میز و صندلی  یک  ها کار در پشت ساعت  باید تحمل  رشته  این  دانشجوي

  .نگردد و در نهایت این که یک حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول باید خالق، مبتکر، صبور و منضبط باشد  دچار مشکل  و ارقام

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  مختلف  هاي در دانشگاه  که  به همین دلیل با این. گیرد را در بر می  سطح  تا باالترین  سطح  ترین و از پایین  است  حسابدار بسیار گسترده  یک  شغلی  هاي فرصت

ها  از بیشتر رشته  رشته  بیکار این  التحصیالن کنند اما تعداد فارغ تحصیل می  حسابداري  در رشته  بسیاري  و آزاد، دانشجویان  ، غیرانتفاعی از دولتی  کشور اعم

  .حسابدار نیازمند هستند  به  مالیاتی  اظهارنامه  تهیه  براي  کشور حداقل  هاي کارخانه  تا بزرگترین  گرفته  کوچک  مؤسسه  از یک  چون.  کمتر است
  

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  ، مدیریت و عملیات  کاربرد کامپیوتر، پژوهش  ، مبانی ، آمار کاربردي کاربردي  ، ریاضیات پایه  اقتصاد، ریاضیات  علم  ، اصول شناسی  جامعه،  عمومی  روانشناسی

  . تحقیق  ، روش عمومی  ، مالیه اقتصادي  ، توسعه مدیریت  سازمان  ، مبانی  و ارز بانکداري  ، پول بازرگانی  تولید، حقوق

  : و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  ، مدیریت بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول مالیاتی  ، حسابداري ، حسابرسی صنعتی ، حسابداري  پیشرفته  ، حسابداري میانه  ، حسابداري حسابداري  اصول

 . حسابداري  ، متون  حسابداري  جاري  مباحث

 

  حقوق

  :دیباچه

المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگري بیانگر ارزش  این کالم امیر".کند یاري می) در میان مردم(او را در برپاي داشتن حق   ند،اي را گرامی ک هرگاه خداوند بنده"

در معرفی این علم باید گفت که . کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تالش می. علم حقوق است

  حقوق  به  باشد که  و مردم  دولت  روابط  به  تواند مربوط می  روابط  این. گیرد قرار می  حقوق  علم  ایجاد شود، موضوع  از آن  آثار حقوقی  که  اجتماعی  روابط  گونههر

کشور،   گانه سه  قواي  حقوق  شامل  عمومی  دیگر حقوق  عبارت  به. شود می  نامیده  خصوصی  حقوق  گردد که  مردم  خصوصی  روابط  یا شامل  است  معروف  عمومی

  عامل  که  است  تجاري  آنها روابط  مهمترین  پردازد که می  خود مردم  بین  روابط  به  خصوصی  شود و حقوق ، می کشور است  اداره  به  مربوط  که  و آنچه  حاکمیت

  اشخاص  که  هایی ، قراردادها، مسؤولیت ، مالکیت اموال  به  توان می  جمله  از آن  که  است  مدنی  حقوق  به  مربوط  یا مسائل  است  شده  تجارت  حقوق  ایجاد رشته

مورد ها  و ده  اشخاص  ، اقامتگاه ، والدت ، وصیت ارث  به  ، قواعد مربوط از حوادث  ناشی  مسؤولیت  آید مثل وجود می  به  شوند برایشان می  مرتکب  که  در خطاهایی

  شود که می  تقسیم  و خصوصی  عمومی  الملل بین  روابط  حقوق  دو بخش  خود به  پردازد که می  المللی بین  روابط  به  از حقوق  اي شاخه  همچنین.کرد  دیگر اشاره
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  .پردازد می  المللی بین  هاي ها و سازمان دولت  بین  روابط  به  عمومی  الملل بین  روابط  حقوق

  :الزم   هاي یتوانای

  کار دشواري  حقوق  لیسانس  آوردن  دست  به  که  است  ممکن.  است  رشته  در این  موفقیت  الزمه  خوب  بیان  و فن  ذهنی  ، خالقیت استدالل  ، قدرت جسارت

باید از   حقوقدان  و یک  است  شده  آمیخته  فلسفی  و علوم  ، روانشناسی شناسی با جامعه  امروزه  حقوق  علم  چرا که.  است  بسیار مشکل  شدن نباشد اما حقوقدان

باشد   مسلط  فارسی  و ادبیات  زبان  به  که  است  گردد الزم  خود موفق  در رشته  که این  براي  حقوق  دانشجوي  یک  همچنین. باشد  داشته  کافی  اطالعات  علوم  این

  را که  باید بتواند کسانی  حقوقدان  یک  ؛ یعنی است  و خطابی  اقناعی  منطق  دارد، یک  ریاضی  منطق  به  زیادي  يها شباهت  که  این  در ضمن  حقوق  منطق  چون

در . باشد  لطمس  و ادبیات  زبان  باید به  کند ، در نتیجه  قانع  و بلیغ  سلیس  ، با زبان دعوا است  به  مأمور رسیدگی  که  گیرند یا دادگاهی او قرار می  مورد خطاب

  .باشد  داشته  از ریاضیات  باید اطالعاتی  ضمن

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  براي  کار مناسب  شوند، یافتن وارد بازار کار می  و غیردولتی  دولتی  هاي از دانشگاه  ، که آن  التحصیالن و تعداد زیاد فارغ  رشته  این  توسعه  دلیل  حاضر به  در حال

  مواجه  هایی هستند، با محدودیت  رشته  مثل وکالت در این  کار خاصی  مند به عالقه  که  متقاضیانی  بخصوص  است  توأم  هایی با دشواري  لیسانس  لالتحصی فارغ

  ، مشاور حقوقی دادگستري  ويدعا  وکالت  مثل  متنوعی  هاي شغل  به  لیسانس  از گواهی  تواند پس مند می و عالقه  خوب  دانشجوي  یک  اما در کل. شوند می

  .بپردازد  دفاتر اسناد رسمی  ها و سردفتري ها و وزارتخانه ها، شرکت ها، شهرداري بانک

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . شناسی جامعه  ، مبانی عمومی  یه، مال اقتصاد، عربی  علم  ، مبانی  مدنی  ، حقوق اساسی  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق حقوق  علم  مقدمه

  : و تخصصی  اصلی  دروس

،  المللی بین  هاي سازمان  ، حقوق عمومی  المللی بین  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق اساسی  ، حقوق کیفري  دادرسی  ، آئین حقوقی  ، متون مدنی  دادرسی  آئین

  المللی بین  ، حقوق ، کار تحقیقی قانونی  کار، پزشکی  ، حقوق دعوي  اثبات  ، ادله تطبیقی  ، حقوق واعد فقه، ق تجارت  ، حقوق فقه  ، متون فقه  ، اصول اداري  حقوق

 . خصوصی

 

  داروسازي

 :دیباچه

التحصیل  شغل فارغدانند که  آنها نمی. بسیاري از مردم و از جمله تعداد قابل توجهی از داوطلبان آزمون سراسري شناخت صحیحی از رشته داروسازي ندارند 

التحصیل این رشته  هاي فارغ چرا که داروسازي تنها یکی از تخصص. باشد داروسازي، دارو فروشی نیست و حتی هدف این رشته نیز فقط تربیت داروساز نمی
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  میان  در این  که. وجود دارد  درمانی  و روان  ی، جراح دارو درمانی  از جمله  متعددي  هاي بیمار، روش  یک  مداواي  براي  پزشکی  باید دانست که در علم. است

. گردد می  مرتبط  و مردم  با بیماران  زمینه  در همین  که  است  اي ، رشته داروسازي  است و رشته  دنیا شایع  در تمام  شیوه  ترین متداول  عنوان  به  دارو درمانی

از   بخشی  داروسازي  رشته  گفت  توان رو می  از همین. کند  را بررسی  موفقیت  عدم  باید علل  و درمانیدار  رژیم  بودن  ناموفق  داروساز در صورت  یک  همچنین

  کردن  و کم  جامعه  تأثیر دارو در سالمت  و میزان  زنده  و موجودات  انسان  دارو در بدن  وضعیت  دارو، بررسی  با تولید و ساخت  در رابطه  که  است  پزشکی  علوم

  قابل  که  فرمی  مؤثر به  ماده  تبدیل(  ماده  این  کردن  مؤثر، فرموله  ماده  شناخت  به  داروسازي  دیگر رشته  عبارت  به. کند ایفا می  زا نقش بیماري  هاي رانبح

شاید جالب باشد که بدانید .پردازد بیمار می  و بر بدندار  اثرات  و بررسی)  تزریقی  هاي از روش  یا استفاده  ، شربت ، کپسول قرص  بیمار باشد مثل  براي  مصرف

این که بیمار (دارو و نحوه استفاده از دارو  شود؛ یعنی کیفیت دارو، انتخاب نوع درصد علت ناموفق شیوه مداواي یک بیمار، به دارو مربوط می 50تا  30حدود 

و این وظیفه یک داروساز است که علت را تشخیص دهد و در . تواند اثر دارو را تضعیف کند یم) هاي دیگر استفاده کرده است دارو را با چه مواد غذایی یا دارو

  .این زمینه پزشک معالج را راهنمایی کند

  :الزم   هاي توانایی

  همچنین.  است  ضروري  رشته  این  ايبر  شناسی و زیست  ، شیمی فیزیک  در دروس  توانمندي  دلیل  همین  و به  است  و بالینی  پایه  از علوم  تلفیقی  داروسازي

  و جدي  کوش سخت  فردي  کند و در ضمن  صحبت  و خوب  برقرار کرده  ارتباط  باید بتواند با افراد به درستی  بیماران  به  خدمات  ارائه  براي  رشته  این  دانشجوي

  .  نیازمند است  توجه  قابل  و تالش  همت  به  دارد و در نتیجه  تحلیلی  جنبه  و هم  حفظی  جنبه  و هم  بوده  بسیار فراگیر و متنوع  رشته  این  دروس  باشد چون

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  صنعت(  داروسازي  در صنایع  ها و مابقی داروخانه  درصد جذب 80از   بیش  میان  از این  شوند که بازار کار می  جذب  رشته  این  التحصیالن درصد فارغ 90حدود 

  فعالیت  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  اجرایی  شوند یا در کارهاي کار می  به  مشغول  ـ بهداشتی  آرایشی  هاي و کارخانه) دارو  و کنترل  ساخت

شود  می  کشور ساخته  داخل  متعدد داروسازي  هاي در کارخانه)  از نظر عددي(مورد نیاز کشور   درصد داروهاي 97حاضر حدود   دیگر در حال  از سوي. کنند می

  واحد تحقیقات  نام  به  واحدي  کشور داراي  داروسازي  هاي اکثر کارخانه  که  است  در حالی  این. نیاز دارند  داروسازي  کارشناسان  ها به این کارخانه  شک  و بدون

  .مند مهیا است عالقه  نالتحصیال فارغ  براي  تحقیقاتی  هاي فعالیت  هستند و امکان

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

،آمار  بهداشتی  خدمات  ، اصول ، تشریح  آلی  ، شیمی  ، فیزیولوژي  ، بیوشیمی عمومی  آمار، شیمی  و مقدمات  پایه  ، ریاضیات نظري  ، فیزیک نظري  بیولوژي

  .، کامپیوتر اولیه  هاي ، کمک ، ایمونولوژي شناسی و قارچ  شناسی ، انگل و عملی  ظرين  شناسی ، میکروب تجزیه  ، شیمی حیاتی

  : تخصصی  دروس

،  دارویی  ، شیمی دارویی  ، اطالعات شناسی ، درمان در داروسازي  ، مدیریت نظري  ، مواد خوراکی درمانی  و رژیم  ، تغذیه دارویی  ، اشکال دارویی  شناسی گیاه

  ، کنترل  صنعتی  ، داروسازي ، بیوفارماسی  شناسی ، سم دستگاهی  هاي ، روش فارماسی  ، فیزیکال بیولوژیکی  دارویی  هاي ، فرآورده  پزشکی  ، مفردات فارماکولوژي
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با   همراه  رشته  این  هاي بیشتر درس. ( داروخانه  ، کارآموزي داروسازي  شناسی ، گیاه داروسازي  ، مقدمات تخصصی  ، زبان صنعت  ، کارآموزي  دارویی  میکروبی

 ).شود می  ارائه  آزمایشگاه

 

  دامپزشکی

  :دیباچه

هاي مختلف صورت گرفته است، هنوز هم مسأله غذا از نظر اجتماعی و اقتصادي در درجه اول اهمیت قرار  هایی که در زمینه رغم پیشرفت امروزه در دنیا علی

بدون شک در . زنند به طوري که موقعیت یک کشور را با سطح و نوع غذاي مردم آن کشور محک می. یک مطرح استدارد و به عنوان یک مسأله استراتژ

توان به  جا می از همین.شود میان مواد غذایی آنچه بسیار اهمیت دارد و جزوالینفک مواد غذایی روزانه است، پروتئین حیوانی است که از طریق دام تهیه می

،  دام  خاص  هاي یا بیماري  و حیوان  انسان  بین  مشترك  هاي از بیماري  اعم  دامی  هاي بیماري  شناخت  علم  ی پی ببرد زیرا دامپزشکیاهمیت دانش دامپزشک

  دامپزشکی  نهایی  هدف"  است  آمده  جهانی  بهداشت  سازمان  در نشریه. است  و دام  انسان  تغذیه  علم  ها و همچنین بیماري  ها، معالجه از بیماري  پیشگیري

کرد و بر   و میر آنها جلوگیري  از مرگ  توان ها می دام  با واکسیناسیون  چرا که ".باشد می  انسان  و بهداشت  مواد غذایی  دقیقاً تأمین  بلکه  نیست  حیوانات  درمان

را در   کودکان  ها بخصوص انسان  مقاومت  که  موادي. نمود  تأمین  انسانی  غذایی  رهجی  را براي  الزم  مواد پروتئینی  افزود و در نتیجه  دامی  هاي فرآورده  میزان

  .بوجود خواهد آورد  و فعال  سالم  اي جامعه  شود، بلکه می  درمانی  هاي هزینه  مالحظه  قابل  کاهش  تنها باعث دهد و نه می  ها، افزایش بیماري  کلیه  مقابل

  :الزم   هاي توانایی

تواند درد  بیمار او نمی  چون. باشد  داشته  باالیی  و تحلیل  تجزیه  و قدرت  داشته  تسلط  انگلیسی  زبان  ، به مند بوده عالقه  شناسی زیست  باید به  امپزشکد  یک

  نیز برخوردار باشد اما قدرت  جسمانی  سالمت باید از  رشته  این  دانشجوي  شک  بدون. گردد  بیماري  شناخت  به  باید خود موفق  کند و دامپزشک  خود را بیان

  .  نیست  مطرح  دامپزشکی  هاي بخش  در همه  بدنی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

و  تولید دارو  هاي ، شرکت  رازي  و تولید واکسن  تحقیقات  ، مؤسسه دامپزشکی  سازمان  از جمله  توانند در مراکز مختلفی می  دامپزشکی  التحصیالن فارغ

و   دامی  هاي بیماري  تشخیص  هاي و آزمایشگاه  و خصوصی  دولتی  دامپروري  ، واحدهاي دامی  هاي با فرآورده  تولید مواد غذایی  هاي ، شرکت دامی  هاي فرآورده

ه در اکثر کشورها از جمله کشور ما، گفتنی است ک. کنند یا خود بري معالجه حیوانات اهلی کلینیک دامپزشکی تأسیس کنند  فعالیت  انسانی  هاي بیماري

این توانایی از . ها را کشف کرد عامل تب مالت انسان و سقط جنین دام "جی ـ بانگ"دامپزشکان در تحقیقات پایه پزشکی نقش مهمی دارند براي مثال دکتر 

بر روي تعداد زیادي از حیوانات با وجود احتمال بیماري یا مرگ شود  گیرد که از یک طرف کار بادام محدودیت کار با انسان را ندارد؛ یعنی می آنجا نشأت می

  .تواند به روي حیوانات مختلف تحقیق کند تري درباره حیوانات دارد و می آزمایش نمود و از سوي دیگر یک دامپزشک دید وسیع
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . ، آمار حیاتی عمومی  ، جانورشناسی حیوانی  ، ژنتیک ، فیزیولوژي ، بیوشیمی پزشکی  فیزیک

  : اصلی  دروس

  شناسی ، باکتري اختصاصی  شناسی ، آسیب عمومی  شناسی طیور، آسیب  اختصاصی  ، تغذیه دام  اختصاصی  ، تغذیه دام  تغذیه  ، اصول گیرشناسی همه  اصول

و   شناسی ، قارچ انگلی  هاي و بیماري  شناسی ، انگل اي مقایسه  ، کالبدشناسی پایه  ، کالبدشناسی ییباکتریا  هاي و بیماري  اختصاصی  شناسی ، باکتري عمومی

،  نظري  شناسی ، جنین عمومی  شناسی ، ماهی ، فارماکولوژي شناسی ، سم شناسی و سرم  شناسی ، ایمن ویروسی  هاي و بیماري  شناسی ، ویروس قارچی  هاي بیماري

  ، اصول زنبور عسل  هاي و بیماري  ، پرورش ماهی  طیور، تکثیر و پرورش  و پرورش  ، بهداشت دام  و پرورش  ، بهداشت دام  مصنوعی  و تلقیح  انتخاب  اصول

  . دام  معاینه  ، اصول برداري و نمونه  کالبدگشایی  ، اصول نظري  هوشبري  ، اصول نژاد دام اصالح

  : تخصصی  دروس

،  دام  تولیدمثل  هاي ، بیماري  کوچک  هاي دام  درونی  هاي ، بیماري  بزرگ  هاي دام  درونی  هاي ، بیماري  دام  متابولیک  هاي ، بیماري حرکتی  ايه اندام  هاي بیماري

  هاي دام  عمومی  ، جراحی بزرگ  هاي دام  عمومی  ، جراحی دامپزشکی  ، رادیولوژي و دام  انسان  مشترك  هاي ، بیماري ماهی  هاي طیور، بیماري  هاي بیماري

با منشاء   مواد غذایی  ، صنایع مواد غذایی  و بهداشتی  کیفی  شیر، کنترل  و صنایع  ، بهداشت پاتولوژي  ، کلینیکال دامپزشکی  ، مامایی دام  هاي ، مسمومیت کوچک

  . تخصصی  ، زبان نظري  دامی

  : بالینی  دروس

 . طیور، کارآموزي  درمانگاهی  ، عملیات مامایی  درمانگاهی  ، عملیات کوچک  هاي دام  درمانگاهی  ، عملیات رگبز  هاي دام  درمانگاهی  عملیات

 

  دندانپزشکی

   :دیباچه

  به روي دیوار مطب یک دندانپزشک، شعاري به این مضمون نصب شده بود

  محتوا نیست و اصالً اي بی اند که این شعار گفته مشکل است اما محققین ثابت کرده اگر چه باور این سخن "کنید؟ یا نخ دندان یا مردن، کدام را انتخاب می"

هاي پیرامون دندان و لثه و چرکی که بین فاصله دندان و لثه تجمع  در واقع هرگونه عفونت در ناحیه دهان به ویژه عفونت ناشی از بیماري. جنبه شوخی ندارد

امروزه دندانپزشکی فن و مهارت کشیدن دندان یا ! آري.و در نهایت سبب سکته قلبی، سکته مغزي یا حتی مرگ شودتواند وارد جریان خون شده  کند، می می

هاي ابتدایی نیست بلکه دانشی است که سالمت دهان و دندان را به عنوان عضوي مهم در سالمت جسم و روح، زیبایی و ادا  ساخت دندان مصنوعی با روش

  رشته.ها را در مراحل اولیه شناخت و از پیشرفت آن جلوگیري نمود توان بسیاي از بیماري همچنین به یاري این علم می. کند کردن کلمات تأمین می
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  دو دوره  داراي  مقطع  این. دهد می  را آموزش  و دندان  دهان  هاي بیماري  و درمان  ، پیشگیري بهداشت  رعایت  نحوه  عمومی  دکتراي  در مقطع  دندانپزشکی

و   شناسی ، میکروب ، ژنتیک ، فیزیولوژي شناسی ، بافت ، آناتومی بیوشیمی  مثل  پایه علوم  واحدهاي  دانشجویان  اول  سال 2در   که.  است  ساله 4و  2  مجزاي

،  ، ارتودنسی و دهان  فک  شناسی آسیب  زمینهخود را در   اختصاصی  و دروس  شده  دندانپزشکی  تخصصی  وارد دوره  سال 2گذرانند و بعد از  را می  شناسی ایمنی

و   دهان  ، جراحی و دندان  دهان  هاي ، بیماري و مواد دندانی  ، ترمیمی ، پریودنتولوژي و صورت  و فک  متحرك  ، پروتزهاي و اکلوژن  ثابت  ، پروتزهاي اندودنتیکس

و در حد   داده  را تشخیص  و دندان  دهان  هاي توانند بیماري می  و در نهایت. گذرانند می  صورت و  و فک  دهان  و رادیولوژي  کودکان  ، دندانپزشکی و صورت  فک

  .کنند  آنها اقدام  درمان  به  نسبت  عمومی  دندانپزشک  یک

  :الزم   هاي توانایی

و موارد   دندان  و ترمیم  ، ساخت کردن  ، ردیف دندان  تراش  ر هنگاماو د  چرا که. رساند می  پایان  را آغاز و به  ، کارش هنري  با بینش  عمومی  دندانپزشک  یک

ماهر و توانمند   هایی باید از دست  رشته  این  دانشجوي  همچنین. باشد  هنري  کارشناسانه  نگرش  و داراي  برده  بهره  خویش  هنري  دیگر باید از خالقیت

  نحو احسن  به  هنرمند و توانا دارد تا بتوان  هایی دست  نیاز به  دندان  تا بازسازي  گرفته  دندان  از تراش  شکیدندانپز  از کارهاي  بسیاري  برخوردار باشد چون

گیرد، به نحوي به  شناسی دوره دبیرستان خود فرا می آموز در درس زیست در نهایت باید گفت که هرآنچه یک دانش.داد  را انجام  دندانپزشکی  ظریف  کارهاي

شناسی که دانشجویان در دوسال اول تحصیل با وسعت و عمق بیشتري نسبت به دوره  دندانپزشکی ارتباط دارد بخصوص دو بخش فیزیولوژي وآسیبرشته 

  . کنند دبیرستان مطالعه می

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  در کشور ما است  بهداشت  پیشرفت  دالیل  از این  یکی  که  است  حدودتر شدهم  عمده  دو دلیل  به  جوان  دندانپزشکان  براي  شغلی  هاي در کشور ما فرصت  امروزه

بیکار تنها   جوان  تعداد دندانپزشکان  افزایش  البته.  است  یافته  افزایش  رشد جمعیت  نرخ  به  نسبت  و دندانپزشکان  اخیر رشد پزشکان  در چند سال  و دیگر اینکه

  خوب  اي اندازه  به  مردم  و دندان  دهان  بهداشت  میالدي 2030  از کشور، در سال  خارج  علمی  جوامع  هاي بینی ها و پیش بررسی  طبق  چون  نیست  ایران  مشکل

  .کند پیدا می  تخصصی  تنها جنبه  دندانپزشکی  گردد و رشته باز می  عمومی  از پزشکی  بخشی  به  عمومی  دندانپزشکی  خواهد بود که

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

،  نظري  ، فیزیولوژي عملی  انسانی  شناسی ، بافت نظري  انسانی  شناسی ، بافت عملی  ، آناتومی نظري  ، آناتومی عملی  ، بیوشیمی نظري  ، بیوشیمی پزشکی  فیزیک

،  عملی  شناسی ، ایمنی نظري  شناسی ، ایمنی عملی  شناسی ، میکروب نظري  سیشنا ، میکروب عمومی  شناسی ، جنین انسانی  ، ژنتیک عملی  فیزیولوژي

  . زیست  محیط  و اکولوژي  عمومی  ، بهداشت  تحقیق  و روش  و دندانپزشکی  ، آمار پزشکی عمومی  شناسی آسیب

  : تخصصی  دروس

،   ، پروتز ثابت شناسی ، آسیب  و دهان  فک  شناسی  و بافت  ، جنین ، فارماکولوژي دهان  ژي، رادیولو ، مواد دندانی  ، پروتز کامل  دندان  و مورفولوژي  کالبدشناسی

،  ، تغذیه و پیشگیري  دهان  ، بهداشت  ، اندودنتیکس و دهان  فک  ، جراحی ، پریودنتولوژي و تشخیص  دهان  هاي ، بیماري  ترمیمی  ، دندانپزشکی پروتز پارسیل
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  نگر، بیولوژي جامعه  ، دندانپزشکی قانونی  و طب  پزشکی  ، نظام کودکان  ، دندانپزشکی روانی  هاي ، بیماري و بینی  و حلق  ، گوش رتودنسی، ا درونی  هاي بیماري

 . شناسی ، سمینار آسیب دهان

 

  روانشناسی

 :دیباچه

افکار و   ذهنی و مغزي را مثل تصورات، خاطرات،  هاي درونی، که رویداد دانستند سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي می 80تا  

اما از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع . ترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود اي از ذهنی طبق این تعریف، روانشناسی شاخه.کند احساسات مطالعه می

البته هنوز نیز . را کنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار موجودات پرداخت) زندگی روانی(ذهنی روانشناسی نیز مطالعه   شناسی و فیزیک، دو علم زیست

کنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام  روانشناسان فرآیندهاي ذهنی را مطالعه می

  ، به فوق  با موضوعات  هایی کتاب  که  بینیم دانند و ما می می  یکی  و احضار روح  بینی را با کف  ، روانشناسی از مردم  اريهنوز در کشور ما بسی  متأسفانه.دهند می

  مشاهده  رفتار قابل  عینی  مطالعه  به  هم  که  است  زیستی  از علوم  اي شاخه  روانشناسی  که  در حالی. دارند  اي العاده فوق  ، فروش روانشناسی  هاي کتاب  عنوان

،  است  استنباط  قابل  شناختی زیست  و عصب  رفتاري  هاي داده  و براساس  نبوده  مشاهده  مستقیماً قابل  که  ذهنی  فرآیندهاي  و درك  فهم  به  پردازد و هم می

در این میان .  است  و عمومی  و سازمانی  ، صنعتی استثنایی  کانکود  ، آموزش بالینی  گرایش 4  داراي  کارشناسی  در مقطع  روانشناسی  رشته. دارد  توجه

  هستند، ارائه  ، و غیره ، وسواس ، اضطراب افسردگی  مثل  نابهنجاري  دچار رفتارهاي  که  افرادي  را به)  درمانی  روان(  و درمان  تشخیص  خدمات  بالینی  روانشناسی

  روانشناسی. شود می  ارائه  رفتاري  هاي و ناهنجاري  از معضالت  پیشگیري  براي  هایی و پیشنهاد روش  ، درمان شخیصت  زمینه  در سه  خدمات  این  دهد که می

را   بازدهی  ینباشد تا بهتر  کار باید چگونه  محیط  که  این  درباره  برد؛ یعنی کار می  به  کاري  هاي محیط  را در تمام  روانشناسی  هاي نیز یافته  و سازمانی  صنعتی

. کند می  شود، مطالعه کارفرما و کارگر می  بین  تفاهم  عدم  باعث  عواملی  و چه  کارفرما و کارگر مؤثر است  بین  در ارتباط  متغیرهایی  باشد یا چه  داشته

  با کودکان  در رابطه  روانشناسی  هاي کاربرد یافته  استثنایی  کودکان  و آموزش  پردازد و روانشناسی می  روانشناسی  کلیات  مطالعه  نیز به  عمومی  روانشناسی

  .  است)  جسمانی  و معلولین  تیزهوشان(  استثنایی

  :الزم   هاي توانایی

  رشته  این  دانشجویان  روزهام  دلیل  همین  به. باشد  قوي  رشته  این  دانشجوي  زیستی علوم  دارد و باید پایه  بسیاري  اهمیت  رشته  در این  و شیمی  شناسی زیست

. دارد  زیادي  کاربرد و اهمیت  رشته  در این  انگلیسی  و زبان  دیگر آمار و ریاضی  از سوي. شوند می  پذیرفته  تجربی و علوم  انسانی علوم  آزمایشی  دو گروه  از بین

  افراد پی  روانی  هاي ویژگی  و به  کند  افراد را درك  رفتاري  هاي باشد تا بتواند ظرافت  هداشت  خود دید عمیقی  و جامعه  اطراف  به  باید نسبت  رشته  این  دانشجوي

  .ببرد
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  :در ایران   شغلی  موقعیت

  برعهده  آدمی  سائلم  در حل  مهمتري  نیز نقش  تر شود، روانشناسی پیچیده  جامعه  که  دارد و هر اندازه  ما ارتباط  زندگی  هاي جنبه  با همه  روانشناسی  امروزه

در   روانشناسی  ، آینده رشته  این  کارشناسان  گفته  به. است  روانشناسی  رشته  التحصیالن فارغ  براي  و گسترده  متنوع  شغلی  هاي فرصت  معناي  به  این. گیرد می

  و بدون  است  توسعه  در حال  از کشورهاي  کشور ما یکی  چون. فردا ببینند خود را در  باید آینده  رشته  این  التحصیالن و فارغ  است  و امیدبخش  کشور ما روشن

  هاي از دغدغه  یکی  و امروزه  است  دیگر کشور ما، کشور جوانی  از سوي. باشد  داشته  جانبه همه  تواند توسعه نمی  روانشناسی  مختلف  هاي از شاخه  گیري بهره

  روانشناسی  از جمله  روانشناسی  مختلف  هاي شاخه  یاري  نیز به  دو مهم  این  باشد که می  فرزندانشان  دانش  سطح  باال بردن و  روانی  بهداشت  ها، حفظ خانواده

ها  ها و سازمان تشوند یا در شرک می  و پرورش  آموزش  جذب  بیشتر  رشته  این  التحصیالن حاضر فارغ  در حال  البته.  پذیر است امکان  تربیتی  رشد و روانشناسی

  .کار هستند  به  مشغول  یا روانپزشک  بالینی  روانشناسی  دستیار متخصص  عنوان  نیز به  اي کنند و عده می  فعالیت  روانشناسی  کارشناس  عنوان  به

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :هاي مختلف روانشناسی  گرایش  در  مشترك  دروس

و   احساس  ، روانشناسی شناسی جامعه  ، مبانی فلسفه  ، کلیات عمومی  ، فیزیولوژي ، آمار توصیفی اسالمی  دانشمندان  از دیدگاه  النفس علم ، عمومی  روانشناسی

رشد،   ، روانشناسی بیتجر  ، روانشناسی فیزیولوژیک  ، روانشناسی در روانشناسی  تحقیق  ، روش ، آمار استنباطی خارجی  زبان  به  روانشناسی  ، متون ادراك

  ، روانشناسی روانی  ، بهداشت روانی  شناسی ، آسیب ، شخصیت و هیجان  ، انگیزش ، روانسنجی اجتماعی  ، روانشناسی تربیتی  ، روانشناسی یادگیري  روانشناسی

  . روانشناسی  و مکاتب  ، تاریخچه کودك  مرضی

  : بالینی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

  عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  بالینی  روانشناسی  ، سمینار مسائل ، مصاحبه درمان  هاي روش  ، کاربرد مقدماتی بالینی  تشخیص  هاي روش  مقدماتی کاربرد

  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  روانشناسی،  درمانی  روان  هاي نظریه  مقدماتی  ، بررسی روانپزشکی  ، کلیات گروه  پویایی  ، روانشناسی بالینی  در روانشناسی

  . استثنایی  کودکان

  : عمومی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

، تفکر و  آن  و سنجش  هوش  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی شخصیت  ، ارزشیابی نورو بسیکولوژي  ، مقدمات آزمایشگاهی  هاي پژوهش  ها و طرح

  هاي ، پژوهش جنایی  ، روانشناسی یادگیري  ، اختالالت عمومی  روانشناسی  ، سمینار در مسائل استثنایی  کودکان  ، روانشناسی گروه  پویایی  نشناسی، روا زبان

  . عمومی  در روانشناسی  عملی

  : استثنایی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

و   مانده عقب  کودکان  آنها، روانشناسی  آموزش  هاي و روش  تیزهوش  کودکان  ، روانشناسی شناختی  هاي رد آزمونها و کارب ، نظریه و راهنمایی  مشاوره  روانشناسی

  دکانکو  روانشناسی  نابینا، متون  کودکان  به  تدریس  ناشنوا، روانشناسی  کودکان  به  تدریس  ، روانشناسی و گفتار درمانی  تکلم  آنها، اختالالت  آموزش  هاي روش

ناسازگار،   کودکان  ، روانشناسی افتاده عقب   از تولد کودکان  پیشگیري  ، زمینه و خانواده  استثنایی  کودکان  روانی  ، بهداشت خارجی  هاي زبان  به  استثنایی
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 . استثنایی  کودکان  و آموزش  در روانشناسی  عملی  يها ، پژوهش و ایران  در جهان  استثنایی  کودکان  ، سمینار مسائل رفتار کودکان  تغییر و اصالح  هاي روش

 

  زمین شناسی

 :دیباچه

اي عمیق در  انداز با شکوه دره هاي مذاب سنگ از دهانه کوهی آتشفشانی، چشم اي هولناك و اسرارآمیز با نیرویی عظیم و ویرانگر، فوران توده لرزه وقوع زمین 

هاي موازي سنگی و خاکی در دیواره یک تپه یا کوه و دهها موضوع دیگر،  هاي موجود در طبیعت، الیه نوع سنگپاي کوهی سر به فلک کشیده، گستردگی و ت

این که زمین . گذارد انگیز و جذاب پیرامون ما را به بحث و بررسی می هاي هیجان شناس بسیاري از پرسش زمین. شناس است از موضوعات مورد توجه زمین

شود؟ در کجا به  تر و اقیانوس آرام کوچکتر می چگونه بوده است؟ چرا اقیانوس اطلس به تدریج وسیع) میلیون سال قبل 4500( در اولین روزهاي عمر خود

،  شناسی  زیرا در زمین. توان یافت شناسی می هاي متعدد دیگر که پاسخ آن را در علم زمین ها ناشی از چیست و پرسش جستجوي آب بپردازیم؟ تفاوت سنگ

قرار   اند، مورد بررسی پدید آمده  زمان  در طول  که  و تغییر و تحوالتی  موجود در آن  طبیعی  ، منابع آن  ، مواد متشکله زمین  و ساختمان  ، تاریخ ینمنشأ زم

و   نقشه  صورت  از آنها به  حاصل  و اطالعات  قرار گرفته  دو، مورد مطالعه  این  ماوراي  ها و حتی قله  بزرگترین  ها تا نوك اقیانوس  از اعماق  در واقع. گیرد می

  بر روي  گرانبها، و قرار گرفتن  و غیرفلزي  و ذخایر فلزي  از مواد سوختی  اعم  بسیار غنی  معدنی  منابع  با در اختیار داشتن  کشور ایران.شود می  ثبت  گزارش

  شود و دهها مطلب مجاور می  دریاها و خلیج  ، تغییر پهناي زایی کوه  ، پدیده ، تغییر ساختار زمینها زلزله  وقوع  باعث  که  شناسی  از نظر زمین  فعال  اي منطقه

و اطالعات   پرداخته  و کاوش  مطالعه  در این زمینه ها به  دارد که  شناسی و متخصصان زمین  پژوهشگران  دیگر، نیاز وافر به  و مطالعه  انگیز و در خور دقت شگفت

  . ربط قرار دهند برداري صحیح در اختیار مسؤوالن ذي اي بهرهالزم را بر

  :الزم   هاي توانایی

  ویژگی  ترین مهم. برخوردار باشد  مناسبی  تجسم  باید از قدرت  و ریاضی  ، شیمی فیزیک  مثل  هایی بر درس  کافی  بر تسلط  عالوه  شناسی زمین  خوب  دانشجوي

تنها در   نه  شناس ، زیرا زمین ها است ها و بیابان مانند کوه  طبیعی  هاي در محیط  زندگی  به  ، عالقه و جوش  پرجنب  اي روحیه  شتندا  رشته  در این  موفقیت  براي

  . است  زمنیز ال  مناسب  جسمانی  توانایی  داشتن  بر این  عالوه.  روبروست  هایی محیط  نیز با چنین  شغلی  هاي در زمینه  بلکه  دانشجویی  دوران

  :در ایران   شغلی  موقعیت

نمایند و   را استخراج  آن  و اطالعات  نموده  را مطالعه  و جغرافیایی  ، معدنی شناسی  زمین  هاي قادرند نقشه  شناسی  زمین  رشته  کارشناسی  مقطع  التحصیالن فارغ

  و ژئوفیزیک  ژئوتکنیک  مهندسین  و کارگاهی  صحرایی  یا در کارهاي  داشته  ، همکاري یرزمینیز  هاي از آب  برداري  و بهره  یابی ، آب معدن  اکتشاف  هاي با گروه

  رشته  التحصیالن فارغ  که  هایی توانایی  به  با توجه. نمایند  را مشخص... و   خیز، آتشفشانی زلزله  خطر همانند مناطق  هاي باشند و کانون  داشته  فعالیت

،  آهن مانند ذوب  ها و مؤسساتی شرکت  ، همچنین  و پرورش  و آموزش  ، علوم ، جهاد کشاورزي ، نیرو، راه ، نفت و معادن  صنایع  هاي وزارتخانه دارند،  شناسی زمین

با   مرتبط  هاي ، بخش و معادن  و نفت  آب  ، اکتشافات ، راهسازي ، حفر تونل یابی ، آب سد سازي  هاي با فعالیت  مرتبط  هاي کشور، شرکت  شناسی  زمین  سازمان
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  فعالیت  زمین  با موضوع  در ارتباط  که  مراکزي  ، کلیه و در مجموع  شناسی  و زمین  شناسی  سنگ  هاي ، آزمایشگاه و معدنی  شناسی  زمین  هاي نقشه  تهیه

  .باشند  یشناس  زمین  رشته  التحصیالن فارغ  و فعالیت  اشتغال  هاي توانند زمینه کنند، می می

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  .کامپیوتر  ، مبانی ، شیمی ، فیزیک ریاضی

  :اصلی   دروس

  شناسی  ، سنگ رسوبی  شناسی  ، سنگ شناسی  ، رسوب شناسی  ، کانی نوري  ، بلور شناسی هندسی  ، بلور شناسی تاریخی  شناسی  ، زمین فیزیکی  شناسی  زمین

،  ، ژئوفیزیک ، ژئوشیمی ، فنوژئولوژي ساخت  ، زمین ساختمانی  شناسی  ، زمین شناسی  ، چینه) ماکرو فسیل(  شناسی  ،دیرینه دگرگونی  شناسی  ، سنگ ذرینآ

  . برداري نقشه

  : تخصصی  دروس

  علمی  ، متون صحرایی  شناسی  ، زمین ، پترولوژي مهندسی  شناسی  ، زمین زیرزمینی  هاي ، آب نفت  شناسی  ، زمین اقتصادي  شناسی ، زمین ایران  شناسی  زمین

 ). است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  هاي این بسیاري از درس. ( شناسی  زمین

 

  زیست شناسی

  :دیباچه

  . دارند  با یکدیگر تفاوت  واحد تخصصی 17نها در ها ت گرایش  این  . دریا است و زیست  جانوري  ، علوم گیاهی علوم  گرایش  سه  داراي  شناسی زیست  رشته

  : گیاهی  علوم  گرایش

  هاي زمینه  دارايکند و  می  بررسی  امروزي  تا گیاهان  اولیه  از گیاهان  را اعم  گیاه  به  صرفاً موارد مربوط  که  است  شناسی زیست  هاي از شاخه  یکی  این رشته

  :مانند  مختلفی

و  " فیزیولوژي"  عمده  دو بخش  داراي  گیاهی  علوم.  است  شناسی  و جلبک  ، بیوشیمی در گیاهان  زایی  و اندام  زایی  ، ریخت گیاهی  زیولوژي، فی شناسی  گیاه

و   اسامی  نیز درباره  سیستماتیک  پردازد و بخش می  گیاه  یک  مختلف  هاي و اندام  گیاهان  زندگی  شناخت  به  فیزیولوژي  بخش  که  است " سیستماتیک"

آید در  خورد، عادي و پیش پاافتاده به نظر می گیاه، اعجوبه سبزپوش طبیعت است که چون در هر گوشه و کنار به چشم می.باشد می  گیاهان  بندي طبقه

د براي همه مخلوقات زنده کره زمین غذا بینی خو موجودي که در آشپزخانه ذره.آور است حالی که بیش از هر موجود زنده دیگري در روي کره زمین، اعجاب

کشی و سیستم پمپاژ آب را در اختیار دارد و از سوي دیگر مایه زیبایی، لطافت ، نشاط و آرامش  ترین نیروگاه خورشیدي، شبکه لوله کند و پیشرفته تهیه می
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ها و مؤسسات آموزش عالی  پاسخ به همین نیاز در دانشگاهو رشته علوم گیاهی نیز براي . به همین دلیل شناخت و حفظ آن یک نیاز است. هستی است

  .معتبر جهان دایر شده است

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  گفته  کرد، اما به  حفظ  خوبی  را به  ایران  زیست  محیط  تا بتوان  است  ضروري  کشور امري  و اجرایی  تحقیقاتی  هاي در مؤسسه  گیاهی  علوم  حضور کارشناسان

ها  آن  و اطالعات  دانش  چون. ندارند  مناسبی  شغلی  هاي موقعیت  گرایش  این  لیسانس  دوره  التحصیالن حاضر فارغ  در حال  گیاهی  علوم  ساتید و دانشجویانا

  ارشد یا دکتراي  کارشناسی  التحصیالن فارغ  مورد نیاز خود را از میان  نیروهاي  بیشتر مایلند که  و اجرایی  و مراکز تحقیقاتی  ندارد و مؤسسات  تخصصی  جنبه

دارد و   عمومی  آنها جنبه  معلومات  شوند چون می  و پرورش  آموزش  جذب  کارشناسی  در سطح  گیاهی  علوم  التحصیالن  بیشتر فارغ. کنند  انتخاب  رشته  این

  علوم  مختلف  هاي در زمینه  متخصص  نیاز به  که  توانند در مراکز تحقیقاتی ما نمیباشند، ا  موفق  متوسطه  دوره  شناسی زیست  کتب  توانند در تدریس می

تواند در  نشود، می  کند و متأثر از محیط  گذاري سرمایه  گیاهی  علوم  در گرایش  دیگر اگر کسی  از سوي. بیاورند  دست  به  مناسبی  شغلی  دارد، فرصت  گیاهی

  .باشد  داشته  فعالیت  و بیوتکنولوژي  ژنتیک ، ـ زیستی  کشاورزي  هاي بخش

  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :  شناسی زیست  مختلف  هاي در گرایش  مشترك  دروس

،   زنده  موجودات  ، تکامل  ، میکروبیولوژي  ، اکولوژي  ، ژنتیک  و مولکولی  سلولی  ، زیست  ، آمار زیستی ، بیوشیمی آلی  ، شیمی ، شیمی ، فیزیک ریاضی

  ، سیستماتیک  در گیاهان  زایی  و اندام  زایی ، ریخت  گیاهی  و مرفولوژي  ، تشریح ، جانور شناسی  شناسی  ، جنین  شناسی  ، بافت جانوري  ها، فیزیولوژي تالوفیت

  . عملی  ، اکولوژي  پرتوي  شناسی  ، زیست  شناسی  ، ویروس  ، بیوفیزیک ، رشد و نمو گیاهی گیاهی  ، فیزیولوژي گیاهی

  : گیاهی  علوم  گرایش  تخصصی  دروس

  بسیاري. ( گیاهان  بندي رده  ، اصول گیاهی  سیستماتیک  ، متمم  مواد در گیاه  ، انتقال  گیاهی  ، اکولوژي  شناسی  ، قارچ  ، ازدیاد گیاهان  گیاهی  اکو فیزیولوژي

  ). است  شگاهبا آزمای  همراه  گرایش  این  هاي از درس

  : جانوري  علوم  گرایش

و   از انسانی  اعم  جانوري  ، فیزیولوژي یا بیوسیستماتیک  جانورشناسی  اصلی  بخش  سه  پردازد و داراي می  جانوران  به  مربوط  مسائل  مطالعه  به  جانوري  علوم

و   سلولی علوم  محقق  یک  مثال  براي. هستند  جانوري علوم  به  وابسته  شناسی زیست  ايه از گرایش  بسیاري. است  جانوري  شناسی و جنین  شناسی و بافت  حیوانی

طور   جانور را به  نیز در آغاز باید بیولوژي  ژنتیک  محقق  یک. کار کند  آن  سلول  تواند روي آشنا نباشد، نمی  آن  زیستی  جانور و وضعیت  تا با یک  مولکولی

هاي  توان به نقش مفید گونه هاي مختلف جانوران نیز می به یاري بیوسیستماتیک یعنی شناسایی گونه. کار کند  آن  ژنتیک  زمینهبداند و بعد در   کامل

براي مثال امروزه استفاده از مواد شیمیایی براي کنترل آفات راه درستی نیست چون این مواد .هاي اقتصادي پی برد مختلف جانوري براي کمک به طرح

. توان بسیاري از آفات مثل حشرات مضر را از بین برد هاي حشرات شکارچی می زنند در حالی که با شناخت گونه اکولوژي محیط زیست را برهم میتعادل 

. کنند تغذیه می ها هاي مفید که از شته ها اشاره کرد که امروزه کاربرد بسیاري در اقتصاد کشاورزي آمریکا دارند یا مگس دوزك توان به کفش در این میان می
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توان به بخش   همچنین می. و معرفی آنها به دنیاي پزشکی نقش مهمی دارد» پشه آنوفل«زا مثل  هاي بیماري از طرف دیگر بیوسیستماتیک در شناخت گونه

ها یا  از طریق مطالعه محل فسیل شناسی اشاره کرد که یکی از فواید این بخش، پی بردن به منابع عظیم اقتصادي مثل نفت است که شناسی یا فسیل دیرین

  .آید  ها به دست می رسوبات فسیل

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

این دسته از . و هستند  بوده  موفق  همیشه  دانشجویان  شوند اما بهترین بازار کار نمی  جذب  جانوري  علوم  التحصیالن از فارغ  توجهی  تعداد قابل  هرچند که

و   زیست  از محیط  حفاظت  شوند یا در سازمان ها می دانشگاه  ها جذب آزمایشگاه  یا اداره  تحقیقاتی  کارهاي  براي  التحصیلی گاه غدانشجویان پس از فار

. نیاز دارد  جانوري علوم  از جمله  شناسی زیست  محققان  ها به اکوسیستم  بررسی  براي  زیست  محیط  سازمان  چون. پردازند می  فعالیت  به  مربوط  هاي سازمان

  .کنند می  فعالیت  شناسی یا انگل  شناسی خون  هاي و در زمینه  شده  پزشکی  وارد دنیاي  گرایش  این  التحصیالن از فارغ  بعضی  همچنین

  :  جانوري  علوم  گرایش  تخصصی  دروس

  ).هاي این گرایش همراه با آزمایشگاه است بسیاري از درس. ( یشناس ، حشره ، رفتارشناسی ، جانورشناسی اي مقایسه  ها، فیزیولوژي انگل  زیست

  :دریا  زیست  گرایش

و   جانوري  علوم  دو گرایش  برخالف  پردازد؛ یعنی می  پروري آبزي  هاي و فعالیت  آبزیان  ، بیولوژي آبی  محیط  خواص  و مطالعه  بررسی  دریا به  زیست  گرایش

دریا   زیست  گرایش. کند می  و مطالعه  را بررسی  آبزي  و گیاهان  جانوران  گرایش  شوند این می  مطالعه  زي خشک  تر موجوداتدر آنها بیش  که  گیاهی  علوم

  .پردازد دریا می  بر محیط  دریاها و تأثیر آن  آب  آلودگی  بررسی  دریا یعنی  اکولوژي  مطالعه  به  آبزیان  فیزیولوژي  بر بررسی  عالوه

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  بر کار در شیالت  عالوه. فعالیت کنند  دریایی  مواد غذایی  ارزش  بر روي  تحقیق  و مراکز  ماهی  در مراکز پرورش  توانند دریا می  زیست  گرایش  التحصیالن فارغ

سفید کار کنند و مهمتر از   یا ماهی  برون ازون  ماهی  هستند مثل  انقراض  لدر حا  که  آبزیان  هاي از گونه  بعضی  توانند در حفظ می  گرایش  این  التحصیالن فارغ

  . کنیم  تهیه  کشورمان  هاي موجود در آب  آبزي  هاي در مورد گونه  دقیق  اطلس  دریا یک زیست  کارشناسان  یاري  ما باید به  که  این  همه

  :دریا  زیست  گرایش  تخصصی  دروس

  این  هاي بسیاري از درس. ( آبزیان  و تکثیر و پرورش  ، اصول زیان کف  ، شناخت آبزیان  ، اکولوژي آبزیان  انگلی  هاي ها و بیماري ، انگل وژي، لیمنول شناسی ماهی

  ).است  با آزمایشگاه  همراه  گرایش

  :  الزم  هاي توانایی

با حضور در   که  اطالعاتی  چون. مند باشد عالقه  در طبیعت  گردش  باشد و به  یطبیع  هاي پدیده  حقایق  کشف  باید عاشق  شناسی زیست  رشته  دانشجوي

و بتواند   بوده  و مرتب  منظم  فردي  است  دانشجو الزم  در ضمن. پیدا نخواهد شد  کتابی  آورد در هیچ  دست  به  توان یا جانور می  گیاه  زندگی  طبیعی  محیط

 .گردد  موفق  سیستماتیک  کند تا در زمینه  بندي طبقه  بیخو  به  خویش  را در ذهن  مطالب
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  زیست شناسی سلولی ملکولی

 :دیباچه

  گرایش  که  است  گفتنی.  است  و بیوفیزیک  ، بیوشیمی ، ژنتیک و مولکولی  سلولی  ، علوم  میکروبیولوژي  گرایش 5  داراي  و مولکولی  سلولی  شناسی زیست 

  در مقطع  رشته  این  مختلف  هاي گرایش  بین  محسوسی  تفاوت  در ضمن  است  نشده  ارائه  لیسانس  در سطح  دانشگاهی  در هیچ  تاکنون  کیا بیوفیزی  بیوشیمی

توانند  می  والدین  این  لبتها  کند که می  اوالد بحث  به  از والدین  وراثتی  صفات  انتقال  درباره  ژنتیک  دانش  به طور کلی ژنتیک  گرایش.وجود ندارد  کارشناسی

. دیگر هستند  نسل  به  از نسلی  صفات  انتقال  ، عامل مولکولی  هاي مکانیزم  چه  کند تا بگوید که می  تالش  ژنتیک  در واقع. باشند  یا باکتري  ، درخت انسان

  این  دانشجویان  وجود دارد؟ در کل  داري  بسیار معنی  هاي تفاوت  صفات  خیدر بر  و فرزندان  والدین  در بین  اوقات  چرا گاهی  خواهد بداند که می  همچنین

  ، نقش ژنتیکی  مشاوره  ها، اصول بیماري  ناقلین  و بعد از تولد، شناخت  قبل  ژنتیکی  هاي بیماري  تشخیص  هاي ، روش سرطان  ژنتیک  مثل  مهمی  مباحث  گرایش

،  در ژنتیک  رایج  هاي ، تکنیک قانونی  ، پزشکی درمانی  ، ژن انسانی  و نژادهاي  ژنتیکی  مختلف  هاي جمعیت  ، شناخت اجتماعیو   فردي  در بروز رفتارهاي  ژنتیک

  .کنند می  را مطالعه  مولکولی  نژاد و ژنتیک  اصالح  هاي روش

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

این   شاهد رشد روزافزون  تا بتوان  برداشت  را از میان  نمود و موانع  ها را جبران بسیار کرد و کاستی  اید تالشو ب  است  راه  هنوز در ابتداي  در ایران  ژنتیک  علم

شوند،  ینم  مرکزي  هیچ  جذب  رشته  این  التحصیالن گیرد و فارغ نمی  انجام  ژنتیکی  در کشور ما تحقیقات  که  نیست  معنی  آن  به  این  البته. بود  در ایران  علم

  ، مراکز پژوهشی جهاد کشاورزي  وزارت  مراکز مختلف  به  توان می  از جمله  پردازند که می  ژنتیکی  تحقیقاتی  هاي فعالیت  به  هستند که  مختلفی  هاي سازمان  بلکه

  .دکر  اشاره  زیستی  و تکنولوژي  ژنتیک  مهندسی  تحقیقات  ، انستیتو پاستور، مرکز ملی علوم  وزارت

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : و مولکولی سلولی  شناسی  زیست  مختلف هاي  گرایش در   مشترك دروس

،  شناسی ، ویروس ، اکولوژي ، میکروبیولوژي ، ژنتیک مولکولی  شناسی ، زیست سلولی  شناسی ، زیست ، آمار زیستی ، بیوشیمی آلی  ، شیمی ، شیمی ، فیزیک ریاضی

  . ، ایمونولوژي پرتوي  شناسی ، زیست ، بیوشیمی ، بیوفیزیک گیاهی  ، فیزیولوژي جانوري  ، فیزیولوژي جانوري  شناسی ، زیست گیاهی  شناسی ، زیست تکامل

  : ژنتیک  گرایش  تخصصی  دروس

  ، ژنتیک ژنتیک  هاي یا تازه  پیشرفته  ، ژنتیک میکروارگانیسم  نتیکژ  ، مبانی رفتاري  ، ژنتیک سرطان  ، ژنتیک ژنتیکی  مشاوره  ، اصول ، سیتو ژنتیک انسانی  ژنتیک

  ). است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  این  هاي از درس  بسیاري(  ها، سمینار، پروژه جمعیت  یا ژنتیک  کمی

  :و مولکولی  سلولی  علوم  گرایش

،  سلول  هاي و صدور فرمان  اطالعات  مرکز ذخیره DNA. باشند ها می و پروتئین RNA,DNAمؤثر هستند،   سلول  در حیات  که  هایی مولکول  مهمترین 

RNA ها  فعالیت  این  چگونگی  و مولکولی  سلولی  شناسی در زیست. دارند  ها را بر عهده فرمان  این  اجراي  مسؤولیت  ها و پروتئین فرمان  این  انتقال  وظیفه
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و   سلولی  علوم  رشته  چرا که. دارد  و مولکولی  سلولی  علوم  و سوي  درصد سمت 90تا  80از   بیش  پیشرفته  در کشورهاي  اسیشن  زیست  امروزه.شود می  بررسی

  تربیت  و دام  ، شیالت نباتات  ، اصالح ژنتیک  ، مهندسی ، بیوتکنولوژي ، ژنتیک ، بیوشیمی پزشکی  هاي در رشته  تحقیق  را براي  الزم  انسانی  نیروي  مولکولی

  .کند می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

اما . ندارند  زیادي  مادي  ارزش  در ایران  علوم  هاي رشته  چرا که  است  کرده  برود اشتباه  پایه  علوم  دنبال  به  خوب  مالی  امید آینده  به  اگر فردي  اصوالً در ایران

مانند انستیتوپاستور،   از مراکز تحقیقاتی  تعدادي.  است  و خوب  با ارزش  اي رشته  و مولکولی  سلولی  علوم  مئناً رشتهدارد ، مط  عالقه  پایه  علوم  اگر فردي به

. باشند  و مولکولی  سلولی  علوم  التحصیالن فارغ  توانند پذیراي می  دانشگاهی  و مراکز تحقیقاتی  و بیوفیزیک  بیوشیمی  ، مرکز تحقیقات ژنتیک  مرکز تحقیقات

یا   و مولکولی  سلولی  علوم  هاي آزمایشگاه  مواد اولیه  سازنده  خصوصی  تواند با ایجاد شرکت می  رشته  این  التحصیل موجود، فارغ  بر مراکز تحقیقاتی  عالوه

حاضر نیز در   در حال  باشد البته  داشته  نسبتاً خوبی  الیم  وضعیت  کند و هم  خدمت  علمی  جامعه  به  ، هم است  موکلولی  در سطح  آن  تستهاي  که  آزمایشگاهی

  .گیرد می  انجام  محدودي  در سطح  هایی فعالیت  چنین  ایران

  : و مولکولی  سلولی  علوم  گرایش  تخصصی  دروس

،  ، ایمونولوژي گیاهی  ، فیزیولوژي جانوري  شناسی یست، ز گیاهی  شناسی ، زیست ، اکولوژي ، میکروبیولوژي ، ژنتیک سلولی  شناسی ، زیست ، بیوشیمی آلی  شیمی

  ). است  با آزمایشگاه  همراه  گرایش  این  هاي از درس  بسیاري. ( تخصصی  زبان

  : میکروبیولوژي  گرایش

  :مانند  بینی ریز ذره  ها موجودات میکروارگانیسم

  است  شناسی از زیست  گرایشی  که  میکروبیولوژي  علم. شوند نمی  دیده  غیر مسلح  با چشم  د کهو پرتوزوئرها هستن  میکروسکوپی  هاي ها، قارچ ها، ویروس باکتري

و   ، حیوانات تر مانند انسان عالی  با موجودات  و همچنین  ها با خودشان میکروارگانیسم  ارتباط  علم  در این. پردازد ها می میگروارگانیسم  و مطالعه  بررسی  به

  . صنعتی  و میکروبیولوژي  غذایی  ، میکروبیولوژي پزشکی  میکروبیولوژي: عبارتند از  دارد که  مختلفی  هاي گرایش  میکروبیولوژي  علم. شود می  یبررس  گیاهان

از   پیشگیري  هاي و راه  میکروبی  هاي کاربرد سالح  بررسی  تواند به می  سو  از یک  گرایش  این  محقق.  ذکر نیست  قابل  که  است  آنقدر گسترده  گرایش  کاربرد این

  : از قبیل  از علوم  بسیاري  و اساس  پایه  میکروبیولوژي. باشد  مشغول  عطرسازي  هاي تواند در کارخانه دیگر می  ها بپردازد و از سوي سالح  این

  در تشخیص  میکروبیولوژي.  است  طبی  تشخیص  هاي در آزمایشگاه  لوژيمیکروبیو  گرایش  از کاربردهاي  یکی.  است  و پزشکی  ، ژنتیک ، بیوتکنولوژي بیوشیمی

  گرایش  همچنین.  است  توجه  ها بسیار قابل نیز اثر میکروارگانیسم  مختلف  و تولید مواد غذایی  در مواد غذایی. دارد  بسیار زیادي  نیز اهمیت  بیماري

در . گیرد قرار می  مورد استفاده  گیاهی  و ایجاد مقاومت  گیاهی  با آفات  ، مبارزه گیاهی  آفات  در تشخیص  به طور بسیار وسیعی  در کشاورزي  میکروبیولوژي

  ، تصفیه زیست  از محیط  در محافظت. گیرد قرار می  مورد استفاده  از نفت  در گوگردزدایی  نفت  و در تصفیه  سنگین  فلزات  استخراج  نیز براي  و معادن  صنایع

در   حتی. دهد می  تحویل  آلودگی  بدون  و در حقیقت  سالم  گیرد و آب قرار می  مورد استفاده  فاضالبی  هاي ها و آلودگی با عفونت  بیولوژیکی  ها و مبارزه البفاض

  استفاده  پارچه  و آهار دادن  نشاسته  تثبیت  ها براي از میکروارگانیسم  نساجی  در صنعت  تازگی  و به  است  بشر آمده  یاري  به  علم  نیز این  نساجی  صنعت
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  .شود می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  کنسروسازي  هاي در کارخانه  غذایی  صنایع  ، در بخش خوار یا گوگردزدایی نفت  هاي میکروب  بر روي  تحقیق  براي  نفت  در پژوهشگاه  میکروبیولوژي  کارشناسان

  آن  جذب  بعضی  که  است  هایی از شغل  یکی  گرایش  مورد نیاز در این  آزمایشگاهی  لوازم  تهیه. کار هستند  به  مشغول  بهداشتی  و در صنایع  سازي  و کمپوت

،  میکروبی  آلودگی  مواد از نظر عدم  این  و سالمت  کیفیت  تشخیص  براي  و غذایی  مواد بهداشتی  تهیه  کارخانجات  هاي استاندارد یا آزمایشگاه  مؤسسه. شوند می

و   و استون  ها مانند الکل و حالل  و اسید استیک  اسیدها مانند اسید بوتریک  تهیه  کارخانجات  ها و باالخره بیوتیک  آنتی  مانند تهیه  مواد دارویی  مراکز تهیه

  .باشند  گرایش  این  التحصیالن فارغ  ذبتوانند مراکز ج نیز می  و انستیتوپاستور ایران  رازي  مانند مؤسسه  واکسن  مراکز تهیه

  : میکروبیولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  شناسی ، زیست ، تکامل شناسی ، ویروس ، اکولوژي ، میکروبیولوژي ، ژنتیک مولکولی  شناسی ، زیست سلولی  شناسی ، زیست ، آمار زیستی ، بیوشیمی آلی  شیمی

  ، میکروبیولوژي شناسی ، باکتري ، ایمونولوژي پرتوي  شناسی ، زیست ، بیوشیمی ، بیوفیزیک گیاهی  ، فیزیولوژي جانوري  ، فیزیولوژي جانوري  شناسی ، زیست گیاهی

  ). است  با آزمایشگاه  همراه  گرایش  این  هاي از درس  بسیاري. ( ، پروتوزئولوژي شناسی ، قارچ محیطی

  :الزم   هاي توانایی

دانشجو   همچنین. را چشید  موفقیت  شیرین  طعم  تا بتوان  مند بود و صبر و پشتکار داشت باید عالقه  و مولکولی  سلولی  شناسی زیست  مختلف  هاي در گرایش

از   یکی  مثال  رايب. مند باشد عالقه  آزمایشگاهی  کارهاي  به  که  است  الزم  باشد و در نهایت  قوي  و فیزیک  ، ریاضی شیمی  و در دروس  داشته  خوبی  باید حافظه

 5کار   این  براي  الزم  زمان  حداقل  که  است  بافت  از یک RNA  گیرد، استخراج می  انجام  و مولکولی  سلولی  علوم  در آزمایشگاه  طور معمول  به  که  کارهایی

 .باشد می  ساعت

 

  شنوایی شناسی

 :دیباچه

ها است؟ لذت  کنی که این لذت بزرگتر از همه لذت ها آشنا شود، چه احساسی خواهی داشت؟ آیا فکري نمی غمهاگر به یاري تو یک ناشنوا با دنیاي آواها و ن 

پرندگان را شنیده است؟این لذتی است   هاي پرمحبتت، براي اولین بار نغمه اندیشه و دست این که یک ناشنوا با لبخندي شیرین به تو بگوید که به یاري علم،

هاي الزم براي چگونگی استفاده از آن،  شنوایان و ارائه آموزش البته تجویز سمعک مناسب به ناشنوایان و کم. یی شناسان با آن آشنا هستندکه بسیاري از شنوا

آن نیز هاي فعالیت  شناسی داراي ابعاد بسیاري است و در نتیجه زمینه چرا که رشته شنوایی. شناسی است هاي فعالیت متخصص شنوایی تنها یکی از زمینه

  . باشد متعدد می

  :عبارتند از  که  است  اصلی  چهار حیطه  داراي  شناسی شنوایی  رشته



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 160

 

پردازد و  و مراکز پر سروصدا می  کارخانجات  صوتی  هاي آلودگی  بررسی  به  ، که شنوایی  و حفاظت  ـ پیشگیري2  و تعادل  شنوایی  اختالالت  و تشخیص  ـ ارزیابی1

  و تجویز و ارزیابی  گوش  قالب  و تجویز انواع  ساخت  شامل  ، که شنوایی  ـ توانبخشی3. برسد  حداقل  به  صوتی  از آلودگی  ناشی  هاي خسارتشود تا  می  تالش

کرد و   خریداري  یا مرکز دیگري  را از داروخانه  آن  بتوان  که  بلندگو نیست  یک  ، سمعک، مردم  تصور عامه  بر خالف. (شود می  مانند سمعک  شنوایی  کمک  وسایل

ـ 4.) کند  او تنظیم  گوش  را براي  شنوا، سمعک  فرد کم  مقدار شنوایی  به  خود و با توجه  علمی  از اطالعات  باید با استفاده  شناس شنوایی  یک  نمود بلکه  استفاده

آشنا   مختلف  و او را با اصوات  داده  را آموزش  از سمعک  شنوا طرز استفاده  فرد کم  هب  شناس شنوایی  حیطه  در این  شنوا و ناشنوا، که  به افراد کم  آموزش

  .دهد می  را آموزش  و گفتارخوانی  خوانی  ناشنوا لب  سازد و به می

  :الزم   هاي توانایی

  جراحی  عمل  یک  تواند باعث می  ندهد، حتی  انجام  از را به دقتمورد نی  هاي ، آزمایش شناس شنوایی  اگر یک  چرا که.  است  شناسی شنوایی  رشته  ، الزمه دقت

  داشته  احاطه  شنوایی  در زمینه  ویژه  به  و فیزیولوژي  تشریح  علوم  مند باشد و به عالقه  فیزیک  علم  باید به  شناسی شنوایی  دانشجوي  همچنین. شود  دلیل بی

  . باشد

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  گوش  از وضعیت  اطالع  براي  تواند ببیند؛ یعنی را نمی  پرده  کند اما وراي  را بررسی  گوش  پرده  تواند، سطح بیمار، تنها می  گوش  سطحی  با معاینه  زشکپ  یک

توانند  می  رشته  این  التحصیالن فارغ. بگیرد  کمک  رشته  این  و متخصصان  شناسی شنوایی  باید از ابزارهاي  مرکزي  و مراکز شنوایی  ، عصب داخلی  ، گوش میانی

  اجراي. دایر کنند  شناسی شنوایی  کلینیک  و بینی  و حلق  گوش  با پزشک  همراه  طور شخصی  یا به  شده  و بینی  و حلق  گوش  هاي ها و درمانگاه بیمارستان  جذب

  بهداشت  ، کارشناسان ، پزشکان شناس شنوایی  متخصصان  همکاري  ، نیاز به از حد مجاز است  بیش  آن  سروصداي  که  کارخانه  در یک  شنوایی  حفاظت  برنامه

  . است  خوب  کوچک  در شهرهاي  بخصوص  شناسی شنوایی  التحصیل بازار کار فارغ  که  گفت  توان می  در کل. دارد  اکوستیک  و مهندسین  صنعتی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  وسدر

،   مغز و اعصاب  و فیزیولوژي  ، تشریح  و بینی  و حلق  و گوش  سرو گردن  و فیزیولوژي  ، تشریح عمومی  و فیزیولوژي  ، تشریح  ، میکروبیولوژي  عمومی  فیزیک

گفتار،   علم  ، مبانی  ، فارماکولوژي  ، بیوشیمی  اولیه  هاي ، کمک  عمومی  ، بهداشت عمومی  شناسی و آسیب  شناسی ، بافت  عمومی  شناسی ، روان  پزشکی  ژنتیک

  . ، اکوستیک  توانبخشی  ، اصول  پزشکی  ، اصطالحات  ، آواشناسی  تحقیق  روش

  : تخصصی  دروس

  گفتار و زبان  ، رشد طبیعی  آن  درمان  هاي روش و  گوش  هاي ، بیماري  و تعادل  شنوایی  دستگاه  و فیزیولوژي  ، آناتومی  شنوایی  پایه  ، ارزیابی  شنوایی  علم  مبانی

  شناسی  ، شنوایی  سر و گردن  ، رادیولوژي  ادیومتري  ، ایمیتانس  ، سایکو اکوستیک  مغز و اعصاب  هاي ، بیماري  شنوایی  تکمیلی  ، ارزیابی  آن  و اختالالت

  اطفال  هاي ، بیماري شنوایی کمک  و سایر وسایل  سمعک  شنوا، تجویز و ارزیابی افراد کم  ارتباطی  الت، اختال  و تعادل  شنوایی  اختالالت  ، فیزیوپاتولوژي تشخیصی

  ، روانشناسی  شنوایی  در تجهیزات  ، الکترونیک  شناسی  در شنوایی  ، مدیریت  شنوایی  ، تربیت  توانبخشی  هاي ، روش  الکتروفیزیولوژیک  هاي آزمون  ، مبانی
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 . ، کارآموزي ، پروژه ، سمینار شنوایی تخصصی  ، زبان شنوایی  ، نویز و حفاظت  شنوایی کم  به  مبتالیان

 

  شیمی

   :دیباچه

ها بررسی  تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آنها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان دانشی که می. ها است ها، پیوندها و مولکول شیمی علم اتم

هاي شیمیایی  پردازد که با مطالعه و تحقیق و آزمایش به ابداع و نوآوري پرداخته یا فرآورده اي است که به پرورش متخصصانی می شیمی، رشته  و رشته کند

  فرآیندهاي  آزمایشگاهی  لکنتر  و همچنین  ماده  هاي ، ساختار و ویژگی ترکیب  اجمالی  و مطالعه  این رشته در سطح کارشناسی به بررسی. کنند را کنترل می

  همچون  مختلفی  علوم  زیربناي  پایه  از علوم  یکی  عنوان  به  شیمی  علم  که  است  شیمی  و صنایع  شیمی  علم  دو بخش  داراي  شیمی  رشته. پردازد می  شیمیایی

  در آنها واکنش  که  از صنایعی  است  عبارت  شیمیایی  اما صنایع.  است  دسیمتعدد مهن  هاي و رشته  ، داروسازي ، دندانپزشکی ، پزشکی ، بیوتکنولوژي بیولوژي

  رشته.  است  متفاوت  با مواد اولیه  تا حدودي  محصوالت  این  خواص  گردد که جدید می  محصوالت  به  تبدیل  مواد اولیه  اقسام  گیرد؛ یعنی می  انجام  شیمیایی

عبارتند   که  شیمی  علم  اصلی  چهار گرایش  و دانشجو درباره  است  شیمی  کار، علم  مبناي  محض  در گرایش  که  است  اربرديو ک  محض  دو گرایش  داراي  شیمی

  :از

از   جو یکسريشود و دانش می  کمتر مطالعه  شیمی  پایه  ، دروس کاربردي  اما در شیمی. کند می  را مطالعه  دروسی  فیزیک  و شیمی  ، تجزیه ، معدنی آلی شیمی

التحصیل شیمی محض در شروع  توان گفت که فارغ می. گذراند را می  و فاضالب  آب  و تصفیه  شیمیایی  صنایع  اصول  مثل  شیمی  مهندسی  به  مربوط  دروس

صنعتی  می کاربردي طراحی نیمهالتحصیل شی دهد و سپس یک فارغ کارهاي تئوریک ساخت یک ماده را ارائه می یک فعالیت صنعتی نقش دارد چرا که راه

  .دهد ماده موردنظر را ارائه می

  :  الزم  هاي توانایی

زیرا حجم مطالب کتاب شیمی . آموزان چنین تصوري نسبت به شیمی دارند بسیاري از دانش "شیمی؛ یعنی حفظ کردن صدها فرمول، عدد و رقم"

و محصالن به جاي تحلیل و استدالل مفاهیم به سوي مسائل ذهنی و حفظی کشیده  دبیرستانی زیاد و فرصت تدریس محدود است و به ناچار دبیران

توانمند باشد و   گردد، باید در هر دو زمینه  موفق  رشته  بخواهد در این  و اگر کسی  است  و استداللی  ذهنی  هاي از مهارت  شوند در حالی که شیمی تلفیقی می

  قوي  و فیزیک  ، شیمی ریاضی  در دروس  است  الزم  شیمی  دانشجوي. دارد  اهمیت  رشته  در این  حافظه  از قدرت  بیش  استدالل  قدرت  که  گفت  توان می  حتی

گفتنی است که رشته شیمی از بین داوطلبان گروه ریاضی و فنی . نشود  ببرد و خسته  لذت  شیمی  درس  از مطالعه  بدارد، یعنی  را دوست  شیمی  باشد و رشته

  .پذیرند تجربی دانشجو می ها و مراکز آموزش عالی فقط از گروه آزمایشی علوم البته برخی از دانشگاه. پذیرد و علوم تجربی دانشجو می

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  و آرایشی  بهداشتی  ، لوازم مواد غذایی،  ، پتروشیمی سازي  ، چرم سازي  رنگ  صنایع  مثل  مختلف  شیمیایی  صنایع  جذب  شیمی  التحصیالن از فارغ  تعدادي
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  کیفیت  کنترل  دایر شود، در بخش  که  اي هر کارخانه. کنند شیمیایی یا واحد تولید آنها کار می  محصوالت  کیفیت  کنترل  هاي آزمایشگاه  شوند و در بخش می

  استانداردهاي  به  را با توجه  تا مواد اولیه  داریم  شیمی  التحصیالن فارغ  به  احتیاج  صنایع  در تمام  همچنین. دارد  شیمیست  یک  نیاز به  شده  ساخته  کاالهاي

،  توانایی  همین  یاري  را دارند و به  مواد خام  بر روي  تغییر و تبدیل  توانایی  رشته  این  التحصیالن فارغ  که  است  گفتنی. بکنند  و رد یا قبول  کرده  بررسی  جهانی

  .اند بوده  و در کار خود نیز موفق  دایر کرده  یا بزرگ  کوچک  شیمیایی  هاي یا کارخانه  ها کارگاه  رشته  این  التحصیالن از فارغ  د زیاديتعدا

  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : شیمی  هاي در گرایش  مشترك  دروس

  ، زبان معدنی  ، شیمی فیزیک  ، شیمی دستگاهی  تجزیه  ، شیمی  تجزیه  ، شیمی آلی  ، شیمی دیفرانسیل  ، معادالت عمومی  ، شیمی پایه  ، فیزیک عمومی  ریاضی

،  شیمی  علمی  از متون  استفاده  ، روش نویسی کامپیوتر و برنامه  ، مبانی آلی  ترکیبات  و شناسائی  ، جداسازي آلی  در شیمی  سنجی ، کاربرد طیف شیمی  تخصصی

  .گري شیشهکارگاه یا 

  : محض  شیمی  گرایش  تخصصی  دروس

  . مولکولی  سنج ، طیف آلی  فیزیک  ، شیمی خوانی و نقشه  ، گرافیک کوانتومی  شیمی  ، مبانی فلزي  آلی  ، شیمی شیمیایی  صنایع  اصول

  : کاربردي  شیمی  گرایش  تخصصی  دروس

و   آب  تصفیه  و سمینار، اصول  نویسی ، گزارش تابستانی  ، کارآموزي صنعتی  ، شیمی صنعتی  شیمی  حاسباتم  ، اصول خوانی و نقشه  ، گرافیک گري یا شیشه  کارگاه

 .) است  با آزمایشگاه  همراه  رشته  هاي این  از درس  بسیاري. ( فلزات  ، خوردگی صنعتی  هاي پساب

 

  علوم آزمایشگاهی

 :دیباچه

با   کاردانی  در مقطع  رشته  این  التحصیل زیرا فارغ.  بسیار مؤثر است  درمانی  هاي هزینه  و کاهش  در بهداشت  که  است  ییها رشته  از جمله  آزمایشگاهی  علوم 

با   و مقابله  درمان  اهر  بهترین  را در انتخاب  تواند پزشک می  و هماتولوژي  بیوشیمی  مختلف  هاي و آزمایش  نمونه  سازي و آماده  ، ادرار و خون مدفوع  برداري نمونه

  هاي بخش  دهد و مسؤول  را انجام  یا ایمونولوژي  شناسی هورمون  تخصصی  هاي تواند آزمایش نیز می  رشته  این  کارشناسی  التحصیل فارغ. کند  راهنمایی  بیماري

  کاردان  هاي کار و آزمایش  شود و بر نحوه... و  ، ایمونولوژي شناسی هورمونو ادرار،   شناسی ، انگل برداري نمونه  مانند بخش  طبی  تشخیص  آزمایشگاه  یک  مختلف

  .و کار او را تأیید نماید  کرده  نظارت  آزمایشگاهی  علوم

  :  الزم  هاي توانایی

  با ادرار و مدفوع  بو یا آزمایش  به  هستند و نسبت  ملیکار ع  مند به عالقه  که  و جوانانی  است  عملی  رشته  یک  کاردانی  در مقطع  ویژه  به  آزمایشگاهی علوم  رشته

  رشته  که  است  گفتنی. مند باشد عالقه  شناسی و زیست  شیمی  دروس  دانشجو به  که  است  الزم  در ضمن. شوند می  موفق  رشته  نیستند، در این  حساس
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  .پذیرد دانشجو می  هناپیوست  صورت  دکترا به  در کشور ما تا مقطع  آزمایشگاهی علوم

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  بدون  شک  و بی  است  برده  پی  و سالمتی  امر بهداشت  ما به  جامعه  زیرا امروزه. دارد  بازار کار نسبتاً خوبی  که  است  هایی رشته  از جمله  آزمایشگاهی علوم  رشته

پذیر  امکان  ژنتیکی  هاي با بیماري  ها یا مبارزه و آلرژي  عفونی  هاي بیماري  از شیوع  و جلوگیري  جامعه  سالمت  حفظ  طبی  تشخیص  هاي از آزمایشگاه  استفاده

  . نیست

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . ، آناتومی شناسی ، زیست ، فیزیولوژي عمومی  ، بیوشیمی عمومی  ، شیمی کاربردي  ، فیزیک عمومی  فیزیک

  : تخصصی  دروس

،  پزشکی  شناسی ، ویروس پزشکی  شناسی ، قارچ پزشکی  شناسی و حشره  ، انگل تخصصی  ، زبان مواد غذایی  و میکروبیولوژي  ، شیمی آزمایشگاهی  علوم  مقدمات

 . ، کارآموزي پزشکی  شناسی ، آسیب شناسی ، بافت بالینی  ، بیوشیمی خون  ، بانک شناسی ، خون پزشکی  شناسی ، باکتري شناسی و سرم  ایمنی

 

  علوم اقتصادي

 :دیباچه

شک در هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد  فروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بی میوه, خواروبار فروشی, شناسید که در آن نانوایی آیا خیابانی را می 

هاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به  مان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیاباناما چرا در حالی که هیچ ساز. خورد خدماتی دیگر به چشم می

اند و در  سازي از بین رفته چینی بندزنی و حلبی, دوزي  سال پیش مثل لحاف 50واحدهاي فوق دسترسی داریم؟راستی چرا بسیاري از واحدهاي خدماتی 

دهدو این که در یک  هاي فوق پاسخ می اي لوازم صوتی و تصویري ایجاد شده است؟ علم اقتصاد به سؤاله هاي تزئینات ساختمانی و فروشگاه مقابل مغازه

این علم در . منابعی که کم یا محدود هستند. به عبارت دیگر علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. شود جامعه چه عواملی باعث تخصیص منابع می

, کشاورزي, بازرگانی, رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی داراي شش شاخه اقتصاد نظري. شود علوم اقتصادي ارائه می مراکز آموزش عالی تحت عنوان رشته

توانند این رشته را انتخاب  علوم تجربی و علوم انسانی می, صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی, پول و بانکداري

هاي مختلف اقتصاد در مقطع  اما به گفته استادان این رشته تفاوت شاخه. راي داوطلبان علوم انسانی شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده استالبته ب. کنند

واحد اختیاري خود را از شاخه دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین  9توانند  واحد درسی است و چون دانشجویان می 30کارشناسی کمتر از 

هاي بسیاري وجود دارد براي مثال از یازده درس اختصاصی  بویژه این که بین دروس تخصصی هر شاخه نیز تشابه. هاي مختلف این رشته وجود ندارد شاخه

به معرفی , صادهاي رشته اقت با این همه ما براي آشنایی شما با شاخه. چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترك است, شاخه اقتصاد پول و بانکداري 
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  .پردازیم ها می اجمالی آن

  :شاخه اقتصاد نظري

شود؛ یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوري  هاي اقتصادي مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظري مطالعه می هسته اصلی تئوري

  .کند هایی از قبیل تجارت را مطالعه می کمتر پدیده هاي ریاضی است و دانشجوي اقتصاد نظري دارد و تأکید آن بر روي تئوري

  :دروس تخصصی اقتصاد نظري 

  .اقتصاد منابع , ریزي اقتصادي برنامه, تاریخ عقاید اقتصادي, اقتصاد سنجی, اقتصاد ریاضی, اقتصاد مدیریت, اقتصاد کشاورزي

  :شاخه اقتصاد بازرگانی

مدیریت بازاریابی و کاربردهاي آن، , هاي توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید د است که در آن دانشجو با جنبههاي کاربردي اقتصا اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه

, گیري و متدهاي کمی هاي تصمیم همچنین با استفاده از یک سري مدل. شود انواع حسابرسی و اصول حسابداري آشنا می, قوانین و مقررات مالیات در ایران

  .گیرد شود، فرا می در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه میتعیین خط مشی مطلوب را 

  :دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی 

اصول , اصول بازاریابی, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, مدیریت تولید, هاي مقداري در بازرگانی روش, اقتصاد مدیریت

  .مدیریت مالی, بیمه

   شاخه اقتصاد صنعتی

, کننده منافع مصرف, سیاست رقابت, منافع و مضرات انحصار, المللی بازرگانی بین, در شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت

  .شوند آشنا می, کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است ها و حقوق و مقررات کاري که تنظیم هزینه

  :اقتصادي  هاي علوم خهدروس مشترك در همه شا

جغرافیاي اقتصادي , اصول حسابداري, روش تحقیق, آمار, ریاضیات, شناسی مبانی جامعه, حقوق تجارت, اصول سازمانی و مدیریت, زبان خارجه تخصصی

  .اقتصاد ایران, اقتصاد توسعه, الملل تجارت بین, هاي اقتصادي نظام, مبانی فقهی اقتصاد صدر اسالم, پول و بانکداري, اقتصاد کالن, اقتصاد خرد, ایران

  :دروس تخصصی اقتصاد نظري 

حقوق کار و روابط , اقتصاد سنجی, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, مدیریت تولید, اقتصاد منابع, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, اقتصاد صنعتی

هاي  سیاست, اسناد اعتباري ارزي, هاي داخلی و خارجی ه با نحوه عملکرد بانکشاخه اقتصاد پول و بانکداریدانشجویان این شاخ.پژوهش عملیاتی, صنعتی

  .شوند هاي مالی آشنا می هاي تثبیت اقتصادي و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حساب ترین سیاست پولی و مالی به عنوان مهم

  :دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداري 

هاي پولی و مالی  سازمان, هاي مقداري در بازرگانی روش, بانکداري اسالمی, هاي پولی و مالی سیاست, عملیات بانکی خارجی, عملیات بانکی داخلی

  .مدیریت مالی, تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, هاي مالی تجزیه و تحلیل صورت, ها حسابداري شرکت, المللی بین
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  شاخه اقتصاد کشاورزي

که  زیرا بازار محصوالت کشاورزي به دلیل این. کنند مطالعه می, گردد اقتصادي را که به محصوالت کشاورزي و زمین و زراعت باز می, این شاخهدانشجویان 

اي نیازمند  ژهبه مطالعه تخصصی و وی, گذارد اي می در بسیاري از موارد، پیوستگی تولید را ندارد همچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده

با مسائل کشاورزي از قبیل تولید کشاورزي و بازارهاي , است؛ یعنی کارشناس اقتصادي این بخش باید عالوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد

  .محصوالت کشاورزي آشنایی داشته باشد

  :دروس تخصصی اقتصاد کشاورزي 

, مدیریت مزرعه, بازاریابی محصوالت کشاورزي, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, اقتصاد سنجی, منابعاقتصاد , توسعه و سیاست کشاورزي, اقتصاد کشاورزي

  .پژوهش عملیاتی, شناسی روستایی جامعه

  :هاي الزم  توانایی

بسیاري از داوطلبان , دانسانی ارائه شده است و چون مباحث این کتاب جنبه حفظی دار آموزان رشته علوم کتاب اقتصاد تنها براي دانش, در مقطع متوسطه

در حالی که به . هاي متعدد را حفظ کرد کنند که براي موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه آزمون سراسري تصور می

همچنین .ند در این رشته موفق گردددانشجوي اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوي باشد تا بتوا, گفته استادان و دانشجویان این رشته

علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم , شناسی مند بوده و الفباي جامعه دانشجوي اقتصاد الزم است که به مباحث اجتماعی عالقه

  .اجتماعی است و زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است

  :موقعیت شغلی در ایران 

التحصیلی به طور  کنند در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ یان دوره کارشناسی اقتصاد بیشتر اطالعات اولیه و پایه را مطالعه میدانشجو

. گیرند کار نیز میبه , کنند هایی را که مطالعه می تخصصی و کاربردي فعالیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتري داشته و تئوري

هاي مختلف ارائه  اي براي رفع مشکالت اقتصادي مؤسسه و سازمان تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهاي تازه, توانند مدلهاي اقتصادي نوشته یعنی می

هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش  خشتوانند در ب التحصیالن این رشته بازار کار ندارند بلکه می البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ.دهند

التحصیالن اقتصاد در رشته   بانک مرکزي و مرکز آمار فعالیت کنند و مهمتر از همه اینکه حتی اگر فارغ, سازمان برنامه و بودجه, وزارت صنایع, مالیات

اي نسبت به جامعه و  نگاه کارشناسانه, مباحث اقتصاديگر و آشنایی صحیح با مسائل و  به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل, تخصصی خود فعالیت نکنند

 .توانند در هر شغلی موفق و کارآمد باشند پیرامون خود دارند و می
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  علوم تغذیه

 :دیباچه

زه اهمیت و امرو  سال پیش از میالد مسیح است، 377این کلمات قصار که بخشی از سوگندنامه پزشکی در ".بگذارید غذایتان نخستین پزشک شما باشد" 

نوشیم، به طور مستقیم  خوریم و می آموزد هر آنچه می علمی که به ما می. ارزش خود را بیش از پیش روشن ساخته و بیانگر مهمترین هدف علم تغذیه است

براي مثال چاقی، تصلب . ها گردد ريتواند موجب انواع بیما تغذیه یا تغذیه نادرست می به عبارت دیگر سوء. بر نحوه فعالیت جسمانی و روانی ما تأثیر دارد

رویه غذاهاي پرکالري، نمک، چربی و کمبود مواد سلولزي است یا استفاده سرخود و  هاي روده و معده و فشار خون، ناشی از استفاده بی اختالل  شرائین،

ها نیز عامل گواتر،  تغذیه و کمبود مصرف ویتامین شود و از سوي دیگر سوء هاي یادگیري و تحصیلی می ها در کودکان موجب دشواري رویه ویتامین بی

،  درمانی  رژیم  به  این رشته.از همین رو رشته تغذیه در عصر حاضر اهمیت بسیار زیادي دارد. شود ها بیماري دیگر می ماندگی ذهنی و ده عقب  خونی، کوري، کم

  فرآیندي  چه  کند که می  بررسی  تغذیه  علم  اصول  میان  در این. پردازد می  بدن  سالمت  حفظ  براي  مناسب  تغذیه  و نحوه  مواد غذایی  ، ارزش تغذیه  علم  اصول

در   کند، چون می  را مشخص  مختلف  هاي در بیماري  الزم  غذایی  رژیم  نیز نوع  درمانی  شود و رژیم  یا دفع  گیرد تا جذب می  انجام  شده  خورده  مواد غذایی  روي

  .شود از کمبود ید ایجاد می  گواتر که  بیماري  قرار گیرد مثل  یا بیشتر مورد استفاده  شده  باید حذف  از مواد غذایی  ها، بعضی بیماري از  برخی

  :عبارتند از   که  است  عمده  دو شاخه  داراي  رشته  این

و   بستري  بیماران  غذایی  و مشاوره  تغذیه  شامل  که  بالینی  تغذیه)  ب.  و نوجوانان  و کودکان  ، معلولین مانند سالمندان  جامعه  مختلف  هاي گروه  تغذیه)  الف

  .شود می  سرپایی

  :الزم   هاي توانایی

با بیمار و   صحبت  ايرا بر  الزم  و صبر و حوصله  داشته  خدماتی  نیز باید روحیه  تغذیه  مند باشد، کارشناس عالقه  کار خدماتی  پرستار باید به  یک  طور که همان

. باشند  کار در بیمارستان  سابقه  سال 3  دایر کنند، باید داراي  غذایی  دفتر مشاوره  التحصیلی از فارغ  مایلند پس  که  دانشجویانی  حتی. باشد  او داشته  راهنمایی

  .توانمند باشند  است  رشته  این  دانشگاهی  دروس  پایه  که  شیمیو   شناسی زیست  در دروس  است  الزم  رشته  این  مند به عالقه  داوطلبان  همچنین

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  به  که  از زمانی  اخیر بخصوص  نداشتند اما در چند سال  اي شده و تعیین  مشخص  ها جایگاه در بیمارستان  حتی  تغذیه  رشته  التحصیالن فارغ  پیش  تا چند سال

  و اهمیت  نقش  پزشکان  هنوز در بین  ، اما متأسفانه است  پیدا کرده  اي تازه  و جایگاه  ها هویت در بیمارستان  رشته  ، این شده  داده  مطب  اجازه  تغذیه  کارشناسان

  پزشک  یک  هرجا که  باشد و در واقع  شتهوجود دا  تغذیه  و متخصصان  پزشکان  بین  تنگاتنگی  باید همکاري  که  در حالی.  است  نشده  روشن  علم  این  کارشناسان

بیمار نباید   که  غذاها یا مواد غذایی  لیست  فقط  پزشک  چون. باشد  تغذیه  متخصص  یک  حضور دارد، باید در کنارش  یا کلیه  و عروق  غدد، قلب  متخصص

را   غذایی  رژیم  برسد و هم  بدنش  مورد نیاز به  مواد غذایی  قدر باید بخورد تا همو چ  بیمار چگونه  یک  گوید که می  تغذیه  کند اما کارشناس می  بخورد، تعیین

  .کند  حفظ
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

، آمار  آلی  ، شیمی شناسی روب، میک عملی  فیزیولوژي  ، تشریح تئوري  ، تشریح ، فیزیولوژي ، فیزیک عمومی  ، شیمی شناسی ، جامعه ، روانشناسی شناسی زیست

  . مواد غذایی  شناسی ، میکروب مقدماتی  ، بیوشیمی حیاتی

  : اصلی  دروس

  ، زبان تغذیه  ، فیزیولوژي بهداشتی  در خدمات  تغذیه  ، نقش غذایی  بخش  ، مدیریت غذایی  هاي و مسمومیت  ، بهداشت اساسی  ، تغذیه اپیدمیولوژي  اصول

،  ریزي ، اقتصاد غذا و برنامه و بیمارستانی  پزشکی  ، اصطالحات مواد غذایی  ، شیمی مواد غذایی  نگهداري  هاي و روش  ، اصول متابولیسم  ی، بیوشیم اختصاصی

  . عمومی  بهداشت

  : تخصصی  دروس

، تأثیر فرآیند بر  تغذیه  ، آموزش تغذیه  وضع  ، بررسی درمانی  رژیم،  ویژه  هاي گروه  ، تغذیه غذایی  برنامه  ، تنظیم و اپیدمیولوژي  از سوءتغذیه  ناشی  هاي بیماري

 . ، کارآموزي تغذیه  ، سمینار، اکولوژي مختلف  هاي دوران  غذا، تغذیه  ارزش

 

  علوم حدیث

 :دیباچه

و سخنی که همه چیز و همه وقت را شامل سخنی که به چیز و وقت معینی اختصاص داشته . شد که داراي دو معنی بود سخنی صادر می) ص(از رسول خدا" 

شنید و از روي جهل، بر خالف واقع و بر ضد آنچه قصد شده معنی و توجیه  اند، آن را می دانست خدا و رسول او از آن سخن چه خواسته بود پس کسی که نمی

  "البالغه نهج 201ه خطبه خالص"".ها باعث اختالف مردم و پریشان ماندن آنان در روایتشان است پس این سبب. نمود می

شناسی است اما چون همانند قرآن از تغییر و تحریف مصون  البالغه بیانگر آن است که هرچند حدیث در کنار قرآن یکی از دو مصدر دین نهج 201خطبه 

  .شود در رشته علوم حدیث آموزش داده می دانش مهم و ارزشمندي که امروزه. الحدیث مجهز بود براي ورود به آن باید به دانشی تخصصی به نام علم نیست،

  :منظر عبارتند از  سه  این  پردازد که می  حدیث  به  منظر کلی  از سه  حدیث  علوم  رشته

و   نا و مفهوممع  همچنین. شود می  بررسی  تسنن  و اهل  تشیع  اهل  از دیدگاه  الحدیث علم  و پیدایش  تطور، تحول  تاریخ  در آن  که  و مصطلحات  ـ تاریخ1

  ، زندگی است  داشته  راوي  پنج  حدیث  اگر یک  مثال  براي.پردازد می  حدیث  راویان  زندگی  بررسی  به  ، که الرجال ـ علم2.شود می  ، آموخته حدیث  علم  اصطالحات

و در   فراموشکار بوده  اند یا اینکه بوده  اند؟ آیا راستگو و ضابط داشته  یثحد  نقل  را براي  الزم  هاي ویژگی  فوق  آیا راویان  شود که می  بررسی  از راویان  هر یک

  .پردازد می  احادیث  محتواي  فهم  به  که  الحدیث ـ فقه 3اند؟ کرده برخورد می  و تسامح  با تساهل  حدیث  و نقل  حفظ
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  :  الزم  هاي توانایی

همچنین الزم است به مطالعه و تحقیق . ي دارد و دانشجویان باید در این دروس توانمند و کارآمد باشندا عربی و علوم معارف اسالمی در این رشته اهمیت ویژه

  گروه  هر سه  داوطلبان  از بین  سراسري  در آزمون  که  است  هایی رشته  از جمله  حدیث  علوم  رشته. مند بوده و مشتاق فهم دین و فهم اسالم باشند عالقه

  . پذیرد دانشجو می  انسانی  و علوم  تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

،  است  نیز مسلط  انگلیسی  زبان  به  کار شود و چون  به  مشغول  در دوایر دولتی  اسالمی  علوم  کارشناس  عنوان  تواند به می  حدیث  علوم  رشته  التحصیل فارغ

استاد در   عنوان  باالتر به  مدارج  و کسب  تحصیل  ادامه  گردد و در صورت  اسالمی  و اصول  اسالم  دیگر، مبلغ  در کشورهاي  ایران  فرهنگی  زنرای  عنوان  تواند به می

  جذب  مند به عالقه  یا لبنان  اردن  دانشگاه  از کشور مثل  خارج  هاي از دانشگاه  حاضر بعضی  در حال  نماید، چون  از کشور فعالیت  یا خارج  داخل  هاي دانشگاه

  یا مربی  قرآن  ، مربی دبیر دینی  عنوان  به  و پرورش  تواند در آموزش می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین. هستند  از کشور ایران  شیعه  حدیث  علوم  متخصص

  .نماید  فعالیت  امور تربیتی

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

،   ، تفسیر مقدماتی  و عقاید اسالمی  ، کالم عقلی  علوم  با کلیات  ، آشنایی ، منطق  تخصصی  ، زبان  دینی  پیشوایان  ، سیره  اسالم  ، تاریخ  ، اخالق  تحقیق  روش

  با فقه  ، آشنایی  فقهی  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت تفسیري  ناز متو  مفاهیم  و درك  ، قرائت حدیثی  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت  و نحو کاربردي  صرف

از رادیو ،   و استفاده  مطبوعات  ، قرائت عربی  به  فارسی  ، ترجمه فارسی  به  عربی  ، ترجمه  بالغی  ، علوم کریم  و تجوید قرآن  ، قرائت فقه  با اصول  ، آشنایی مقدماتی

  ). ، مسیحیت ، یهودي زرتشتی(  توحیدي  با ادیان  ، آشنایی اسالمی  با فرق  ، آشنایی)  و بصري  سمعی(  و محاضره  مکالمه

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  هلو متأخر ا  متقدم  حدیثی  ، جوامع و متأخر شیعه  متقدم  حدیثی  ، جوامع  حدیث  تحمل  ، طریق  حدیث  ، مصطلحات  محدثان  ، شناخت  حدیث  و تدوین  کتابت

،  ضعیف  ، راویان و موثق  عادل  ، راویان رجال  با علم  ، آشنایی  الحدیث ، فقه نقد حدیث  هاي ، مالك  موضوعه  ، احادیث  و خاص  عام  ، توثیقات اجماع  ، اصحاب سنت

، ) ص(  النبی ، سنن  آن  و شروح  البالغه در نهج  ، سیري حدیث  رجال  درباره  جغرافیایی  ، مطالعات سنت  اهل  رجال  با کتب  ، آشنایی شیعه  رجال  با کتب  آشنایی

 . در نشر احادیث  زنان  ، سهم فارسی  در ادبیات  تأثیر حدیث

  

  

 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 169

 

  علوم سیاسی

 :دیباچه

  این  موفق  دانشجویان. بسیار دارد  ، تفاوت است  مطرح  سیاسی  علوم  در رشته  که  مفهومی  به  شناسند با سیاست می  سیاسی  و مسائل  سیاست  نام  به  مردم  آنچه 

  .خواهند شد  شناس سیاست  یک  سیاستمدار بلکه  یک  نیز باید بدانند که در نهایت نه  رشته

  ها یا یکسري نظریه  یکسري  ارائه  سیاسی علوم  پردازد و رشته می  جامعه  و کارکرد آنها در عرصه  سیاسی  هاي ها و نظریه اندیشه  بررسی  به  سیاسی علوم  در واقع

  ـ ترسیم  بعدي  ها و اقدامات حرکت  دارد و براي پا برمی  و از پیش  کرده  را بررسی  حال  و مشکالت  شرایط  آنها هر جامعه  بر اساس  که  است  ابزارها و راهکارهایی

  این. برد می  ، بهره است  آورده  دست  به  اجتماع  در عرصه  تاریخ  در طول  بشر که  هايو دستاورد  از تجارب  کند همچنین می  ریزي ـ برنامه  مسیر آینده  فضا براي

  :عبارتند از  شود که می  تشکیل  عمده  شاخه  از سه  رشته

  . الملل بین  و سیاست  و روابط  سیاسی  ، نظریات سیاسی  و نهادهاي  کردن  حکومت  دانش

  :  الزم  هاي توانایی

  همچنین.  است  سیاسی علوم  رشته  دانشجوي  یک  براي  الزم  هاي ، ویژگی و وسیع  عمیق  از دیدي  و برخورداري  سیاسی  مسائل  به  و عالقه  سیاسی  شَم  داشتن

و   نشود  گیج  روزمره  مسائل  در بمبارانباشد تا   داشته  باالیی  باشد و ظرفیت  و مدرك  دلیل  مستند به  و نظریاتش  بوده  منطقی  باید فردي  رشته  این  دانشجوي

کنند و  فکر می  چه  به  اش جامعه  مردم  باشد تا بفهمد که  داشته  ارتباط  اقشار جامعه  با همه  است  الزم  سیاسی علوم  دانشجوي. را ببیند  اجتماع  مسائل  عمق

باشند و   داشته  را دوست  سیاسی  تاریخ  بخصوص  تاریخی  کتب  شوند که می  موفق  رشته  در این  در صورتی  کنکور سراسري  ؟ داوطلبان آنها چیست  نیازهاي

  .بخوانند  را با عالقه  فلسفه

  :در ایران   شغلی  موقعیت

کار   به  در صدا و سیما مشغول  ها و همچنین ها و وزارتخانه سازمان  و حقوقی  سیاسی  هاي در بخش  سیاسی علوم  رشته  التحصیالن از فارغ  حاضر تعدادي  در حال

و   موفق  رشته  و در این  مند بوده واقعاً عالقه  وجود اگر دانشجویی  با این. روبرو هستند  اشتغال  با مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ% 90باشند اما حدود  می

را ندارند و در واقع   الزم  و عالقه  شناخت  از دانشجویان  بسیاري  اما متأسفانه.  اشتنخواهد د  مشکلی  باشد از نظر شغلی  داشته  خوبی  قلم  متبحر باشد و همچنین

  .اند دانند که براي چه به این رشته آمده نمی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  اساسی  ، حقوق) کلیات(  اساسی  ، حقوق سیاسی  در علوم  حقیقت  ، روش عمومی  شناسی جامعه  اقتصاد، مبانی  علم  ، مبانی حقوق  علم  ، مبانی سیاست  علم  مبانی

،  و ایران  در اسالم  سیاسی  هاي ، اندیشه در اسالم  و دولت  سیاسی  ، نظام اسالم  الملل بین  ، حقوق در اسالم  سیاسی  هاي اندیشه  ، مبانی ایران  اسالمی  جمهوري

  خارجی  معاصر، سیاست  تا دوران  از قاجاریه  ایران  خارجی  روابط  ، تاریخ ایران  اسالمی  ، انقالب  ایران  و اجتماعی  سیاسی  معاصر، تحوالت  اسالمی  هاي جنبش

  روابط  اصول،  سوم  جهان  و اقتصادي  سیاسی  ، مسائل آن  و مسائل  فارس ، خلیج اداري  ، حقوق در ایران  نفت  و سیاسی  اقتصادي  ، مسائل ایران  اسالمی  جمهوري
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  هاي ، اندیشه بیستم  تا قرن  از افالطون  از قبل  در غرب  سیاسی  هاي اندیشه  ، تاریخ المللی بین  هاي ، سازمان 1945تا  1871از   الملل بین  روابط  ، تاریخ الملل بین

  هاي ، تئوري خصوصی  الملل بین  ، حقوق کنسولی  و آداب  دیپلماسی  ، فن عمومی  الملل بین  ، حقوق در اسالم  و رفتار سیاسی  ، دیپلماسی بیستم  در قرن  سیاسی

،  بزرگ  هاي قدرت  خارجی  ، سیاست سیاسی  شناسی ، جامعه سیاسی  و دگرگونی  در دریاها، نوسازي  ، سیر قدرت و عملکرد امپریالیسم  ماهیت  ، شناخت انقالب

 . خارجی  زبان  به  سیاسی  ، متون در اسالم  دولت  تحول  معاصر، تاریخ  و استراتژیک  نظامی  مسائل

 

  علوم وصنایع غذایی

 :دیباچه

ده و این روزها بشر پی برده است که غذا خوردن تنها براي پاسخ به احساس گرسنگی نیست بلکه رفتاري است که از طریق آن کمبودهاي جسم تأمین ش 

طبیعی است که . ها و مواد مغذي الزم، همیشه در دسترس باشد ها، پروتئین نیاز است که انواع ویتامین براي حفظ این سالمتی. گردد سالمتی تضمین می

شود، این است که فرهنگ نگهداري از غذا براي زمان طوالنی به صورت کنسرو جا افتاده است، کنسروهایی  ها یافت نمی بسیاري از مواد غذایی در همه فصل

از سوي دیگر ساختار غذاي مصرفی عامه .شود تهیه می...) افشره و   پخته، منجمد، خشک شده،(آماده   ذایی به صورت آماده و نمیههاي صنایع غ که در کارخانه

سال گذشته، بیشترین مورد استفاده را داشته است، امروزه انواع  50مردم نسبت به گذشته تغییر یافته است، به عنوان نمونه اگر نان در سبد غذایی مردم 

همچنین بعضی . دهند غذاهاي دیگر از جمله ماکارونی، سوسیس و کالباس و بسیاري از غذاهاي آماده گیاهی و حیوانی، سبد غذایی عموم مردم را تشکیل می

. شود هداشتی عرضه میهاي ب بندي هاي صنایع غذایی در بسته شد، امروزه در کارخانه از مواد غذایی مثل روغن و چاي که در گذشته به صورت باز استفاده می

التحصیالن رشته علوم و صنایع  توان به فارغ هایی که در تشکیل و نحوه فعالیت آنها، متخصصان بسیاري نقش دارند که از جمله این متخصصان می کارخانه

  ، تولید بهترین هدف  اي در هر کارخانه توان گفت که در توضیح این رشته می. غذایی اشاره کرد که کنترل کیفیت و بهداشت مواد غذایی بر عهده آنهاست

باید بر   هدف  این  به  رسیدن  براي. باشد  داشته  بسیار کمی  ضایعات  حال  و در عین  بوده  و نقص  عیب  و بدون  مطلوب  از هر جهت  که  محصولی.  است  محصول

  بندي ، بسته الزم  و تبدیالت  از تغییرات  پس  که  آید تا زمانی می  کارخانه  به  خام  ماده  دا کهابت  از همان  ؛ یعنی داشت  و کنترل  نظارت  غذایی  تولید محصول  روي

  آرد وارد کارخانه  که  از زمانی  یا کلوچه  بیسکویت  تهیه  هنگام  مثال  براي. گردد  و آزمایش  مورد نظر کنترل  شود، باید محصول می  آماده  عرضه  و براي  شده

  توسط  مرحله  به  شود، باید مرحله می  مورد نظر پخته  ماده  گردد و در نهایت می  اضافه  آن  ها به دهنده و طعم  رنگ  مواد مورد نیاز مثل  که  د تا زمانیشو می

  در رشته  در واقع.گیرد می  انجام  کیفی  نترلک  شاخه  غذایی  و صنایع  علوم  متخصصان  کار توسط  این  که. گردد  و آزمایش  برداري نمونه  آزمایشگاه  مسؤولین

. گیرند را فرا می  جات و میوه  ، قند، سبزیجات ، روغن ، گوشت ، غالت لبنیات  صنایع  از قبیل  مختلف  غذایی  صنایع  ، تکنولوژي ، دانشجویان غذایی  و صنایع  علوم

،  فرآیندهایی  طی  چگونه  گیرد که دانشجو یاد می  بینند؛ یعنی می  آموزش  مواد غذایی  کیفی  و کنترل  بندي ، بسته مواد غذایی  نگهداري  صنایع  درباره  همچنین

  .تر کند ، طوالنی آن  غذایی  و ارزش  کیفیت  حفظ  را ضمن  عمر مواد غذایی

  :الزم   هاي توانایی
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نیاز   کاري  است و چنین  مشتریان  با تقاضاي  و سازش  توافق  بازار و قابلیت  به  آن  عرضه جدید و  هاي فرآورده  به  یابی در دست  رشته  این  دانشجوي  راز موفقیت

بیشتر   باشد چون  را داشته  بزرگ  شهرهاي  یا حومه  کوچک  کار در شهرهاي  باید آمادگی  رشته  این  دیگر دانشجوي  از سوي. بسیار دارد  و کوشش  تالش  به

  شناسی ، زیست شیمی  نیز شامل  رشته  در این  و پایه  مهم  دروس.مستقر هستند  کوچک  یا در شهرهاي  بزرگ  از شهرهاي  خارج  ذاییغ  صنایع  هاي کارخانه

  .شود می  و آمار و احتماالت)  میکروبیولوژي  شاخه(

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  التحصیل فارغ  همین  براي  در انزوا قرار نخواهد گرفت  وقت هیچ  غذایی  کرد، صنایع  تأمین  جمعیت  میلیون 60از   بیش  را براي  باید مواد غذایی  که  در کشوري

  شغلی  ـ فرصت  است  شده  واقع  کوچک  شهر یا شهرهاي  بیشتر در حومه  که  هایی باشد ـ کارخانه  را داشته  یا کارگاه  کار در کارخانه  اگر آمادگی  رشته  این

مورد نیاز را   سرمایه  که  با فردي  یا مشارکت  شخصی  از سرمایه  تواند با استفاده می  غذایی  و صنایع  علوم  التحصیل فارغ  در ضمن. خواهد آورد  دست  به  مناسبی

  .اند شدهنیز   اند و موفق  داده  انجام  رشته  این  التحصیالن از فارغ  تعدادي  که کاري.ایجادکند  دارد، واحد تولیدي خصوصی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

کامپیوتر،   ، آمار، اصول عمومی  شناسی ، میکروب ، فیزیولوژي مقدماتی  ، بیوشیمی فیزیک  ، شیمی تجزیه  ، شیمی آلی  ، شیمی عمومی  ، شیمی ، فیزیک ریاضیات

  . شناسی انگل

  : اصلی  دروس

،  غذایی  صنایع  آالت و ماشین  مهندسی  ، اصول و پژوهش  بررسی  هاي ، روش اختصاصی  ، زبان  موادغذایی  ، شیمی مواد غذایی  اسیشن ، میکروب عمومی  بهداشت

،  غذایی  هاي مومیت، مس  مواد غذایی  ، تجزیه مدیریت  ، اصول مواد غذایی  کارخانجات  و فاضالب  ، آب تغذیه  ، اصول مواد غذایی  ها و کارخانجات کارگاه  بهداشت

  . و قوانین  کیفی  کنترل  ، اصول مواد غذایی  نگهداري  هاي و روش  اصول

  : تخصصی  دروس

  سبزي  ، صنایع غالت  ، صنایع شیر و لبنیات  ، صنایع و نوشابه  قنادي  محصوالت  ، صنایع روغن  ، صنایع  مواد غذایی  کیفی  ، کنترل غذایی  در صنایع  بیوتکنولوژي

،  آزمایشگاهی  هاي و کاربرد دستگاه  غذا، شناخت  ، سمینار، تأثیر فرآیند بر ارزش بندي بسته  قند، صنایع  ، صنایع و شیالت  و مرغ  گوشت  ، صنایع و میوه

 . کارآموزي
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  فیزیوتراپی

  :دیباچه

آیا . ن حداقل یک ساعت در روز نتواند کار خود را به خوبی انجام دهدتنها یک نفر به دلیل درد جسمانی مزم  نفر، 10تصور کنید که در کشور ما از هر 

شود که بدانیم دردهاي مفصلی و عضالنی در ایران  دانید در این صورت چه میزان خسارت به کشور وارد خواهد شد؟ عمق این فاجعه زمانی احساس می می

دهند و این افراد براي استفاده از  از جمعیت هر کشور را معلولین تشکیل می% 10از سوي دیگر طبق آمار جهانی معلولین، حدود . بسیار شایع است

البته این درصد در کشور ما به دلیل جنگ . هاي خویش به خدمات فیزیوتراپی نیاز دارند ها و محدودیت هاي باقیمانده و جبران هر چه بیشتر ناتوانی توانایی

هاي متخصص و کارآمد  است و به همین دلیل باید براي رشته فیزیوتراپی که به تربیت فیزیوتراپیست شمار رانندگی بسیار بیشتر تحمیلی و حوادث بی

  رفع  در جهت  الکترونیکی  ابزارهاي  مثل  وسایل  سري  از یک  با استفاده  رشته  در این. اهمیت بسیار قائل شویم پردازد، به عنوان یک رشته مهم و کاربردي،  می

  و درمانی  ورزشی  حرکات  سري  ، از یک فوق  بر وسایل  ها عالوه فیزیوتراپیست  البته. شود می  تالش  و اعصاب  ، عضالت مفاصل  بیمارهاي  عالیم  ، کاهش معلولیت

  است  گفتنی. قرار گیرد  رد استفادهمو  ترکیبی  صورت  به  الکترونیکی  هاي و درمان  ورزشی  ، باید حرکات نتیجه  بهترین  کسب  براي  کنند چون می  نیز استفاده

یا   مغزي  هاي سکته  مثل  عصبی  هاي در بیماري  مثال  براي. نیاز است  فیزیوتراپی  به  از دارودرمانی  یا پس  ها در کنار دارو درمانی درصد از بیماري 60در   که

  هاي از بیماري  و برخی  داخلی  هاي جراحی  ، انواع و نازایی  و زایمان  زنان  هاي یماري، ب ریوي  هاي ، بیماري قلبی  هاي ها، بیماري ، شکستگی مغزي  هاي ضربه

در . گیرد قرار می  مورد استفاده  فیزیوتراپی  و عضالنی  عصبی  هاي و اکثر بیماري  اسکلتی  هاي بیماري  دیگر در کل  عبارت  به.  نیاز است  فیزیوتراپی  به  اطفال

دهد تا  می  را آموزش  مختلف  هاي وزنه  یا بلند کردن  نشستن  نحوه  فیزیوتراپیست  یک  مثال  براي. کنند می  نیز فعالیت  ها در بعد پیشگیري ستفیزیوتراپی  ضمن

  .کند  ایجاد شود، جلوگیري  موارد فوق  رعایت  عدم  دلیل  افراد به  فقرات  در ستون  است  ممکن  که  از انحرافاتی

  :الزم   ايه توانایی

یا   مغزي  دچار سکته  که  افرادي  از جمله  مختلفی  باید با بیماران  در نهایت  باشد چون  داشته  بسیاري  باید صبر و حوصله  فیزیوتراپی  رشته  دانشجوي  یک

  این  دانشجوي  دیگر چون  از سوي. شود ظاهر می  تدریج  هب  کارش  نیز نتیجه  مواقع  دارند، کار کند و در اغلب  ذهنی  ماندگی اند و یا عقب شده  مغزي  ضایعه

  موجود زنده  یک  عنوان  به  انسان  با بدن  که  این  دلیل  به  و همچنین  بوده  قوي  فیزیک  کند، باید در درس کار می  متنوعی  الکتریکی  هاي با دستگاه  رشته

  .باشد مند عالقه  شناسی زیست  درس  سروکار دارد، باید به

  :در ایران   شغلی  موقعیت

 6(  کار الزم  سابقه  آوردن  دست  به  و همچنین  طرح  دوران  تواند بعد از گذراندن می  در مراکز دولتی  بر استخدام  عالوه  فیزیوتراپی  التحصیل حاضر فارغ  در حال

بر   عالوه. کند  فیزیوتراپی  خصوصی  کلینیک  تأسیس  به  اقدام) ها در شهرستان  فعالیت  براي کار  سابقه  سال 3ها و  در مراکز استان  فعالیت  کار براي  سابقه  سال

  .گردد  ورزشی  هاي و فدراسیون  ها، مراکز توانبخشی بیمارستان  تواند جذب می  کار در کلنیک خصوصی همچنین

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس
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  : پایه  دروس

  ، استخوان شناسی ، آسیب شناسی  ، بافت)  تحتانی  ، اندام سطحی  ، اندام فوقانی  ، اندام و تنه  سر و گردن(  ، آناتومی عمومی  ، فیزیولوژي وتراپیفیزی  براي  فیزیک

،   ، نورولوژي ، فیزیولوژي صاباع  ، آناتومی کودك  ـ حرکتی  ، رشد روانی اولیه  هاي ، کمک  ، ژنتیک  ، روانپزشکی و معلولین  عمومی  ، روانشناسی شناسی

  . ، رادیولوژي  ، ارتوپدي عمومی  ، جراحی ، روماتولوژي و تنفسی  ، عروق قلب  هاي ، بیماري داخلی  هاي بیماري

  : تخصصی  دروس

و   ، کینزیولوژي) ، ارتوپدي  ، جراحی  ي، روماتولوژ و تنفس  ، عروق قلب  هاي ، بیماري  اعصاب(  ، فیزیوتراپی  فیزیکی  و طب  توانبخشی  با اصول  آشنایی

،  ، پروژه تخصصی  ، زبان دستی  هاي درمان  ، ماساژ و اصول  گیري و اندازه  ، ارزشیابی کمکی  و وسایل  مصنوعی  هاي ، اندام ، الکترو تراپی درمانی  ، حرکت بیومکانیک

 . کارآموزي

 

  ن دارویی معطرکاربردي تولیدوبهره برداري گیاها- کاردانی علمی

 :دیباچه

 80در حال حاضر نیز بیش از . درصد از داروهاي تولید شده طبیعی است و عمدتاً منشأ گیاهی دارد 50دهد که مواد مؤثر بیش از  آمار جهانی نشان می 

ل آلمان، انگلستان، سوئیس و ژاپن، درصد از مردم کشورهاي در حال توسعه به دارواي گیاهی وابسته هستند و کشورهاي تولید کننده مواد دارویی مث

کشور پهناور اسالمی ایران با آب و هواي گوناگون و شرایط اقلیمی مختلف و .اند استفاده از گیاهان دارویی را در سطح وسیعی در برنامه تولید خود قرار داده

وجود اختالف . تواند قرار گیرد هاي آن می ن دارویی و فرآوردهبدون شک در ردیف اول کشورهاي تولید کننده گیاها) هزار گونه گیاهی 8حدود (فلور غنی 

هاي زیستی و اختصاص  روز آفتابی و تنوع گونه 300وجود اراضی ساحلی، کویري، کوهستانی و برخورداري از حدود   گراد، درجه سانتی 50درجه حرارت 

اي را براي تولید انوع گیاهان  در مقایسه با سایر تولیدکنندگان استعداد بالقوههایی هستند که  بسیاري از گیاهان دارویی به سرزمین ایران، همگی ویژگی

تواند بخشی از نیاز کشور را  بنابراین تربیت نیروي انسانی کاردان جهت استفاده از این پتانسیل بالقوه می. دارویی در سطح وسیع و گسترده فراهم آورده است

توانند به عنوان کمک کارشناس تحقیقاتی گیاهان دارویی، کاردان کشت و پرورش  التحصیالن این دوره می فارغ. دبراي نیل به اهداف یاد شده، تأمین نمای

  .بردار گیاهان دارویی و معطر و کمک ناظر در واحدهاي تولید فعالیت کنند گیاهان دارویی و معطر، کاردان بهره

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  .شناسی مبانی گیاه  اصول آمار،  شیمی عمومی،

  :دروس اصلی

مبانی اکولوژي، شیمی آلی، کارتوگرافی گیاهی، اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر، مبانی فیزیولوژي گیاهی، رابطه آب و خاك و گیاه،  شناسی، هوا و اقلیم
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  .حفاظت و حمایت گیاهان دارویی و معطر

  :دروس تخصصی

هاي تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر، زراعت خصوصی  آالت و تجهیزات استحصال مواد مؤثر، روش طر، آشنایی با ماشینشناخت گیاهان دارویی و مع

برداري از گیاهان دارویی و معطر جنگلی، درختان و  هاي بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر مرتعی، روش هاي بهره گیاهان دارویی و معطر، روش

 .آوري گیاهان دارویی و معطر سازي و عمل رویی و معطر، اقتصاد گیاهان دارویی و معطر، اکولوژي گیاهان دارویی و معطر، آمادههاي دا درختچه

 

  کاردانی فوریتهاي پزشکی

 :دیباچه

خدماتی که . دهد درمانی ارائه میهاي اولیه را به بیماران و مصدومان حوادث مختلف تا رساندن آنها به مراکز  هاي پزشکی خدمات امداد و کمک فوریت 

بنابراین داوطلب باید از نظر جسمی و روحی و روانی آمادگی . روز قرار دهد هاي حساس و پراسترس در تمام مدت شبانه ممکن است داوطلبان را در موقعیت

رانندگی آمبوالنس، حمل بیمار یا مصدوم، . اشته باشدزلزله و دیگر بالیاي طبیعی د  هاي سخت نظیر دریا، کوهستان، شرایط الزم را براي خدمت در محیط

به همین دلیل دانشجوي این رشته باید . دهد رسانی و انجام سایر خدمات طبق دستور مافوق، بخشی از خدمات این افراد را تشکیل می اطالع  هاي اولیه، کمک

  . مار یا مصدوم و بستگان آنها را داشته باشدآمادگی فعالیت در شرایط سخت و توانایی در ایجاد ارتباط مسؤوالنه با بی

  :هاي الزم  توانایی

پذیرد و داوطلبان پس از قبولی در آزمون علمی باید در آزمون حضوري این رشته نیز شرکت  متمرکز دانشجو می هاي پزشکی به صورت نیمه رشته فوریت

ي، گذشت و ایثار، اعتماد به نفس و آمادگی فعالیت در شرایط سخت و همچنین آمادگی پذیر هاي روحی الزم از قبیل انضباط کنند و در صورت داشتن توانایی

هاي  هاي پیشرفته قلبی ، صرع و بیماري العالج مثل دیابت، فشار خون، آسم، نارسایی کلیه، بیماري هاي مزمن و صعب جسمی کامل مانند عدم ابتال به بیماري

 170هاي بدنی، روانی کالم و حداقل قد  هاي پزشکی داشتن قدرت بینایی خوب، مهارت است که در رشته فوریت گفتنی.شوند روانی در این رشته پذیرفته می

  .پذیرد در ضمن این رشته تنها از بین داوطلبان مرد دانشجو می. متر براي امدادرسانی سریع و صحیح ضروري است سانتی

  :موقعیت شغلی در ایران 

هاي مشابه فعالیت  هاي خصوصی یا در سازمان هاي پزشکی در سراسر کشور، آمبوالنس نند در مرکز مدیریت حوادث و فوریتتوا آموختگان این رشته می دانش

  .کنند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :پایه دروس

  .شناسی ، بهداشت عمومی، زبان تخصصی شناسی و انگل تشریح و فیزیولوژي، میکروب



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 175

 

  :دروس اصلی

هاي امدادي،  اي، آشنایی با سازمان جایی و حمل بیمار، اخالق و مقررات حرفه شناسی و معاینات بدنی، جابه عملیات و اطالعات فنی، نشانه داروشناسی، فرایند

  .پزشکی در بالیا، کلیات پزشکی  پزشکی، فوریت هاي روان بهداشت روانی و فوریت

  :دروس تخصصی

هاي پزشکی در شرایط خاص،  ها، فوریت ها و گزیدگی ها، مسمومیت ها و دررفتگی قی، شکستگیاحیاي قلبی ـ ریوي، اختالالت سیستم قلبی ـ عرو

 .ها، کاهش سطح هوشیاري، سوختگی، سرمازدگی و گرمازدگی خونریزي

 

  کاربردي پرورش زنبورعسل-کاردانی ناپیوسته علمی

  :دیباچه

به طوري که طبق تحقیقات انجام شده . زراعی و باغی وافزایش محصوالت کشاورزي است افشانی گیاهان اهمیت اقتصادي پرورش زنبور عسل بیشتر در گرده

هاي انجام شده در ایران نیز نشان  بررسی. در کشورهاي دیگر ارزش زنبور عسل در افزایش محصوالت کشاورزي بسیار بیشتر از تولیدات مستقیم کندو است

افشانی با تولید  زنبور عسل عالوه بر دخالت در عمل گرده. ورزي چندین برابر تولید عسل ارزش دارددهد که نقش زنبور عسل در افزایش محصوالت کشا می

کند  سازي و تولید واکسن نقش ارزشمندي را ایفا می شمع  کاغذسازي،  محصوالتی مانند ژله رویال، زهر، گرده و بره موم در صنایعی مانند داروسازي، نساجی،

ها وابسته است و سیستم پرورشی این بخش تا حد  که پرورش زنبور عسل تا حد زیادي به منابع طبیعی و باغ به دلیل آن. شود یی میزا و باعث افزایش اشتغال

برداري  شود، تربیت نیروي متخصص و ماهر که شناخت کافی از زنبور عسل داشته باشند، ضرورت دارد تا ضمن بهره زیادي به صورت سنتی و تجربی اداره می

توانند به عنوان  التحصیالن این رشته می فارغ.هاي مربوط، رشد و توسعه کمی و کیفی این بخش فراهم شود امکانات موجود در کشور و تولید فرآوردهاز 

ست واحدهاي کاردان پرورش زنبور عسل، کاردان پرورش ملکه و اصالح نژاد زنبور عسل، کاردان کارگاه، تعمیر، سرویس و ساخت وسایل زنبورداري و سرپر

  . تولید و فرآوري محصوالت زنبور عسل فعالیت کنند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  .، آمار و احتمال)گیاهی و جانوري(شناسی  زیست شیمی آلی، فیزیک عمومی، ریاضیات،

  :دروس اصلی

شناسی  زیست، جامعه ، اکولوژي محیط)عمومی(شناسی  بیوشیمی، گیاهشناسی، آموزش و ترویج دامپروري و منابع طبیعی، زبان تخصصی،  هوا و اقلیم

  .شناسی کشاورزي، پرورش زنبور عسل اي بر اقتصاد و بازاریابی، محصوالت زنبور عسل، اصول وکاربرد کامپیوتر، حشره روستایی، مقدمه

  :دروس تخصصی
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زا، شناخت، تعمیر  ها و آفات زنبور عسل، گیاهان شهدزا و گرده بهداشت، بیماري پرورش ملکه زنبور عسل، مبانی اصالح نژاد و تلقیح مصنوعی زنبور عسل،

 .ونگهداري ابزار و وسایل زنبورداري، مرفولوژي و آناتومی زنبور عسل، فرآوري محصوالت زنبور عسل، کارآموزي

 

  کاربردي تولیدوبهره برداري گیاهان دارویی ومعطر-کاردانی ناپیوسته علمی

 :دیباچه

 80در حال حاضر نیز بیش از . درصد از داروهاي تولید شده طبیعی است و عمدتاً منشأ گیاهی دارد 50دهد که مواد مؤثر بیش از  مار جهانی نشان میآ 

و ژاپن،  درصد از مردم کشورهاي در حال توسعه به دارواي گیاهی وابسته هستند و کشورهاي تولید کننده مواد دارویی مثل آلمان، انگلستان، سوئیس

کشور پهناور اسالمی ایران با آب و هواي گوناگون و شرایط اقلیمی مختلف و .اند استفاده از گیاهان دارویی را در سطح وسیعی در برنامه تولید خود قرار داده

وجود اختالف . تواند قرار گیرد ن میهاي آ بدون شک در ردیف اول کشورهاي تولید کننده گیاهان دارویی و فرآورده) هزار گونه گیاهی 8حدود (فلور غنی 

هاي زیستی و اختصاص  روز آفتابی و تنوع گونه 300وجود اراضی ساحلی، کویري، کوهستانی و برخورداري از حدود   گراد، درجه سانتی 50درجه حرارت 

اي را براي تولید انوع گیاهان  نندگان استعداد بالقوههایی هستند که در مقایسه با سایر تولیدک بسیاري از گیاهان دارویی به سرزمین ایران، همگی ویژگی

تواند بخشی از نیاز کشور را  بنابراین تربیت نیروي انسانی کاردان جهت استفاده از این پتانسیل بالقوه می. دارویی در سطح وسیع و گسترده فراهم آورده است

توانند به عنوان کمک کارشناس تحقیقاتی گیاهان دارویی، کاردان کشت و پرورش  ره میالتحصیالن این دو فارغ. براي نیل به اهداف یاد شده، تأمین نماید

  .بردار گیاهان دارویی و معطر و کمک ناظر در واحدهاي تولید فعالیت کنند گیاهان دارویی و معطر، کاردان بهره

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  .شناسی مبانی گیاه  اصول آمار،  شیمی عمومی،

  :دروس اصلی

مبانی اکولوژي، شیمی آلی، کارتوگرافی گیاهی، اصول زراعت گیاهان دارویی و معطر، مبانی فیزیولوژي گیاهی، رابطه آب و خاك و گیاه،  شناسی، هوا و اقلیم

  .حفاظت و حمایت گیاهان دارویی و معطر

  :دروس تخصصی

هاي تکثیر و پرورش گیاهان دارویی و معطر، زراعت خصوصی  و تجهیزات استحصال مواد مؤثر، روش آالت شناخت گیاهان دارویی و معطر، آشنایی با ماشین

برداري از گیاهان دارویی و معطر جنگلی، درختان و  هاي بهره برداري از گیاهان دارویی و معطر مرتعی، روش هاي بهره گیاهان دارویی و معطر، روش

 .آوري گیاهان دارویی و معطر سازي و عمل ان دارویی و معطر، اکولوژي گیاهان دارویی و معطر، آمادههاي دارویی و معطر، اقتصاد گیاه درختچه
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  کاردرمانی

  :دیباچه

خیز یا چهار  توانند سینه سالگی نیز نمی 4یا  3آیند؟ کودکانی که حتی در سنین  درصد کودکان ایرانی با مشکل حرکتی به دنیا می 3تا  1دانید که  آیا می

توانند با شغل سابقشان تطبیق یافته و بازدهی قبلی را داشته باشند؟  دانید که تعداد قابل توجهی از بیماران بعد از عمل جراحی نمی آیا می.دست و پا راه بروند

آیا  جامعه فعالیت کنند؟چه باید کرد؟ توانند به زندگی اجتماعی برگشته و در حد سایر افراد  دانید که بسیاري از بیماران روانی پس از درمان نمی و آیا می

درمانی کمک گرفت؟متخصان کاردرمانی معتقدند که بهترین راه  توان با فیزیوتراپی مشکالت فوق را حل کرد و یا براي بهبود اختالالت فوق باید از روان می

در دو حیطه روانی و جسمانی به معالجه اختالالت مورد نظر درمان مشکالت و اختالالت یاد شده، استفاده از روش کاردرمانی است زیرا یک کار درمان 

  رشته  این. پردازد می  روانی  و حیطه  جسمانی  در حیطه  اختالالت  درمان  به  که  است  لیسانس  در مقطع  توانبخشی  علوم  تنها رشته  در واقع کاردرمانی.پردازد می

  درمانی  هاي تکنیک  و با ارائه  در نظر گرفته  و اجتماعی  شخصی  زندگی  روي  را به  آن  جانبی  و تأثیرات  بیماري  ابعاد یک  نگر، تمامی کُل  رشته  یک  عنوان  به

  مختلف  بر علوم  کافی  با تسلط  کاردرمانی  متخصصان. دهد می  سوق  مستقل  روزانه  فعالیت  سوي  فرد، او را به  و انگیزه  عالئق  در نظر گرفتن  ، ضمن مناسب

  ، بلکه نیست  بیماري  روي  فقط  ، تمرکز درمان در کاردرمانی  دهند؛ یعنی می  ارائه  بیماران  را به  درمانی  جامع  برنامه  ، یک و روانشناختی  ، آناتومیکی فیزیولوژیکی

و   روزمره  کارهاي  در انجام  افراد بیمار و ناتوان  استقالل  حداکثر رساندن  به  رشته  این  هدف  که  است  گفتنی. گیرد قرار می  فرد، مورد بررسی  ابعاد زندگی  تمامی

  . است  اي حرفه  آموزش  براي  آمادگی  و همچنین  اجتماعی  هاي فعالیت

  :الزم   هاي توانایی

. کند  درمان  خوبی  و آنها را به  برقرار کرده  هستند، ارتباط  مختلف  هاي معلولیت  داراي  که  باشد تا بتواند با بیمارانی  داشته  قوي  اي کاردرمانگر باید انگیزه  یک

  به  باشد، موفق  نداشته  و صبر و حوصله  مند نبوده عالقه  کار خود و مردم  به  رشته  این  اگر متخصص.  ها است انسان  به  کاردرمانگر، عالقه  یک  ویژگی  مهمترین

  خوب  و روحی  جسمی  توانایی  را داشتن  کاردرمانی  دانشجوي  ویژگی  و مهمترین  نیز اولین  رشته  این  از استادان  برخی. شد مورد نظر نخواهد  بیماران  درمان

  .بدهد  را ارائه  مؤثرتري  ، درمان و خالقیت  ، ابتکار عمل بتواند با درایت  که  دانند و این می

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  جذب  احمر براي  کشور و هالل  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  هاي ها، کلینیک بیمارستان  و هر ساله  روبرو است  رشته  این  متخصص کشور ما با کمبود

  بهزیستی  و سازمان  شکیپز  و آموزش  و درمان  بهداشت  تواند با مجوز وزارت می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین. کنند نیاز می  اعالم  کاردرمانی  التحصیالن فارغ

  .کند  روزي شبانه  خصوصی  کلینیک  تأسیس  به  اقدام

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

،  ـ حرکتی  ی، رشد روان عمومی  ، روانپزشکی عمومی  ، روانشناسی شناسی ، استخوان)  ، اعصاب ، سطحی ، تحتانی فوقانی  ، اندام و تنه  سر و گردن(  آناتومی
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  .  داخلی  هاي بیماري

  : تخصصی  دروس

در   ، کاردرمانی ارتوپدي  هاي در بیماري  ، کاردرمانی  مغز و اعصاب  هاي در بیماري  ، کاردرمانی ، واحد رادیولوژي فیزیکی  و طب  توانبخشی  با اصول  آشنایی

،  عضالنی  قدرت  گیري و اندازه  ، ارزشیابی  کودکان  هاي در بیماري  ، کاردرمانی درمانی  حرکت  هاي ، تکنیک و بیومکانیک  ، کینزیولوژي  روماتولوژي  هاي بیماري

 . تخصصی  ، زبان بالینی  کارآموزي

 

  کارشناسی علوم انتظامی

 :دیباچه

ستم حکومتی گسترده امپراطوري را بنیانگذاري کرد کشوري که در دوران سلسه هخامنشیان ، اولین سی. ایران کشوري باستانی و با سابقه دو هزار ساله است 

یک صد سال پیش ، سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت .هاي ایجاد نظم و ترتیب را مورد آزمایش قرار داد و در طی تاریخ پرفراز و نشیب خود، انواع سیستم

پس از . به دو قسمت مهم پلیس شهري و ژاندارمري تقسیم گردیدبراساس این سیستم پلیس ایران . داخلی؛ یعنی سازمان پلیس در ایران به وجود آمد

هاي انقالب در داخل کشور، به این مجموعه  انقالب اسالمی، کمیته انقالب اسالمی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزش

به دنبال طرح ادغام شهربانی، .رو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آمدبا تصمیم مجلس شوراي اسالمی این سه نی 1370در سال . افزوده شد

این دانشگاه یکی . با سازمان و ساختاري جدید تغییر یافت "دانشگاه علوم انتظامی"ژاندارمري ، کمیته انقالب اسالمی و پلیس قضایی، دانشگاه پلیس نیز به 

این دانشگاه در مقطع .ري اسالمی ایران براي جذب و به کارگیري جوانان شایسته و تربیت و آموزش آنان استاز مهمترین واحدهاي نیروي انتظامی جمهو

هاي انتظامی، کشف جرائم، اطالعات، راهنمایی و رانندگی و خدمات و پشتیبانی است و دانشجویان از ترم چهارم، شاخه یا گرایش  کارشناسی داراي شاخه

شاخه انتظامی بخش انتظامی، بخش .هاي راهنمایی و رانندگی و انتظامی است قطع کاردانی علوم انتظامی نیز داراي گرایشم. کنند خود را انتخاب می

الزم را براي فعالیت در این   هاي موجود در سطح شهر و روستاها است و دانشجوي انتظامی دانش و مهارت ها و کالنتري مأموریتی نیروي انتظامی در پاسگاه

براي مثال براي پیشگیري از سرقت، . خیزي است در واقع اولین وظیفه کارشناس انتظامی انجام تمهیداتی براي جلوگیري از جرم.آورد ست مید بخش به

ها را باز  پنجرهها،  ها قفل کنند یا شب کارشناس انتظامی باید به مردم هشدارها و اطالعات الزم را بدهد، هشدارهایی از این قبیل که بهتر است درِ خانه را شب

  خیزي پیشگیري پردازد و از جرم سازي می در واقع کارشناس علوم انتظامی با این هشدارهاي بسیار ساده اما مؤثر، به آموزش عمومی و فرهنگ. نگذارند

البته این وظیفه تمام متخصصان . وداي است که سطح امنیت عمومی باال بر پس اولین وظیفه نیروي انتظامی، فراهم کردن شرایط اجتماعی به گونه. کند می

  . نیروي انتظامی است اما در شاخه انتظامی، اولین و مهمترین وظیفه، آموزش و پیشگیري است

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :هاي مختلف نیروي انتظامی  دروس مشترك در شاخه
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خوانی، حفاظت اطالعات ، حقوق جزاي عمومی ،  ، نقشه ناسی رشد، حقوق اساسیسازمان و مدیریت و نگرش در مدیریت اسالمی، مقدمات علم حقوق، روانش

شناسی، جغرافیا ، روانشناسی اجتماعی ، حقوق مدنی ، آشنایی با  افزار نویسی ، جنگ سازمان و وظایف نیروي انتظامی ، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، گزارش

سنگین، عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس، مبانی  شناسی نیمه افزار بله با سوانح و بالیا ، جنگکامپیوتر ، ورزش رزمی ، اصول و قواعد نظامی ، مقا

دادرسی کیفري، آیین دادرسی مدنی ، حقوق جزاي اختصاصی ، مکانیک اتومبیل ، زبان   هاي مسلح، آیین ها و فنون تدریس جرائم نیرو اطالعات، روش

هاي انفجاري ، آشنایی با  کتیک دسته در آفند و پدافند، امور انتظامی، آشنایی با راهنمایی و رانندگی، شناسایی مین و تلهتخصصی ، کاربرد قانون سالح ، تا

آوري ، کنترل  شناسی و مفاسد اجتماعی ، مخابرات ، جمع هاي ویژه ، آسیب قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، کشف علمی جرائم ، دروس تحقیقاتی ، جنگ

  .، پزشکی قانونی ، تنظیم گزارشات قضایی ،کارورزي اجتماعات

  :دروس تخصصی شاخه انتظامی

کار و  شناسی شهري و روستایی، تاکتیک گروهان ، عملیات در کویر، کوهستان و جنگل، اصول ترافیک ، آیین راهنمایی و رانندگی، حمل بار، مسافر و جامعه

کمین و ضد کمین ، اماکن  -ندگی و تصادفات ، وظایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی ، عملیات گشتی گذاري، آزمایشات ران ابعاد وسایل نقلیه ، شماره

  .عمومی ، هدایت پاسگاه، دسته و گروهان ، جغرافیاي شهري و روستایی 

  شاخه کشف جرائم

افتد و  هایی اتفاق می اي پیشگیري از جرم است، اما هر چقدر که بر روي پیشگیري کار شود، باز در جامعه جرم بدون شک وظیفه نیروي انتظامی در هر جامعه

ه جرم پنهان مانده را در این میان، وظیفه مأمور نیروي انتظامی شاخه کشف جرائم، این است ک. شود مشخص نیست و دستگیر نمی در اکثر موارد نیز مجرم 

سازي کند و  آوري و براساس شواهد، تئوري کشف و مجرم را دستگیر کند؛ یعنی کارشناس کشف جرائم باید صحنه جرم را ببیند، شواهد صحنه را جمع

ي، فرد متهم را پیدا و دستگیر کند هاي مختلف را در کنار هم گذاشته و یک یک آنها را بررسی کند تا به تئوري نهایی برسد و براساس آن تئور سپس تئوري

گرایش آگاهی، تشخیص هویت، مبارزه با جرائم  5این شاخه داراي . ها هستند التحصیالن کشف جرائم، همان کارآگاه در واقع فارغ. و از او بازجویی نماید

هاي فوق دانشجو  م انتظامی هر ساله در تمامی گرایشگفتنی است که دانشگاه علو. (اقتصادي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی است

  .)شود هاي یاد شده ارائه می پذیرد بلکه با توجه به نیاز و ضرورت نیروي انتظامی، گرایش نمی

  :هاي مختلف کشف جرائم  دروس اصلی مشترك در گرایش

، )یه اموال و مالکیت، جرائم علیه امنیت، آسایش و اخالق عمومیجرائم علیه اشخاص، جرائم عل(شناسی ، حقوق جزاي عمومی، حقوق جزاي اختصاصی  جرم

ت دادرسی کیفري، ادله اثبات دعواي کیفري ، حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی ، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی ، پزشکی قانونی ، بررسی اصال  آیین

هاي انفجاري، جرائم سازمان یافته ، جرائم  ، آشنایی با بمب و تله)اینترپل(نایی الملل پلیس ج آشنایی با سازمان بین اسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی،

شناسی   نگاري، روانشناسی عمومی، جغرافیاي شهري و شهرشناسی، جامعه توصیف و چهره  زبان تخصصی ، مشاهده، اي ، کاربرد رایانه در کشف جرائم ،  رایانه

هاي کشف جرائم ، از ذکر  با توجه به تعدد گرایش.(تخصصی کشف جرائم ، مبانی جامعه شناسی، کارورزي جنایی، بزهکاري و اطفال نوجوانان ، احکام 

  .)واحدهاي تخصصی هر گرایش خودداري شده است
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  :شاخه اطالعات

اطالعات تمام رفتارهاي   این واحد، پردازد؛ یعنی در هاي اطالعاتی می واحد اطالعات نیروي انتظامی به فعالیت  طور که از عنوان این شاخه پیدا است، همان

هاي حمل قاچاق مواد  براي مثال، نیروي انتظامی براي آگاهی از برنامه و خط و ربط گروه.گردد آوري می شود و آمار و ارقام الزم جمع اجتماعی کسب می

هاي  اختاریافته است؛ نیروي انتظامی براي اطالع از این شبکههاي مسلحانه سازمان یافته و س همچنین بسیاري از سرقت. مخدر نیاز به کارهاي اطالعاتی دارد

سپس . آورند  هاي مفاسد اجتماعی به دست سازمان یافته به کارشناسانی احتیاج دارد که به صورت مخفی فعالیت کنند و اطالعات مختلف را از شبکه

شود  اهمیت این مسأله زمانی آشکار می. زم، انجام و افراد مورد نظر دستگیر شونداطالعات کامل و جامع را به مراجع علنی نیروي انتظامی بدهند تا عملیات ال

هاي مفاسد اجتماعی از این  آوري اطالعات از شبکه توان براي جمع که توجه داشته باشیم، بخش اصلی نیروي انتظامی، بخش علنی آن است و بدون شک نمی

به عبارت دیگر . مثل خودرویی است که در شب بدون چراغ حرکت کند  یاري و همکاري واحد اطالعات،در واقع نیروي انتظامی بدون . نیروها یاري گرفت

هاي اطالعاتی کشور ـ آنچه به نیروي انتظامی و  از همین رو، در این شاخه بحث. واحد اطالعات است چراغ هدایت کننده و روشن کننده نیروي انتظامی، 

  .شود ررسی و مطالعه میشود ـ ب سایر مردم جامعه مربوط می

  :دروس اختصاصی شاخه اطالعات 

آوري ، حفاظت اطالعات، عملیات اطالعات ، بازجویی و مصاحبه ، کشف علمی جرائم ، اماکن عمومی ، ابزارهاي فنی  سازمان و مدیریت اطالعات، جمع

ها ، اطالعات رزمی، بزهکاري اطفال و نوجوانان ،  سانی، احزاب و گروهکر اطالعاتی، آشنایی با کشورهاي همجوار، شناخت تمهیدات امنیتی و اجتماعی، اطالع

  .هاي اطالعاتی، کارورزي هاي پنهانی و سازمان حقوق جزاي اختصاصی ، مبانی علم سیاست، فعالیت

  :شاخه راهنمایی و رانندگی

گرایش خدمات فنی راهورکارشناس خدمات .مهندسی ترافیک است شاخه راهنمایی و رانندگی داراي سه گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و

  .آورد دست می نامه رانندگی به گذاري خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاري آزمون رانندگی از متقاضیان گواهی فنی راهور، تخصص الزم را براي شماره

  :دروس مشترك راهنمایی و رانندگی 

هاي پاي قبضه ،  افزار شناسی، تیراندازي مشق جنگ  هاي راهور، مقدمه علم حقوق ، حقوق اساسی، ازمان و وظایف ردهساختار و مقررات استخدامی ناجا ، س

شناسی،  نامه راهنمایی و رانندگی ، کارورزي، جغرافیاي شهري و شهرستان ریاضیات پایه ، آیین شناسی، روانشناسی عمومی ، مبانی جامعه  مبانی امور انتظامی،

هاي حمل و نقل،  المللی و کنوانسیون شناسی ترافیک، روانشناسی ترافیک، زبان تخصصی، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات بین تظامی راهور ، جامعهامور ان

، حقوق جزاي عمومی، آیین دادرسی کیفري، مسائل حقوقی تصادفات، آشنایی با قانون مجازات اسالمی، کشف علمی جرائم، اصول مهندسی ترافیک 

گذاري وسائل نقلیه ، معاینه فنی وسائل نقلیه، احراز اصالت وسائل نقلیه، کاربرد فیزیک و مکانیک در  ها ، شماره ها و آزمایش مهندسی ترافیک، صدور پروانه

ات فنی راهورشناسایی اسناد دروس تخصصی خدم.تصادفات ، تصادفات ، تصادفات عابر پیاده ، کاربرد رایانه در امور راهنمایی و رانندگی، احکام تخصصی 

آموزش رانندگی عملیاتی ، ارزیابی وسائل نقلیه ، آشنایی با کارکرد وسائل وتجهیزات معاینه   زیست و ترافیک، آشنایی با انواع وسائل نقلیه، محیط  مجعول،

  .فنی
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  :گرایش عملیات انتظامی راهور

آورند؛ یعنی کارشناس این رشته با بازسازي صحنه تصادف  ها به دست می ها و جاده لیس خیاباندر این گرایش دانشجویان اطالعات الزم را به عنوان افسر پ

هاي اولیه را در تصادفات و  تواند عملیات امداد و کمک کند همچنین می وسائل نقلیه، مقصر یا مقصران تصادف را شناسایی و خسارت وارد شده را تعیین می

  . سوانح انجام دهد

  :یات انتظامی راهوردروس تخصصی عمل

هاي اولیه در تصادفات و سوانح، مهندسی ترابري، آموزش رانندگی عملیاتی، پزشکی قانونی، ارزیابی  سازي، کمک شهر  شناسایی اسناد مجعول، اصول و مبانی

  .تعیین خسارت وسائل نقلیه  ، بازسازي صحنه تصادفات ، آشنایی با مواد مخدر و قاچاق کاال،)تخصصی(وسائل نقلیه ، امور انتظامی راهور

  :گرایش مهندسی ترافیک 

ها مسؤولیت  ها و جاده شود و کارشناس این رشته در هنگام طراحی خیابان در گرایش مهندسی ترافیک، طراحی سیستم ترافیک شهري آموزش داده می

هایی از روز باید در برخی از  که در چه ساعت همچنین تعیین این. ه داردهاي یک طرفه و دو طرفه را بر عهد ها و خیابان ها، دوربرگردان ها، میدان تعیین تقاطع

  . ها طرح ترافیک اجرا شود، بر عهده کارشناس مهندس ترافیک است خیابان

  :دروس تخصصی مهندسی ترافیک

هاي  سیستم  طرح هندسی راه ، ایمنی در ترافیک، افزارهاي طراحی، آشنایی با نرم  زیست و ترافیک ، محیط  اصول و مبانی شهرسازي،  آمار احتماالت مهندسی،

، مهندسی ترافیک محلی ، مهندسی ) ITS(هاي هوشمند ترافیک  سیستم اقتصاد در ترافیک و حمل و نقل،   ریزي حمل و نقل شهري، حمل و نقل، برنامه

  .کنترل ترافیک

  :شاخه خدمات و پشتیبانی 

این شاخه داراي دو گرایش ارتباطات . کنند لوم انتظامی در بخش اداري نیروي انتظامی فعالیت میکارشناسان شاخه خدمات و پشتیبانی کارشناسی ع

افزار کامپیوتر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی معرفی شده است، از  هاي مخابرات و نرم با توجه به این که گرایش. افزار کامپیوتر است انتظامی یا مخابرات و نرم

  .ش خودداري شده استمعرفی آنها در این بخ

  :دروس تخصصی گرایش ارتباطات انتظامی 

مدارهاي   ، مخابرات و مدارات مخابراتی،) مخابرات(سازمان و وظایف لجستیک ناجا هاي الکتریکی ، کامپیوتر، ریاضیات پایه ، ماشین  فیزیک الکتریسته ،

  گیري الکتریکی و الکترونیکی، اندازه   مدارهاي منطقی ،  هاي الکترونیک، مخابرات و جنگاصول حفاظت و امنیت   آنتن و انتشار امواج، سوئیچینگ،  الکتریکی،

  .کارورزي   هاي الکتریکی، کارگاه برق ماشین  الکترونیک، مخابرات پیشرفته ،

  :هاي الزم  توانایی

براي مثال، پلیس باید . ته باشند تا در این رشته موفق گردندنیروي انتظامی کشور، یک سازمان نظامی است و دانشجویان این رشته باید روحیه نظامی داش

. شکنی کرد، اشکالی ندارد فردي فعال، اجتماعی و قانونمند باشد؛ یعنی بر سر قانون مصالحه نکند و نگوید چون فردي پیر، جوان یا بیمار است، اگر قانون
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هاي پلیس، داشتن صبر و حوصله  یکی دیگر از ویژگی. باید در رعایت قانون بسیار مصمم باشدبویژه آن بخش از نیروي انتظامی که با متخلفان سر و کار دارد، 

براي مثال کارشناس عملیات انتظامی راهور در اوج سرماي زمستان و گرماي تابستان، در وسط یک چهارراه بدون . داري بسیار است و متانت و خویشتن

همچنین کارشناس کشف جرائم، . بدون شک چنین فردي باید صبر و تحمل بسیاري داشته باشد. کند فه میایستد و انجام وظی هرگونه امکانات رفاهی می

شغل نیروي انتظامی یک شغل خدماتی است و . تواند اطالعات مورد نیاز را به دست آورد و مجرم را دستگیر کند بدون صبر و حوصله و دقت و موشکافی نمی

کنندگان به کارشناسان کشف جرائم و  کنندگان به نیروي انتظامی، بویژه مراجعه تقیم با مردم دارد از سوي دیگر اکثر مراجعهمأمور نیروي انتظامی، ارتباط مس

اي قوي براي خدمت به  رو، یک پلیس باید انگیزه از همین. انتظامی، افرادي هستند که از لحاظ روحی شرایط مساعدي ندارند چون یا مجرم هستند یا شاکی

هاي پی در پی  در ضمن دانشجوي این رشته باید بداند که انجام مأموریت.دهی او کاهش نیابد داشته باشد تا در برخورد با مجرم یا شاکی میزان خدماتمردم 

باشد و سال کند، امکان دارد امسال در پایتخت  هاي شغلی پلیس است؛ یعنی فردي که در نیروي انتظامی فعالیت می در شهرهاي مختلف، یکی از ویژگی

هاي  ها، هفته باش هاي شبانه یا آماده هاي ویژه، مثل مأموریت همچنین امکان دارد به دلیل مأموریت. دیگر در جنوب، شمال، شرق و یا غرب ایران خدمت کند

. هاي بیشتري دارند ها و فعالیت ، برنامههاي دیگر حتی دانشجویان این دانشگاه نسبت به دانشجویان رشته. متوالی زندگی روزمره و عادي خود را نداشته باشد

شود قبل از  التحصیلی نیز به آنها پیشنهاد می در طی تحصیل حق ازدواج ندارند و بعد از فارغ - چه زن و چه مرد  -به همین دلیل دانشجویان علوم انتظامی 

هاي الزم براي هر گرایش نیز باید گفت که  درباره ویژگی.شوندازدواج، شرایط شغلی خود را براي شریک زندگی خود بگویند تا در آینده دچار مشکل ن

ها باید از قدرت تجزیه و تحلیل خوبی برخودار باشد اما این ویژگی براي دانشجوي کشف جرائم اهمیت  ها و گرایش دانشجوي علوم انتظامی در تمام شاخه

همچنین باید با مسائل حقوقی . یابی کند مسائل و قدرت خالقه ذهن خود، مجهولبیشتري دارد چون کارشناس کشف جرائم باید بتواند با تجزیه و تحلیل 

هاي یاد شده، باید بسیار رازدار باشد تا بتواند به عنوان یک مأمور مخفی، اطالعات مورد نیاز  دانشجوي اطالعات نیز عالوه بر ویژگی. کامالً آشنایی داشته باشد

به . هاي مخابرات و کامپیوتر نیز باید در دروس ریاضی و فیزیک توانمند باشند دانشجویان گرایش.احسن انجام دهد را به دست آورد و وظیفه خود را به نحو

گفتنی است که دانشجویان دانشکده علوم پایه .شوند همین دلیل این دسته از دانشجویان از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی انتخاب می

شوند و داوطلبان این  هاي خارجه انتخاب می می از هر پنج گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانانتظامی جمهوري اسال

  .رشته باید عالوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی این دانشکده را داشته باشند

  :شرایط اختصاصی دانشکده علوم پایه انتظامی عبارت است از

اند، مدت قانونی خدمت وظیفه عمومی به  داوطلبانی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده(سال سن براي داوطلبان مرد  21و حداکثر  17داقل داشتن ح

وطلبان متر قد براي دا سانتی 170سال سن براي داوطلبان زن ، دارا بودن حداقل  25و حداکثر  18و دارا بودن حداقل ) حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد

براي داوطلبان زن، سپردن تعهد خدمت برابر مقررات نیروي انتظامی،  14متر براي داوطلبان زن، دارا بودن حداقل معدل کتبی دیپلم  سانتی 160مرد و 

داوطلبان زن این . هاي ادبیات فارسی، ریاضی و زبان خارجه آزمون سراسري، داشتن سالمت جسمی و روحی کامل درصد از سؤال 10پاسخ دادن به حداقل 

ها نیز برگزار  شود، براي خانم هاي عملی و مهارتی که در این دانشگاه براي آقایان برگزار می هاي درسی و کالس دانشگاه باید توجه داشته باشند که تمام برنامه

شخصی تحت سه عنوان ورزش رزمی تکواندو، کاراته هاي رزمی و دفاع  هاي الزم ، ورزش براي مثال به منظور تقویت قواي جسمانی و کسب مهارت. گردد می
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هاي یک مرد، در نیروي انتظامی فعالیت کند، اما داوطلبان زن  البته مسؤوالن دانشگاه انتظار ندارند که یک خانم با روحیات و خصلت. گردد و جودو ارائه می

هاي شاغل در نیروي  دانشجویان زن دانشکده علوم پایه انتظامی و خانم در ضمن پوشش چادر براي. باید از آمادگی جسمی و روحی خوبی برخوردار باشند

  .انتظامی الزامی است

  :موقعیت شغلی در ایران 

براي مثال، کارکنان . اي دیگر داراي مشاغل مأموریتی هستند اي از کارکنان داراي مشاغل اداري و عده در نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، عده

التحصیالن شاخه خدمات و پشتیبانی در بخش اداري  به عبارت دیگر فارغ. کنند اري، کامپیوتر، برق و مخابرات در بخش اداري فعالیت میهاي حسابد بخش

علوم التحصیالن کاردانی دانشکده  در کل فارغ.کنند هاي علوم انتظامی در بخش مأموریتی فعالیت می ها و گرایش التحصیالن سایر شاخه حضور دارند و فارغ

شوند و درجات بعدي آنان برابر قوانین و مقررات ناجا  التحصیل می پایه انتظامی با درجه ستوان سومی و کارشناسان این دانشکده با درجه ستوان دومی فارغ

التحصیالن بیشتر مجریان  از فارغالتحصیالن کاردانی نیروي انتظامی بیشتر جنبه اجرایی دارد؛ یعنی این دسته  در این میان، نوع فعالیت فارغ. خواهد بود

البته در حال . هاي نیروي انتظامی است ریزي، هدایت و کنترل فعالیت سازي، برنامه ها هستند اما مسؤولیت اصلی کارشناسان نیروي انتظامی، تئوري برنامه

تنی است که دانشجویان علوم پایه انتظامی ضمن آن که گف.حاضر به دلیل کمبود پرسنل، گاهی اوقات یک کارشناس باید وظایف کاردان را نیز انجام دهد

شوند و در  مند می کنند از امکانات رفاهی خوابگاه، پوشاك، غذا، دفترچه اتکا و خدمات درمانی بهره ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می

 .طول خدمت از وام خرید مسکن یا یک باب مسکن ملکی برخوردار خواهند شد

 

  کتابداري

  :دیباچه

کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین  1500میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از  48میلیون که  70کشور ایران با جمعیت حدود 

با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، . رسد هزار جلد می 500آنها به زحمت به یک میلیون و 

البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین .هزار جلد کتاب داشته باشد 700تا  600دارد و در کشورهاي پیشرفته یک کتابخانه براي شروع کار باید 

در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین . ندها در ایران فعالیت چشمگیري ندار حداقل امکانات نیز بسیار اندك است و کتابخانه

ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند  ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه هاي عالم و نفیس کتابخانه

بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و .شود خانه آنها شلوغ می ن، قرائتآموزان یا دانشجویا که فقط در دوران امتحانات دانش

با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهاي کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در , کارشناسانی آگاه .هاي کشور است مند در کتابخانه عالقه

یابی  نویسی مناسب امکان دست این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست. هاي مناسب قرار گیرند جدید و خرید کتابهاي  جریان انتشار کتاب

شود، تربیت  ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه می رسانی که در دانشگاه هدف رشته کتابداري و اطالع. هاي مورد نظر را فراهم آورند مراجعه کننده به کتاب
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شود  در معناي وسیع آن که شامل هر گونه اثري می(  دو عنصر کتاب  میان  مسیر ارتباط  هموار کردن  کتابداري  در واقع رشته. همین دسته از متخصصان است

  دو عنصر را به  از این  تنها هر یک  باید نه  پذیر کنیم انرا امک  ارتباط  این  بتوانیم  که  آن  براي  البته. است  از کتاب  کننده  و استفاده) که ثبت و ضبط شده باشد

)  کارشناسی  خصوصاً دوره(  کتابداري  در رشته  و اختصاصی  پایه  دروس  تمام. دو را نیز بیاموزیم  آن  پیوند میان  الزم است چگونگی  ، بلکه بشناسیم  درستی

  گردد، محتواي می  آگاه  مواد انتشار یافته  انواع  هاي شناسد، از ویژگی را می  و متون  منابع  رشته  این  دانشجوي  ؛ یعنی است  شده  تدوین  وظیفه  سه  همین  براساس

از   گوناگون  هاي رسانه  هاي ها و توانایی کند و قابلیت می  را درك  شناسایی  و قابل  عینی  اي پدیده  به  نویسنده  موجود در ذهن  هاي اندیشه  تبدیل  آنها و چگونگی

  براي  که  هست  رشته  این  نیز در برنامه  دیگر دروسی  از سوي.یابد و مانند آنها را درمی  ، اینترنت فشرده  ، نوار، لوح ، روزنامه ، مجله)محدود  معناي  به(  کتاب  قبیل

  زیرا اگر بخواهیم.  مفید است  مردم  ها و باورهاي دانسته  و جامعه  ، فرهنگ ط، تأثیر محی آنان  افراد در ذهن  و معرفت  دانش  گیري شکل  ، چگونگی انسان  شناخت

  آنها را تشخیص  اطالعاتی  و نیازهاي  آنها آشنا باشیم  فرهنگی  ، با محیط بشناسیم  درستی  را به  باشد، باید مراجعان  استفاده  قابل  مراجعان  براي  مواد و منابع

  ایجاد ارتباط  به  باید تدابیر مربوط  بلکه. کند نمی  کفایت  کتابداري  وظیفه  انجام  براي  تنهایی  به  کننده  یا استفاده  و خواننده  کتاب  هاي یژگیو  دانستن  البته. دهیم

  دچار اختالل  شرایطی  چه  شود و تحت می  آسان  تباطار  شرایطی  در چه  بود و دانست  آگاه  فرآیند ارتباط  به  است  کار الزم  این  براي.  دو را نیز شناخت  آن  میان

و   مطالعه  ، موضوع   و ارتباط  ، خواننده کتاب  مثلث  ضلع  سه  دلیل  همین  به. آشنا باشد  و بیش  نیز کم  ارتباطات  با حوزه  که  است  کتابدار الزم  پس. گردد می

  .باشد می  کتابداري  رشته  درسی  هاي برنامه  براي  مناسبی  دستمایه  مانده،  برجاي  مطالعات  از این  که  و آثاري  این رشته است  مندان عالقه  پژوهش

  :الزم   هاي توانایی

. دارد  رشته  در این  بیشتري  پیشرفت  تر باشد، قابلیت او گسترده  و تتبعات  مطالعات  دامنه  که  هر فردي  بنابراین. سر و کار دارد  اندوزي با دانش  کتابداري  رشته

  و پیوسته  آهسته  فراگیري.  است  کتابداري  رشته  خطرزا براي  ، آفتی دانستن  و معرفت  نیاز از ارتقاء و بهبود دانش موجود و خود را بی  هاي دانسته  به  زیرا قناعت

  اصرار بر تحمیل. باید در خود بپرورانند  رشته  این  دانشجویان  که  است  اي عمده  نیز دو ویژگی  کنندگان  و پرسش  در برخورد با اطرافیان  و بردباري  و شکیبایی

شود  می  کند و سبب می  محبوس  اي روزنه  و بدون  بسته  در چارچوب  تدریج  ، کتابدار را به آراء آنان  کردن  و تحلیل  از شنیدن  و خودداري  دیگران  خود به  نظرات

و   تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  از هر سه  کتابداري  رشته. (کند  را تحمل  او بتواند دیگران  باشند و نه  او را داشته  تحمل  تاب  دیگران  نه  که

  .)پذیرد دانشجو می  انسانی علوم

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

رو   از این.  است  الزامی  ها امري کتابخانه  ، ایجاد و گسترش بشري  دانش  مختلف  هاي در زمینه  راتانتشا  میزان  و افزایش  انسانی  جوامع  سریع  پیشرفت  به  با توجه

در   مدارس  هاي در سراسر کشور و کتابخانه  عمومی  هاي کتابخانه.  است  بسیار روشن  آن  شغلی  هاي انداز فرصت چشم  که  است  هایی از رشته  یکی  کتابداري

نیز   رسانی و مراکز اطالع  و تخصصی  دانشگاهی  هاي کتابخانه. باشند  کرده  را طی  دانشگاهی  هاي دوره  هستند که  کتابدارانی  راه  به  هنوز چشم  مختلف  مقاطع

  التحصیالن فارغ  در صدد استخدام  که  هایی همراکز و کتابخان  که  داشت  نیز توجه  نکته  این  باید به  البته. هستند  رشته  این  التحصیالن فارغ  پذیرش  هنوز آماده

  هاي مهارت  به  بخشیدن  و عمق  دانش  و گسترش  خودسازي  به  رشته  از آغاز ورود به  که  است  بر دانشجویان  دهند و این می  تر را ترجیح هستند، افراد شایسته

  .نمایند  ترسیم  خود را پیشاپیش  انداز شغلی چشم  طریق  خود بپردازند و از این
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  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :هاي کتابداري  مشترك در گرایش  دروس

  اختصاصی  ، متون  فلسفه  عمومی  ، تاریخ جهان  ادبیات  ، تاریخ ایران  ادبیات  ، تاریخ  شناسی جامعه  ، مبانی تمدن  ، تاریخ عمومی  ، روانشناسی  اجتماعی  روانشناسی

،  سازي  ، مجموعه  و کتابداري  ، کتابخانه عربی  اختصاصی  ، متون روسی  اختصاصی  ، متون  آلمانی  اختصاصی  ، متون  فرانسه  اختصاصی  ، متون  انگلیسی

نوسواد،   بزرگساالن  براي  بخانهکتا  ، مواد خدمات و بصري  ، مواد سمعی کتابخانه  و تجهیزات  ، ساختمان) و عربی  فارسی(  عمومی  شناسی مواد، مرجع  سازماندهی

،   کار مرجع  ، اصول) التین( عمومی  شناسی  ، مرجع کتابخانه  ، اداره  التین  نوسی ، ماشین  فارسی  نویسی ، ماشین و نوجوانان  کودکان  براي  کتابخانه  مواد خدمات

  . ، کارآموزي  نویسی  گزارش

  :دروس تخصصی گرایش علوم انسانی و اجتماعی

نویسی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی علم حقوق، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، جغرافیاي شهري و  آمار و احتماالت مقدماتی، مبانی کامپیوتر و برنامه

  .هاي اطالعاتی روستاشناسی، کلیات علم اقتصاد، روانشناسی کودك و نوجوان، تاریخ ادیان، آشنایی با بانک

  :و مهندسیدروس تخصصی گرایش فنی 

هاي اطالعاتی علوم پایه،  شناسی، ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، آمار و احتماالت، فیزیولوژي عمومی، آشنایی با بانک تاریخ علوم، زمین

 .نویسی کاربردي نویسی، برنامه مبانی کامپیوتر و برنامه

 

  کتابداري درشاخه پزشکی

 :دیباچه

شود؛ نشریات و آثاري که آخرین اطالعات  هاي پزشکی و پیراپزشکی در سراسر جهان منتشر می یه پزشکی و صدها کتاب در زمینهعنوان نشر 7000ساالنه  

هاي مرتبط باید با دسترسی به  رو، تمامی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی و بویژه متخصصان دانش از همین. توان در آنها یافت هاي پزشکی را می علمی و داده

البته حجم آثار پزشکی و . ریات و کتب مورد نظر، دانش خود را به روز کرده و از آخرین اکتشافات و اختراعات مرتبط با رشته تخصصی خود، مطلع شوندنش

انند بتنهایی مطالب ثبت و ضبط شده است، بسیار زیادتر از آن است که متخصصان این علوم بتو... پیراپزشکی که در قالب کتاب، نشریه، نوار، لوح فشرده و 

چنین کاري در توان متخصصان رشته کتابداري پزشکی است؛ افرادي که در رشته کتابداري در شاخه پزشکی، . موردنظر را از میان این حجم انبوه پیدا کنند

  هاي آناتومی، زند اطالعات پایه در زمینهپردا هاي پزشکی و پیراپزشکی و موضوعات وابسته به آن می سازي، ساماندهی و اشاعه اطالعات درشاخه به مجموعه

توان متخصص این رشته را دستیار  در واقع می. آورند شناسی پزشکی را به دست می شناسی، علوم آزمایشگاهی، بیوشیمی، بیوفیزیک و واژه داروشناسی، بیماري

ن بیماري نیاز به عکس، جواب آزمایش و مشاهدات بالینی دارد، باید زیرا همان طور که یک پزشک براي شناخت و درما. پزشک یا بازوي توانمند جراح دانست

براي مثال، یک جراح قبل از عمل کردن یک کیست نادر یا کیستی که در مکان . از منابع و مراجع پزشکی نیز براي روزآمد کردن اطالعات خود بهره ببرد



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 186

 

گفتنی است که این آمار . تا ببیند که آیا برداشتن کیست کار صحیحی است یا خیرحساس واقع شده است، باید به آمار و اطالعات پزشکی مراجعه کند 

  .پزشکی را باید کتابدار پزشکی در اختیار جراح قرار دهد

  :هاي الزم  توانایی

ستند انتخاب کنید و انتهاي فرم را هم دار را که در بورس ه هاي اسم و رسم یکی اینکه در فرم انتخاب رشته، ابتدا، رشته. هنگام انتخاب رشته دو راه وجود دارد

راه دیگر نیز این است که براساس عالقه، .اي که اسم و رسمی ندارند و امید دارید که در یکی از آنها پذیرفته شوید، اختصاص دهید هاي ناشناخته به رشته

چون به احتمال قوي شما . تخاب خود را پر کنید نیز نداشته باشیداستعداد و نیاز جامعه، رشته دانشگاهی خود را انتخاب نمایید و اصراري بر اینکه صد ان

رشته کتابداري در شاخه پزشکی نیز نیاز به دانشجویانی دارد که با عشق و عالقه و .استعداد، عالقه و آمادگی الزم را براي صد رشته محل نخواهید داشت

باید در درس   هاي پزشکی و پیراپزشکی اطالعات اولیه را دارا باشند، باید در تمام زمینه دانشجویان این رشته چون. شناخت الزم وارد این رشته شده باشند

  .افزارهاي کامپیوتري و زبان انگلیسی مسلط باشند همچنین الزم است که این دانشجویان به کار با کامپیوتر و نرم. شناسی توانایی بسیاري داشته باشند زیست

  :شغلی در ایران   موقعیت

تواند در ایران و جهان جذب بازار  هاي اینترنتی بازیابی اطالعات پزشکی آشنا باشد، بسادگی می التحصیل توانمند کتابداري پزشکی که با کامپیوتر و شبکه فارغ

بخش خصوصی بهتر  هاي تخصصی یا در هاي شغلی این رشته، بویژه در پروژه گفتنی است که فرصت. کار شود و حقوق بسیار مناسب و خوبی دریافت نماید

  .باشد می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

سازي ،  دانشگاهی، گزارش نویسی، بیوشیمی، مجموعه شناسی پیش دانشگاهی، زیست پیش فیزیک عمومی، شیمی عمومی، کتابخانه و کتابداري، زبان

ی، متون اختصاصی انگلیسی، علوم آزمایشگاهی، تاریخ علوم پزشکی، شناسی عمومی فارسی، سازماندهی مواد، تشریح و فیزیولوژي، روانشناسی عموم مرجع

شناسی،  نویسی التین، تاریخ ادبیات ایران، مبانی جامعه نویسی فارسی، ماشین شناسی التین، تاریخ عمومی فلسفه، ماشین روانشناسی اجتماعی، مرجع

شناسی تخصصی،  ول کار مرجع، بهداشت عمومی، زبان فرانسه، تاریخ تمدن، مرجعاصطالحات علوم پزشکی و بهداشتی، تاریخ ادبیات جهان، داروشناسی، اص

 .حفاظت نگهداري مواد، اداره کتابخانه، آشنایی با صنعت چاپ و نشر، کارآموزي

 

  گفتاردرمانی

   :دیباچه

  این  هستند که  و زبانی  گفتاري  دچار اختالالت  که  است  افرادي  به  رساندن  یاري  آن  و هدف  است  توانبخشی  علوم  هاي از زیر مجموعه  یکی  گفتار درمانی  رشته

  :شود موارد زیر می  شامل  کمک

یا   نداشته  گفتن  سخن  قدرت( اند  شده  مغزي  هاي دچار آسیب  که  دارند، بیمارانی  در صوت  اختالل  که  دارند، بیمارانی  تلفظی  اختالالت  که  افرادي  به  کمک
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،  کالمی  ارتباط  برقراري  براي  ذهنی  ماندگان از عقب  اي گسترده  طیف  به  ، کمک کالمی  ارتباط  برقراري  براي  ناشنوایان  کردن  ، یاري)گویند می  سخن  ربط بی

کتسابی به گفتار و زبان وارد شده تشخیص هایی را که توسط عامل ژنتیکی یا ا این دسته از متخصصان در وهله اول آسیب. افراد جامعه  به  و مشاوره  توصیه

براي مثال امکان دارد که به علت سکته .کنند پردازند و سپس مرحله درمان را شروع می دیدگی و علت آن می دهند و در وهله دوم به ارزیابی میزان آسیب می

ربط صحبت کردن یا ناتوانی در سخن گفتن بروز  تواند به صورت بی مغزي، تصادف یا اصابت ترکش، اختاللی در حوزه زبان فرد ایجاد شود که این اختالل می

 "ل"را  "ر"براي مثال کودکی که صداي . یا اینکه امکان دارد مشکل در حوزه گفتار باشد؛ یعنی در تولید گفتار و یا روانی گفتار اختاللی به وجود بیاید. کند

یک جمله را گفته و یا برعکس ) به طور متوسط(جمله  4ن فردي که در طول یک دقیقه به جاي کند داراي اختالل در تولید گفتار است و همچنی تلفظ می

کند، دچار اختالل در روانی گفتار است و باالخره امکان دارد تارهاي صوتی به دالیل مختلف آسیب ببینند که موجب خراب شدن  جمله را بیان می 10

هاي غیرپزشکی و بدون استفاده از دارو، آسیب ایجاد شده را درمان کند  کند که به شیوه ار درمان سعی میدر تمام موارد فوق یک گفت. شود کیفیت صوت می

تر و دشوارتر است اما  گردد، طوالنی هاي حوزه زبان چون به سیستم عصب مرکزي در مغز برمی اما طول درمان و نحوه درمان متفاوت خواهد بود؛ یعنی آسیب

  .باشد تر می تر و سریع ر آساندرمان اختالف حوزه گفتا

  :الزم   هاي توانایی

باید   رشته  این  متخصص  همچنین. کنند می  پیشرفت  کندي  به  از بیماران  بعضی  چرا که.  گفتار درمانگر است  یک  براي  الزم  ویژگی  مهمترین  صبور بودن

  باشند که  ساله 90فرد   تا یک  ساله 2  بچه  توانند یک می  ؛ یعنی مراجعین بسیار زیاد است  ندگانکن مراجعه  کار تنوع  در این  که  این  براي. پذیر باشد انعطاف

. باشد  کامپیوتر مسلط  و دانش  انگلیسی  زبان  به  که  است  کسی  رشته  این  موفق  دانشجوي. خود را دارند  خاص  هاي و ویژگی  روحیات  هریک  شک  بدون

  کرده  زندگی  یا کُرد زبان  تُرك  محیط  در یک  کند که  او مراجعه  به  ناشنوایی  است  ممکن  باشد چون  داشته  آشنایی  مختلف  هاي با لهجه  طور بهتر است همین

  . است

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  استفاده  اي حرفه  صورت  خود به  از صوت  که  افرادي  ، دوبلورها و در کلصدا و سیما  ها، گویندگان ، خواننده ، مداحان قرآن  قاریان  تواند به گفتار درمانگر می  یک

  دنبال  به  کنجکاو که  جوانان  براي  رشته  این. وجود نیاید  به  برایشان  کنند تا مشکلی  خود استفاده  بگویند یا از صوت  سخن  چگونه  دهد که  کنند، آموزش می

گفتار درمانگر   یک. دارد  زیادي  ناشناخته  هاي و زمینه  است  بکري  را بزنند، رشته  اول  حرف  شان تحصیلی  خواهند در زمینه باشند و می ها می ناشناخته  کشف

با ناشنواها و   رتباطکار در ا  عمده  قسمت  بکند چون  فعالیت  استثنایی  و پرورش  و مراکز آموزش  توانبخشی  ، مراکز ویژه ها و مراکز بهداشت تواند در درمانگاه می

  . شنواها است کم

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : و اصلی  پایه  دروس

،  و نوجوان  کودك  با گفتار، روانشناسی  و رابطه  اعصاب  و فیزیولوژي  گفتار، آناتومی  مکانیزم  و فیزیولوژي  ، آناتومی عمومی  و فیزیولوژي  ، آناتومی صوت  فیزیک

  ، زبان سنجی  شنوایی  ، مبانی شنوایی  ، سنجش درمانی  ، بازي ذهنی  ماندگی ، عقب حرکتی  ، رشد روانی یادگیري  ، روانشناسی و نوجوان  کودك  پزشکیروان
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و   شناسی ، بافت پزشکی  ، ژنتیک قیقتح  ، روش پزشکی  ، اصطالحات مشاوره  و متون  ، اصول زبان  ، روانشناسی ، آواشناسی شناسی ، زبان اولیه  هاي ، کمک تخصصی

  با گفتار، اصول  در رابطه  با گفتار، ارتودنسی  در رابطه  اعصاب  هاي ، بیماري در گفتار درمانی  ، کاربرد جراحی  و بینی  و حلق  گوش  هاي ، بیماري شناسی آسیب

  . توانبخشی

  :تخصصی   دروس

،  در گفتار درمانی  در تولید گفتار، مدیریت  اختالل  شناسی ، بیماري تأخیر رشد گفتار و زبان  شناسی ، بیماري بانگفتار و ز  ، رشد طبیعی گفتار درمانی  مبانی

و گفتار   شناسی در بیماري  افتراقی  و تشخیص  ، ارزیابی در خواندن  اختالل  شناسی در تشدید، بیماري  اختالل  شناسی ، بیماري در صوت  اختالل  شناسی بیماري

 . بالینی  ، کارآموزي و پژوهش  ، پروژه زبان

 

 

  مامایی

 :دیباچه

یکی از ) در شکل سنتی آن(ترین تجربه بشري است و در میان مشاغل نیز مامایی  ترین لحظه زندگی و قدیمی ترین و بحرانی بزرگترین، با شکوه "تولد" 

ه به نام حرفه و دانش مامایی معروف است، ادامه و دنباله همان مامایی سنتی است بلکه امروزه البته نباید تصور کرد که آنچه امروز. ترین مشاغل است قدیمی

  پزشکی  علوم  هاي از زیر مجموعه  یکی  در واقع این رشته. تشخیص و درمان استوار شده است  تحقیق،  پیشگیري،  مامایی دانشی است که بر مشاهده، آموزش،

با   ها در ارتباط نقش  این  تمامی  البته. دارد  و تحقیقاتی  ، درمانگري ، حمایتی ، مراقبتی ، آموزشی اي مشاوره  از نقش  اعم  اي ردهبسیار گست  هاي نقش  که  است

و   طبیعی  ، زایمان بارداري  دوراندر   ، مراقبت خانواده  تنظیم  و نحوه  ، آموزش ازدواج  ، بعد و هنگام قبل  مشاوره  ماما به  کند؛ یعنی پیدا می  مفهوم  مادر و کودك

  .پردازد می  و بعد از آن  بلوغ  دوران  بهداشت  در زمینه  دختران  به  و آموزش  مادر و کودك  بهداشتی  مراقبت

  :الزم   هاي توانایی

ها یا  از حرف  دارد و بسیاري  بسیار حساسی  شرایط  زایمان  در حال  خانم  یک  خواهد چون می  بسیار باالیی  و صبر و حوصله  و عالقه  عشق  مامایی  رشته

  جان  مسؤولیت  باشد که  داشته  بدهد و توجه  قلب  و قوت  او آرامش  بسیار به  با صبر و حوصله  ماما باید در حد امکان  و یک  نیست  در اختیار خودش  حرکاتش

  سادگی  باشند به  کوچک  هرچند که  مسائل  باشد و از مقابل  سنج و نکته  ماما باید بسیار باهوش  یک  همچنین. دارد  او را برعهده  مادر و جنین  دو نفر؛ یعنی

  نوزاد یا مادر به  براي  جانی  توانند خطرات می  توجه  عدم  شوند، در صورت ظاهر می  یا زایمان  بارداري  در هنگام  که  کوچکی  یا عالئم  از مسائل  زیرا خیلی. نگذرد

  بخش  و آموزش  مشاوره  برخوردار باشد، چون  خوبی  اجتماعی  و از روابط  داشته  کامل  سالمت  و روحی  باید از نظر جسمی  مامایی  دانشجوي.باشند  داشته  بالدن

  . ماما است  از کار یک  مهمی
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  :در ایران   شغلی  موقعیت

  ماما طبق  همچنین. کرد  اشاره  ها و مراکز بهداشتی ها، درمانگاه ها، زایشگاه بیمارستان  به  توان ار شود، میک  به  تواند در آنها مشغول ماما می  یک  که  از مراکزي

  .بپردازد  و درمانی  بهداشتی  خدمات  ارائه  به  و در آن  دایر کرده  تواند مطب می  کارشناسی  مدرك  داشتن  حاضر در صورت  قوانین

  :تحصیل   لدر طو  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . شناسی و انگل  شناسی ، میکروب شناسی  ، ایمنی ، فیزیولوژي ، تشریح ، بیوشیمی شناسی و بافت  شناسی سلول

  :  اصلی  دروس

و   عمل  اطاق  و روش  ماییو ما  پرستاري  و فنون  ، اصول ، داروشناسی بهداشت  و آموزش  جامعه  بهداشتی  خدمات  ، اصول و عمومی  اختصاصی  شناسی آسیب

  . تخصصی  ها، زبان با بیماري  و مبارزه  اپیدمیولوژي  ، اصول ، روانشناسی تحقیق  و روش  ، آمار حیاتی زایمان

  :  تخصصی  دروس

،  و زایمان  بارداري  ، کاراموزي و زایمان  ري، باردا ، ژنتیک قانونی  پزشکی  ، مقررات شناسی ، جنین پزشکی  و مقررات  ، اخالق ، تاریخ مادر و کودك  تغذیه  اصول

  جراحی  داخلی  هاي بیماري  ، فیزیوپاتولوژي فیزیکی  و معاینات  شناسی ، نشانه کودکان  هاي ، بیماري نوزادان  ، کارآموزي ، نوزادان در مامایی  کاربردي  هاي آزمایش

،  مادر و کودك  درمانی  ، تغذیه و خانواده  مادر و کودك  بهداشت  ، کارآموزي و خانواده  مادر و کودك  شت، بهدا و جراحی  داخلی  هاي بیماري  ، کارآموزي و عفونی

و احیا در   و بیهوشی  ، بیحسی در مامایی  آن  و کاربردهاي  مدیریت  ، اصول و زنان  در مامایی  و الکتروفیزیولوژي  ، سونوگرافی ، رادیولوژي در مامایی  روانپزشکی

 . نامه ، پایان زنان  هاي بیماري  ، کارآموزي آن  مشاوره  و آموزش  جنسی  عمل  ، اختالل و ناباروري  زنان  هاي ، بیماري مامایی

 

  مدارك پزشکی

 :دیباچه

سالگی تشخیص داده شده و  5از این بیماري در صورتی که قبل . میلیون نفر و در ایران بیش از یک میلیون نفر به تنبلی چشم مبتال هستند 120در دنیا  

از همین رو . تواند منجر به ضعف شدید یک یا هر دو چشم و حتی نابینایی گردد یابد اما عدم تشخیص و درمان به موقع آن، می درمان شود، کامالً بهبود می

وزارت بهداشت، درمان و .ا به اجرا در آورده استطرح پیشگیري از تنبلی چشم ر 78هاي سراسر کشور از سال  سازمان بهزیستی کشور به یاري مهد کودك

به عبارت دیگر پایه هر طرح، . آموزش پزشکی با اطالع از آمار گسترده تعداد افراد مبتال به بیماري تنبلی چشم، طرح پیشگیري از این بیماري را ارائه داد

آوري علمی  ل امروزه در کشورهاي پیشرفته و در حال رشد دنیا براي جمعبه همین دلی. تحقیق و پژوهش پزشکی؛ اطالعات و آمار بهداشتی ـ درمانی است

ها و سازماندهی، توزیع و حفاظت از آنها، رشته مدیریت اطالعات بهداشتی ـ درمانی مطرح شده  هاي بهداشتی ـ درمانی، پردازش یا پروردن این داده داده

درمانی یک   ریزان نظام بهداشتی ـ ترین اطالعات را در اختیار سیاستگذاران و برنامه وانمند، نابالتحصیالن آن به عنوان بازوهایی ت اي که فارغ رشته. است
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التحصیالن  پذیرد و فارغ ها و مرکز آموزش عالی کشور ما به نام رشته مدارك پزشکی در مقطع کاردانی دانشجو می این رشته در دانشگاه.دهند کشور قرار می

  اطالعات  آن  و قلمرو بحث  است  ـ اطالعاتی  علمی  اي رشته  پزشکی  مدارك  رشته.سته تا مقطع دکترا نیز ادامه تحصیل دهندتوانند به طور ناپیو آن می

  روسید  با مطالعه  پزشکی  مدارك  دانشجوي  یک  کشور هستند؛ یعنی  ـ درمانی  بهداشتی  اطالعات  نیز مدیران  آن  باشد و متخصصان می  ـ درمانی  بهداشتی

  ، آمار و کامپیوتر، خود را آماده پزشکی  با اصطالحات  ، آشنایی پزشکی  ، کلیات پزشکی  مدارك  ها، بایگانی بیماري  المللی بین  یا کُدگذاري  بندي مانند طبقه

  بیمارستان  در اختیار مدیر یک  ـ درمانی  بهداشتی  نظام  ايه ریزي برنامه  براي  و سپس  کرده  و تحلیل  تجزیه  را به خوبی  ـ درمانی  بهداشتی  کند تا اطالعات می

  .کشور قرار دهد  کالن  یا مدیران

  :الزم   هاي توانایی

  ار قويو آم  ریاضی  باید در درس  پزشکی  مدارك  دانشجوي  دلیل  همین  به.  برخوردار است  بسیاري  از اهمیت  پزشکی  مدارك  در رشته  آمار حیاتی  آمار به ویژه

  در آنها اطالعات  را که  بیماران  هاي پرونده  در نهایت  مند باشد چون عالقه  شناسی زیست  دانشجو باید به  در ضمن.باشد  مسلط  انگلیسی  زبان  به  و همچنین  بوده

  .کند یم  و تحلیل  ، تجزیه است  شده  درج  بیماري  یا پیشرفت  درمان  و نحوه  بیماري  نوع  به  مربوط

  :در ایران   شغلی  هاي موقعیت

  مدارك  ، بایگانی ، پذیرش واحد آمار بیمارستانی 4  داراي  وجود دارد که  پزشکی  مدارك  بخش  نام  به  بخشی  ـ درمانی،  یا مرکز خدماتی  در هر بیمارستان

در   پزشکی  مدارك  التحصیالن فارغ.باشند  پزشکی  مدارك  رشته  التحصیل باید فارغ  آن  و کارکنان  بخش  این  و مسؤول  ها است بیماري  و واحد کُدگذاري  پزشکی

  این  دهند و کارشناسان می  را انجام  بیمارستان  پزشکی  هاي پرونده  و بازیابی  و ذخیره  ، آمار، کدگذاري پذیرش  واحدهاي  به  مربوط  هاي فعالیت  کاردانی  مقطع

  .گیرند می  را برعهده  ـ درمانی  ها و مراکز بهداشتی بیمارستان  پزشکی  مدارك  بخش  یا مدیریت  یاد شده  از واحدهاي  کهری  نیز مدیریت  رشته

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  ، ریاضیات انسانی  و روابط  مقدماتی  ، روانشناسی اي حرفه  رراتو مق  ، اخالق و انگل  ، قارچ ، ویروس با باکتري  ، آشنایی ، فیزیولوژي بیمارستان  محیط  بهداشت

  . ، آناتومی پایه

  : اصلی  دروس

  . و نظري  عملی  نویسی ، ماشین ، کامپیوتر و کاربرد آن اجتماعی  ، مددکاري بیمارستانی  مدیریت  ، اصول اختصاصی  ، زبان پزشکی  ، اصطالحات پزشکی  کلیات

  : تخصصی  دروس

در   ، کارآموزي پزشکی  ، بایگانی بایگانی  هاي و روش  ، اصول و آمار بیمارستانی  بهداشتی  هاي ، شاخص مقدماتی  ، آمار حیاتی پزشکی  ها، مدارك بیماري  گذاريکُد

 . عرصه
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  مددکاري اجتماعی

  :دیباچه

افتند که در آنجا افرادي به نام مددکار در دفتر یا واحد مددکاري فعالیت  ها می هها یا پرورشگا شود بسیاري از افراد به یاد زندان وقتی سخن از مددکاري می

التحصیل آن باید  هاي کاربردي است که فارغ بلکه مددکاري اجتماعی، یکی از رشته. شود اما حرفه مددکاري به فعالیت در دو مکان فوق محدود نمی. کنند می

هایی شود که به هر دلیل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و  هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان ها و تکنیک بتواند در مراکز مختلف با استفاده از روش

توانند به یاري  در واقع این افراد می.توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند یا منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی

بنابراین اگر بخواهیم این رشته را به طور خالصه معرفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاري این است .ا شناخته وحل نمایندمددکارمشکل خویش ر

  .که به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا کنند

  :الزم   هاي توانایی

ها  انسان  در زندگی  را که  و معضالتی  باشد تا بتواند مشکالت  داشته  قوي  اي باشد؛ یعنی باید روحیه  خاصی  روحی  هاي توانمندي  مددکار باید داراي  یک

  مددکار نباید در گفتگو و ارتباط  یک  در ضمن. خورند نمی  رشته  درد این  به  و عاطفی  و بسیار حساس  افراد زودرنج  که  باید پذیرفت  کند پس  بیند، تحمل می

بدهد و   شناخت  دیگري  تواند به اگر خود را نشناسد، نمی  بشناسد چون  خوبی  مددکار باید خود را به  یک  شود و در نهایت  دچار مشکل  با دیگران  برقرار کردن

  .کند  او را کمک

  :در ایران   شغلی  موقعیت

کنند   را انتخاب  توانند آن می  انسانی  و علوم  تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان  که  است  هایی از جمله رشته  مددکاري  رشته

را متمایز   فوق  رشته  دو ویژگی  این. بگذرانند  طرح  سال 2  التحصیلی از فارغ  و پس  واحد کارورزي 24  تحصیل  باید در دوران  رشته  این  دانشجویان  همچنین

  هاي ها و مؤسسه در سازمان  طرح  سال 2و   واحد مستقل 6در   واحد کارورزي 24از   ناشی  تجربه  دلیل  به  رشته  این  التحصیالن فارغ  ، چرا که است  ساخته

و   تواند در آنجا حضور داشته می  ، مددکار اجتماعی هست  امور اجتماعی یا  رفاه  اداره  که  هر جایی  در واقع.برخوردار هستند  مناسبی  شغلی  ، از موقعیت دولتی

با   مددکاري  رشته  که  باید پذیرفت  رشته،  این  هاي اما با وجود مزیت. ندارند  اشتغال  مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ  در نتیجه. بگیرد  را بر عهده  مسؤولیتی

  . است  بسیار بزرگی  کنکور مشکل  و داوطلبان  جوانان  در بین  و حتی  در جامعه  مددکاري  رشته  بودن  گمنام  میان  در این  که  نیز گریبانگیر است  مشکالتی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  و اصلی  پایه  دروس

، مبانی  اجتماعی  رفاه  ، مبانی ، آمار مقدماتی مددکاري  ، مبانی پایه  اضیات، ری روانشناسی  ، مبانی در اسالم  و تعاون  اجتماعی  ، خدمات  شناسی جامعه  مبانی

،  توانبخشی  ، اصول سیاست  علم  ، اصول مدیریت  ، مبانی حقوق  اقتصاد، کلیات  علم  ، اصول اجتماعی  ، کاربرد آمار در خدمات شناسی مردم  ، مبانی شناسی جمعیت

،  اجتماعی  شناسی ، آسیب ، نهاد خانواده) عملی(  اجتماعی  در خدمات  تحقیق  ، روش جمعیت  تحلیل  ، روش شناسی جامعه  هاي ، نظریه اجتماعی  روانشناسی
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  یت، مدیر ایران  اجتماعی  مسایل  ، بررسی روانی  ، بهداشت و توسعه  شهري  شناسی ، جامعه خانواده  ، بهداشت روستایی  شناسی و کار، جامعه  خانواده  حقوق

  . و تجاري  اقتصادي  ریزي برنامه  ، کلیات اجتماعی  خدمات  مؤسسات

  :تخصصی   دروس

  کودك  ، روانشناسی  فردي  مددکاري  ، کارورزي خاص  هاي گروه  ، توانبخشی گروهی  ، مددکاري گروهی  ، پویایی مددکاري  هاي با روش  ، آشنایی  فردي  مددکاري

،  ، اقتصاد ایران  جامعه  مددکاري  ، کارورزي ، تغذیه  گروهی  در مددکاري  ، کارورزي مرضی  ، روانشناسی  اي جامعه  ، مددکاري اريو مددک  ، مشاوره و نوجوان

 . اجتماعی  در خدمات  ، سرپرستی  تحقیقاتی  پروژه

 

  مدیریت

 :دیباچه

ها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی  و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان مالی  توان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده چگونه می 

شود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم انسانی  هاي ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان می

چون تأمین نیازهاي فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی . است "مدیریت"هاي هر جامعه  کلید معماي مشکالت سازمانگویند که  ها می درپاسخ به این سؤال

اي براي فایق آمدن بر مشکالت  به همین دلیل هر جامعه. پذیر نیست وري را داشته باشند، امکان جامعه، بدون وجود مدیران الیق که باالترین کارآیی و بهره

هاي معتبر علوم انسانی  تخصصی که در بیشتر دانشگاه. ل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادي داشته باشدسازمانی خود، قب

  دیریتم  به  توان می  جمله  از آن  است که  متعددي  هاي شاخه  در کشور ما داراي  مدیریت  رشته. شود جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده می

  کمیسریاي  مدیریت  مثل  تري تخصصی  هاي از شاخه  کرد و همچنین  اشاره  و امور بانکی  اکو، امور گمرکی ، بیمه ، بیمه  ، جهانگردي ، دولتی ، صنعتی بازرگانی

  .برد  ها نام امور بیمارستان  یا اداره  دریایی

  :بازرگانی  مدیریت  گرایش

در ایجاد   خویش  خالقه  قدرت  یاري  کند و به  و اداره  را تفکیک  تواند امور تجاري ، می کرده تحصیل  مدیر تجاري  یک  عنوان  به  نیبازرگا  مدیریت  دانشجوي  یک 

  کاالهاي  باید بتواند براي  بازرگانی  مدیریت  التحصیل فارغ. باشد  ، کارآفرین و توزیع  جدید در عرضه  هاي روش  ، ابداع و تازه  متنوع  خدمات  بازار جدید، ارائه

  کشور ما، رساندن  مشکالت  از بزرگترین  امروزه یکی  نماید، چون  طراحی  دولتی  را در سیستم  توزیع  مطلوب  هاي یا روش  پیدا کند  موجود، بازار جدیدي

  . است  کننده مصرف  دست  بازار و به  به  و مرکبات  ، چاي برنج  مثل  کشاورزي  محصوالت

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  : مدیریت  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  اصول
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  هاي ، سیستم اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان  ، مبانی در مدیریت

  . در مدیریت  اطالعاتی

  : بازرگانی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

و   ، بازاریابی صنعتی  کار، حسابداري  ، روانشناسی  ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه مالی  ید، مدیریتتول  ، مدیریت ، حسابرسی بازرگانی  ، حقوق  استراتژیک  مدیریت

  ، سیاست و ارز و بانکداري  ، پول الملل بین  ، بازاریابی  المللی بین  ، بازرگانی  المللی بین  و مالی  پولی  هاي ، سازمان سیستم  و طراحی  و تحلیل  بازار، تجزیه  مدیریت

  ، سمینار در مسایل مالی  ، سمینار در مسایل صنعتی  ، روابط بازاریابی  ، تحقیقات الملل بین  بازرگانی  ، حقوق توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم و مالی  پولی

؛  صنعتی  واحدهاي  اکثر مسؤولین  که  است  ما این  صنایع  موفقیت  دمع  از علل  صنعتی یکی  مدیریت  گرایش. در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري ، بهره بازاریابی

  است  ضروري  بگیرد، در هر واحد صنعتی  را بر عهده  انسانی  نیروي  مسؤولیت  که  صنعتی  مدیریت  کارشناس  حضور یک. نیستند  صنعتی مدیریت  التحصیل فارغ

  فنی  بعد اصلی  سه  داراي  صنعتی  مدیریت. دهد  مورد نظر را افزایش  واحد صنعتی  انسانی  نیروي  و انگیزه  ، مهارت ت؛ مشارک خویش  از دانش  تا بتواند با استفاده

  مدیریت  پردازند اما رشته می  صنایع  و تکنیکی  بعد فنی  مطالعه  بیشتر به  دانشجویان  صنایع  مهندسی  در رشته. است  و اجتماعی  و رفتاري  ، مالی و تکنیکی

  .دارد  تأکید بیشتري  صنایع  و رفتاري  دو بعد مالی  به  صنعتی

  : صنعتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

در   تحقیق،  و توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم آماري  کیفیت  بازار ، کنترل  و مدیریت  ، بازاریابی صنعتی  ، حسابداري صنعتی  ، روانشناسی مالی  مدیریت

،  صنعتی  هاي طرح  اقتصادي  ، بررسی صنعتی  ، حفاظت کارخانه  ، مدیریت سنجی و روش  ، کارسنجی و نگهداري  و تعمیرات  ریزي ، طرح  پروژه  ، کنترل عملیات

  . ، پروژه در سازمان  آن  حلیلو ت  و تجزیه  وري ، بهره المللی بین  ، بازاریابی سیستم  و طراحی  و تحلیل  تجزیه  ، فنون صنعتی  روابط

  :دولتی  مدیریت  گرایش

  کشور انجام  دولتی  ها و تشکیالت در سازمان  نحو احسن  را به  محوله  پنجگانه  بتوانند وظایف  که  است  اي شایسته  مدیران  ، تربیت دولتی  مدیریت  رشته  هدف

  :عبارتند از  وظایف  این. دهند

  به  خود را در پرداختن  پرسنل  کار بتواند مهارت  با تقسیم  که  نحوي  به  سازمان  یک  کارکنان  بین  وظایف  یا تقسیم  دهی ـ سازمان2.  آن  ايو اجر  ریزي ـ برنامه1

براي مثال چون در یک بخش . ترلو کن  ـ نظارت 5.  و راهبري  ـ هدایت4. جدید  کارکنان  یا کارگزینی  امور استخدامی  ـ عملیات3. دهد  افزایش  جزئی  کارهاي

ات دولتی، با دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقرر

  . وري کارکنان را افزایش دهد خالقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهره

  : دولتی  مدیریت  شگرای  و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  مشی خط  و تنظیم  عمومی  ، مالیه دولتی  ، حسابداري سازمانی  تحول  ، مدیریت ریزي و برنامه  اقتصادي  ها، توسعه سازمان شناسی ، جامعه سیاسی  روانشناسی

ها،  تعاونی  ، مدیریت توسعه  ، مدیریت  تطبیقی  ، مدیریت دولتی  تمدیری  ها، مبانی و شهرداري  محلی  هاي سازمان  ، مدیریت بودجه  و کنترل  فراگرد تنظیم

و   تشکیالت  و اصالح  ، سازماندهی اداري  ، حقوق دولتی  مدیریت  ویژه  ، مباحث اداري  نهادهاي  و تحول  سیاسی  هاي ، سیر اندیشه مشی خط  و تعیین  گیري تصمیم
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اش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي  کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه 1648000جهانگردي کشور ایران   ریتمدی  گرایش. کار در سازمان  ها، روابط روش

. تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است  اما با وجود این همه جلوه و جذابیت،. دیگر و زیبایی و صالبتی دو چندان است

دهد که بسیاري از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود  اهی که از خبرنگاران خارجی به عمل آمده است، نشان مینتیجه یک نظرخو

  کشور است  و فرهنگی  ، جغرافیایی ، اجتماعی اقتصادي  هاي از زمینه  ، اطالع جهانگردي  صنعت  و تقویت  توسعه  چون الزمه. صنعت جهانگردي در کشور ما است

  موجود، یک  تحقیقات  براساس  کرد و سپس  وجود دارد، شناسایی  صنعت  این  توسعه  در راه  که  و مشکالتی  مسائل  موجود و همچنین  امکانات  تا بتوان

  مدیریت  در شاخه  که  ؛ تخصصی پذیر است مکانا  جهانگردي  در صنعت  کارآمد و متخصص  مدیران  یاري  که تنها به  کاري.  داشت  و عملی  دقیق  ریزي برنامه

  بازارهاي  کند؟ و چگونه  جذب  کند؟ چگونه  را جذب  جهانگردي  نوع  چه  باید بداند که  در نهایت  رشته  این  متخصص  یعنی. شود می  داده  آموزش  جهانگردي

  ایجاد نماید؟  توریست  جذب  براي  جدیدي  جهانگردي

  : جهانگردي  مدیریت  گرایش  خصصیو ت  اصلی  دروس

،  جهانگردي  و تبلیغات  بازاریابی  ، مدیریت جهانگردي  شناسی  مردم  ، مبانی جهانگردي  حقوقی  و مقررات  ، قوانین ملل  روحیات  ، شناخت ایران  و فرهنگ  تاریخ

  اوقات  ، گذراندن  جهانگردي  صنعت  ، شناخت ایران  جهانگردي  ، جغرافیاي نقشه با  و آشنایی  خوانی ، نقشه  ایران  دستی  صنایع  ، شناخت اقتصاد جهانگردي

و   ، امور مسافرت ایران  هاي با موزه  ، آشنایی ایران  ، هنر و معماري  ایران  شناسی ، باستان در ایران  اجتماعی  مسائل  و تحلیل  ، تجزیه سفر در اسالم  ، آداب فراغت

  ، زبان تخصصی  مکاتبات  انگلیسی  ، زبان عامه  ، فرهنگ جهانگردي  هاي سیاست  تطبیقی  ، مطالعات  جهانگردي  توسعه  ریزي ، برنامه هنماییرا  ، فن صدور بلیط

،  حسابداري  ، اصول ر، کارآموزيکشو  منابع اقتصادي  و گسترش  الملل بین  روابط  در بسط  جهانگردي  ، نقش ایران  دولتی  هاي با سازمان  ، آشنایی مکالمه  انگلیسی

  ، مبانی در مدیریت  تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ریاضیات

،  و مدیریت  سازمان  ، مبانی اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان

  . در مدیریت  اطالعاتی  هاي سیستم

  : بیمه  مدیریت  گرایش

اشته باشد که در گذاري کند، باید اطمینان د داري که بخواهد در کشوري سرمایه هاي توسعه در کشورهاي پیشرفته است، چون هر سرمایه بیمه یکی از شاخص

به این معنی . کنند رو در کشورهاي پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد می از همین. وي مصون خواهد بود  صورت بروز هرگونه حادثه یا خطري، سرمایه

رد این صنعت شود بلکه باید متخصص و تواند وا که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردي نمی

گیرد تا بتواند آنها  گذارها را فرا می رفتار با بیمه  و چگونگی  بیمه  هاي سازمان  اداره  ، نحوه بیمه  مدیریت  در کشور ما نیز دانشجوي. آموخته این صنعت باشد دانش

  اطالعات  و غیره  درمانی  ، خدمات عمر، ماشین  بیمه  مثل  بیمه  هاي فعالیت  انواع  یش دربارهگرا  دانشجوي این  همچنین. کند  و تشویق  ترغیب  گذاري بیمه  را به

  .گیرد فرا می  مدیریتی  و مبانی  پایه  ها را براساس زمینه  دراین  فعالیت  و چگونگی  کرده  را کسب  الزم

  : بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق  تجارت  ، حقوق و ارز و بانکداري  ، پول  ، حسابرسی  اقتصادي  ، توسعه شناسی ، جامعه عمومی  ، روانشناسی بازرگانی  مدیریت  صول، ا صنعتی  حسابداري
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  بازار، متون  و مدیریت  ، بازاریابی بیمه  ، حقوق اتکایی  ، بیمه  و بیمه  ریسک  ، مدیریت  بیمه  هاي شرکت  ، حسابداري اشخاص  ، بیمه اموال  ، بیمه بیمه  ، اصول مدنی

  . انگلیسی  بیمه

  :اکو   بیمه  مدیریت  گرایش

  اکو انتخاب  اي منطقه  عضو پیمان  کشورهاي  مندان عالقه  خود را از بین  و دانشجویان  است  ایجاد شده  در ایران  که  است  تخصصی  دانشکده  اکو یک  بیمه

در ایجاد   بیمه  نقش  درباره  شود و دانشجویان می  داده  آموزش  و تجاري  ، حسابداري ، حقوقی ، اقتصادي مدیریتی  مختلف  اتموضوع  گرایش  در این. کند می

  گرایش  دروس  مامیت  که  است  در آن  بیمه  با مدیریت  گرایش  این  تفاوت  است  گفتنی. کنند می  مطالعه  جامعه  و رفاهی  اقتصادي  و امنیت  گذاري سرمایه  امنیت

  که  افرادي  داوطلبان  از بین  پذیرد و سپس ، دانشجو می برابر ظرفیت  ده  اول  در مرحله  دانشکده  رو این  و از همین  است  انگلیسی  زبان  اکو به  بیمه  مدیریت

  .شود می  بیشتري  توجه  الملل بین  و تجارت  الملل بین  حقوق  قوانین  به  گرایش  در این  همچنین. کند می  دارند، انتخاب  انگلیسی  زبان  به  بیشتري  تسلط

  :اکو  بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

Sociology  ،Principles OF Psychology  ،Principles OF economics  ،Principles OF management  ،Callege Algebra  ،

Applied Mathematics  ،Accounting  ،Principles of Law ،Introduction To Insurance  ،Introduction To Computer Sci ،

Research Methodology  ،Micro ECO Analysis  ،Macro ECO Analysis ،Mathematical Statistics and Probability  ،

Principles of Insurance  ،Operation Research  ،Public Finance  ،Organizational Behaviour  ،Money and Banking  ،

Management of Human Resources  ،Financial Management  ،International Econ andrg  ،Business Policy  ،Legal 

Aspects of Ins  ،Property and Pec. Ins  ،Insurance of the Person  ،Risk Management  ،Marketing and its Ins. Applic ،

Fundumental of loss surveying /Adjusting  ،Ins. Co. Administration and Mat  ،Reinsurance  ،Econ.DeveLopment and 

Planning  ،System Analysis ،Insurance Accounting  ،Paperon Ins  ،Engineering Ins  ،Liability Ins ،Maritime Law  ،

Maritime Hull and Aviation Insurance  ،Math Basis of Life Ins  ،Life Ins. Agency Org. and Mgt  ،Group Life and 

Health Ins  ،Life Ins. Apl and Underwriting .  

  :امور گمرکی  مدیریت  گرایش

و   وارداتی  کاالهاي  بررسی  نحوه  در آن  که  است  زرگانیو با  تجاري  از مدیریت  نیز بخشی  امور گمرکی  مدیریت  و گرایش  است  جهان  تجارت  در خدمت  گمرك

کشور،   اقتصادي  سیاست  آموزند براساس می  دانشجویان  همچنین. شود می  داده  آموزش  مالیاتی  هاي ایجاد تعرفه  ها و چگونگی اظهار نامه  تنظیم  و نحوه  صادراتی

  .دکنن  را شناسایی  و غیرممنوعه  ممنوعه  کاالهاي

  : امور گمرکی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

و   بانکی  ، مسایل  دولتی  ، حسابداري ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه تجارت  ، حقوق مدنی  و مقررات  ، حقوق  بیمه  ها، اصول دولت  مالی  مشی و خط  عمومی  مالیه

  ، شیمی  گمرکی  و مقررات  ، قوانین دولتی  بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول و مأخذشناسی  تحقیق  هاي ، روش انگلیسی  زبان  به  بازرگانی  ، مکاتبات اسنادي  اعتبارات
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و   هنري ، آثار فرهنگی  با میراث  ، آشنایی و الکترونیکی  الکتریکی  و تجهیزات  آالت با ماشین  آنها، آشنایی  و مصنوعات  نسجی  الیاف  ، شناخت ها و فلزات کانی

  ، امور مالی  الملل بین  ، بازرگانی  تخصصی  انگلیسی  ، زبان گمرکی  المللی بین  هاي ها و کنوانسیون سازمان  و واردات  صادرات  عمومی  ، مقررات جات عتیقه

  .کاال  بندي ، طبقه و نقل  حمل  با صنعت  ، آشنایی الملل بین

  :الزم   هاي توانایی

  در تمامی  مدیریت  رشته  دانشجوي  براي  الزم  هاي از ویژگی  قوي  بیان  و قدرت  و تحلیل  تجزیه  ، توان خوب  اجتماعی  ، روابط نفس  اد به، اعتم رهبري  قدرت

  و در دروس  مند بوده ر عالقهبازا  و محیط  و اقتصادي  تجاري  مسائل  باید به  و صنعتی  بازرگانی  هاي در گرایش  بخصوص  رشته  این  دانشجوي.  ها است گرایش

. باشد  و آمار قوي  ریاضی  باید در دروس  صنعتی  مدیریت  بخصوص  مدیریت  رشته  دانشجوي  همچنین. باشد  قوي  فارسی  و ادبیات  انگلیسی  ، زبان ریاضی

  یک  و به  برخوردار بوده  خوبی  اجتماعی  مند باشد و از روابط افیا عالقهجغر  درس  خود و به  و فرهنگ  تاریخ  به  که  است  نیز الزم  جهانگردي  مدیریت  دانشجوي

این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم . برقرار کند  ارتباط  راحتی  به  خارجی  باشد تا بتواند با جهانگردان  مسلط  یا عربی  ، فرانسه انگلیسی  مثل  خارجی  زبان

  .پذیرد انسانی دانشجو می ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  از مطالب  بخشی  چون. کار گردد  به  مشغول  یا کارخانه  شرکت  مدیر یک  عنوان  بدو امر به  از همان  باشد که  نباید انتظار داشته  مدیریت  رشته  التحصیل فارغ  یک

  یک  عنوان  در ابتدا باید به  رشته  این  التحصیل فارغ  بنابراین. شود  گرفته  جامعه  هاي و سازمان  از محیط  هتجرب  عنوان  باید به  مدیریت  هاي کالس  و محتواي

و   دولتی  تواند در مؤسسات می  دولتی  مدیریت  التحصیل فارغ  در کل. کند  را طی  ترقی  هاي مرور پله  به  و سپس  تر وارد بازار کار شده پایین  هاي در رده  کارشناس

  هاي کار در سازمان  براي  صنعتی  کند و مدیریت  فعالیت  و بازرگانی  اقتصادي  هاي تواند در سازمان می  بازرگانی  مدیریت. کار گردد  به  مشغول  و خدماتی  عمومی

  جذب  جهانگردي  مدیریت  گرایش  دانشجویان  ر نیز، تمامیکشو  جهانگردي  در صنعت  کار متخصص  نیروي  نیاز به  دلیل  به.  مناسبتر است  و تولیدي  صنعتی

  ارشاد و فرهنگ  وزارت  میراث فرهنگی و گردشگري  و یا در سازمان  یا تورگردان  مدیر فنی  عنوان  به  مسافرتی  توانند در دفاتر خدمات شوند و می بازار کار می

با   در ارتباط  که  و نقل  و حمل  بازرگانی  هاي نیاز دارند، شرکت  مدیریت  رشته  متخصصان  به  که  دولتی  بیمه  هاي بر شرکت  عالوه. کار گردند  به  مشغول  اسالمی

 .کنند می  را جذب  بیمه  مدیریت  گرایش  التحصیالن هستند نیز فارغ  المللی بین  تجارت

 

  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

  :دیباچه

دقیقه است؛ یعنی از زمان پذیرش بیمار در بخش اورژانس تا تعیین تکلیف نهایی او به  219یرش بیمار تا تعیین تکلیف نهایی در کشور ما متوسط زمان پذ

شک یکی از مهمترین دالیل  بی. گردد روحی و خسارات مالی غیر جبرانی می  کشد، زمانی که موجب صدمات جسمی، طور متوسط سه ساعت و نیم طول می

مدیریتی که بتواند با تکیه بر دانش و تجربه الزم از امکانات . ها، نبود مدیریت قوي و توانمند است و سایر مشکالت موجود در بیمارستانبروز این مشکل 
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ن مدیریتی نیاز وري را داشته باشد و رضایت کارکنان و بیماران را تأمین کرده و بهترین خدمات را در کمترین زمان ارائه دهد امروزه چنی موجود، بهترین بهره

تا   ساختمان  در حقیقت از طراحی. شود دانشی که در کشور ما در رشته مدیریت خدمات بهداشتی ـ درمانی آموزش داده می. به دانش تخصصی دارد

.  است  ـ درمانی  بهداشتی  خدمات  مدیریت  رشته  متخصصان  از اندیشه  گیري نیازمند بهره  بیمارستان  یک  و احتماالً تعطیل  ، توسعه ایجاد، اداره  براي  ریزي برنامه

، کاربرد کامپیوتر در  بیمارستانی  ، استانداردهاي بیمارستانی  مختلف  واحدهاي  اختصاصی  ، مدیریت داروشناسی  در زمینه  مدیریت  بر دانش  عالوه  که  افرادي

،  و درمانی  بهداشتی  هاي مراقبت  ، ارزیابی در ایران  و درمان  بهداشت  و مدیریت  ، سازمان انبیمارست  بخشی  و برون  بخشی  درون  ، روابط بیمارستان  مدیریت

،  داروسازي  درباره  کلیاتی  را دارند همچنین  الزم  اطالعات  تطبیقی  و درمانی  بهداشتی  و نظام  و درمانی  بهداشتی  در نظام  استراتژیک  و مدیریت  ریزي برنامه

  ؛ نحوه بهداشتی  با دروس  آن  و تطبیق  مدیریت  دروس  با بررسی  ـ درمانی  بهداشتی  خدمات  مدیریت  رشته.خوانند می  بیمارستان  و بهداشت  ، پزشکی پرستاري

  هاي از خانه  و درمان  بهداشت  نظام  مختلف  هاي شبکه  اداره  نحوه  کند؛ یعنی می  را تعیین  و درمان  بهداشت  نظام  مختلف  هاي ها یا زیرمجموعه امور شاخه  اداره

ها،  ، درمانگاه شهري  ـ درمانی  مرکز بهداشتی  به  وابسته  و تخصصی  عمومی  هاي ، بیمارستان و شهري  روستایی  ـ درمانی  تا مراکز بهداشتی  گرفته  بهداشت

  رشته  این  آموختگان دانش  ، به پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  آنها و حتی  به  هوابست  و آموزشی  تخصصی  هاي و بیمارستان  پزشکی علوم  هاي دانشگاه

  .شود می  داده  ارشد و دکترا آموزش  ، کارشناسی کارشناسی  مقطع  در سه

  :  الزم  هاي توانایی

،  ترین ، مظلوم  ترین با ضعیف  ؛ یعنی عمدتاً با بیماران  و درمان  اشتبهد  مدیر بخش  عنوان  به  ـ درمانی  بهداشتی  خدمات  مدیریت  رشته  التحصیل فارغ

سروکار   متنوع  ها و برخوردهاي ، نارضایتی ، کمبودها، نواقص ، اضطراب دیگر با استرس  و از سوي.  ها روبرو است انسان  و ناشکیباترین  ترین ، حساس نیازمندترین

در .باشد  قاطع  گیري و در تصمیم  بوده  قوي  و روحی  از نظر جسمی  که  است  الزم  همچنین. برخوردار باشد  و شکیبایی  ل، تحم باید از پختگی  دارد؛ بنابراین

  .باشد  مسلط  انگلیسی  زبان  و همچنین  شناسی ، زیست ، ریاضی ، شیمی فیزیک  مثل  تجربی علوم  دروس  باید به  رشته  این  دانشجوي  ضمن

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  و به  است  برده  پی  آن  التحصیالن فارغ  به  و نیاز جامعه  ـ درمانی  بهداشتی  خدمات  مدیریت  رشته  اهمیت  به  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  امروزه

؛  مازاد نیاز روبرو هستیم  التحصیل فارغ  توجهی  با تعداد قابل  و مامایی  ي، پرستار مانند پزشکی  پزشکی علوم  هاي از رشته  در تعدادي  که  آن  رغم  به  دلیل  همین

  ها به و بیمارستان  ـ درمانی  بهداشتی  هاي ، شبکه پزشکی علوم  هاي تا دانشگاه  گرفته  کشور، از وزارتخانه  و درمان  بهداشت  نظام  ساختار مدیریتی  در کل

  احمر، سازمان  تواند در هالل می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین.  و دکترا نیاز داریم  لیسانس  ، فوق لیسانس  مقطع  سه در هر  رشته  این  التحصیالن فارغ

  .نماید  فعالیت  درمانی  خدمات  بیمه  و سازمان  اجتماعی تأمین

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

و   ، آمار حیاتی در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات  حسابداري  ، اصول ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن و بهداشتی  پزشکی  ناسیش ، جامعه عمومی  روانشناسی

  منابع  ، مدیریت مدیریت  و مبانی  ، اصول اداري  ، مکاتبات و عملی  نظري  تحقیق  ، روش ، کاربرد کامپیوتر در مدیریت) و عملی  نظري(  بهداشتی  هاي شاخص
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  با خدمات  ، آشنایی دولتی  بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول و تدارکات  انبارداري  ، اصول مالی  ، مدیریت در بیمارستان  حقوقی  ، موازین ، رفتار سازمانی انسانی

  . اعیاجتم  مددکاري  ، مبانی در بیمارستان  غذایی  هاي و رژیم  ، تغذیه بهداشتی  خدمات  ، اصول پرستاري

  :  تخصصی  دروس

  ریزي ، برنامه پزشکی  ، مدارك بیمارستانی  هاي و عفونت  ، اپیدمیولوژي پزشکی  و تجهیزات  با لوازم  ، آشنایی پزشکی  شناسی ، واژه پزشکی  ، کلیات  تخصصی  زبان

و   طراحی  با اصول  دارو، آشنایی  و توزیع  تهیه  ، شناخت و درمانی  هداشتیب  خدمات  و تعرفه  ، بیمه  بیمارستان  و مدیریت  ، سازمان و درمانی  بهداشتی  خدمات

 .  در عرصه  ، کارآموزي ، پروژه ، اقتصاد پزشکی بیمارستان  و ایمنی  نگهداري  ، اصول بیمارستانی  ، استانداردهاي تجهیز بیمارستان

 

  مدیریت مالی

 :دیباچه

گذاري و ابزارهاي مالی پیشرفته  هاي سرمایه هاي مالی جهانی و شیوه شورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظامبا توجه به روندجهانی شدن اقتصاد ک 

در این . رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است. آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیاي متالطم امروز تثبیت کند

گذاري،  هایی براي بسط و توسعه سرمایه توانند با ارائه راهکار شوند و در نهایت می هاي نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می ن با تئوريرشته دانشجویا

ارهاي مالی آموختگان مدیریت مالی عالوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و حضور فعال در باز دانش. هاي مؤثري در حل مشکالت اقتصادي کشور بردارند گام

  . ها، نقش اساسی ایفا کنند ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان توانند وضعیت مالی شرکت می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی و تخصصی

مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و کاربرد آن   ستراتژیک، اقتصاد سنجیمدیریت مالی، پول و ارز بانکداري، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت ا

گذاري، مدیریت مالی در  ریزي، حقوق بازرگانی، حسابداري صنعتی، اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت سرمایه در مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه

ریزي مالیاتی،  الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه لی و مالی بینایران، نهادهاي پولی و مالی، نهادهاي پو

 .قراردادهاي بیمه، متون مالی، مبانی بانکداري و مدیریت بانک
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  مدیریت وبازرگانی دریایی

 :دیباچه

ریزي کالن جمهوري اسالمی و  هاي دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه ر ارگانهدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی دریایی براي خدمت د 

این رشته داراي سه گرایش مناطق ویژه، گمرکی و بندر و . ها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشور است دیگر شرکت

هاي آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و  گفتنی است که این رشته از بین داوطلبان گروه. ختصاصی داردواحد ا 18باشد که هر گرایش تنها  کشتیرانی می

گرایش مناطق ویژه دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاري و صنعتی مرزي و دریایی از نقطه نظر اهداف، .پذیرد علوم انسانی دانشجو می

شوند و علل پیشرفت اقتصادي کشورهاي صنعتی پیشرفت و  گونه مناطق آشنا می گذاري خارجی، عملکرد و ساختار این نافع، سرمایهتولید، اشتغال، مالکیت، م

  .گذاري را در مناطق ویژه فراگیرند هاي پیشبرد و توسعه و جذب سرمایه کنند تا بتوانند راه در حال توسعه را مطالعه می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي مختلف مدیریت و بازرگانی دریایی دروس مشترك در گرایش

در  کار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کالن، اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن روانشناسی

ن، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، پژوهش در عملیات، حسابداري مدیریت، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت اسالمی و الگوهاي آ

توسعه اقتصادي و  صنعتی، مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکداري، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی،

المللی، اصول ترابري، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاري حمل و نقل و  حسابرسی، زبان تخصصی، بازرگانی بینهاي اطالعاتی مدیریت،  ریزي، سیستم برنامه

مدیریت پشتیبانی   المللی حمل و نقل، گمرکی و بازرگانی، هاي بین المللی کاال، کنوانسیون بازرگانی، اصول حقوق و بیمه دریایی، اقتصاد ترابري، مدیریت بین

  .و توزیع

  :خصصی گرایش مناطق ویژهدروس ت

سازي،  هاي مناطق و بنادر ویژه و مراکز بار، اصول و مبانی خصوصی تولیدي و تجاري، نمونه  هاي مناطق ویژه، پروژه تحقیقاتی، اصول، انواع و نمونه

مومی صادرات و واردات و انواع کاالها و گرایش گمرکیدانشجویان گرایش گمرکی با قوانین و مقررات گمرکی، مقررات ع.اي گذاري و توسعه منطقه سرمایه

  .تر و بهتر انجام دهند تر، سهل شوند تا بتوانند امور گمرکی را هرچه دقیق محصوالت وارداتی یا صادراتی آشنا می

  :دروس تخصصی گرایش گمرکی

، شناخت الیاف و )ها و فلزات کانی(صادرات و واردات، شیمیها، قوانین و مقررات گمرکی، مقررات عمومی  مدیریت پایانه  پروژه تحقیقاتی، بهره وري سازمانی،

گرایش بندر و کشتیرانی در این گرایش اصول و وسایل حرکت و نگهداري کشتی، اهمیت وسایل کمک ناوبري بندري در .مصنوعات آن، کانتینر و وسایل بار

اي زمینی و دریایی، انواع قراردادهاي حمل کاال و خصوصیات حمل و نقل دریایی ه ها، انواع وسایل نگهداري و حمل بار در بنادر و پایانه هدایت ایمن کشتی

  .التحصیالن این رشته عملیات حمل و نقل کاال را در بنادر به طور مؤثر و مفید برعهده بگیرند شود تا فارغ آموزش داده می
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  :دروس تخصصی گرایش بندر و کشتیرانی

بار، مدیریت و تدارکات بندري، مدیریت و تدارکات   وري سازمانی، کانتینر و وسایل حمل ه تحقیقاتی، بهرهاصول ناوبري، اصول مهندسی دریایی، پروژ

 . مدیریت فرماندهی کشتی  کشتیرانی،

 

  مدیریت وکمیسردریایی

 :دیباچه

  و جا به  بندي ، تقسیم دریایی  نیروي  کارکنان  براي  غذایی و مواد  کشتی  ، سوخت موجود در کشتی  و مکانیکی  الکترونیکی  یا لوازم  کشتی  یدکی  قطعات  تهیه 

کمیسر   افسران  جدید بر عهده  انسانی  نیروي  و استخدام  دریایی  نیروي  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  هاي طرح  و ارائه  بینی ، پیش دریایی  نیروي  پرسنل  جایی

  باشند تا بتوانند جا به  داشته  نسبتاً خوبی  اطالعات  دریایی  نیروي  مختلف  هاي تخصص  باید درباره  رشته  این  نالتحصیال فارغ  دلیل  همین  به.  است  دریایی

  .نشوند  دچار مشکل  مختلف  هاي دستگاه  یدکی  قطعات  دهند و در تهیه  انجام  درستی  را به  دریایی  نیروي  پرسنل  جایی

  :الزم   هاي توانایی

  از بین  رشته  این  است  گفتنی.  است  ذکر شده  خمینی امام  دریایی علوم  دانشگاه  هاي رشته  معرفی  در بخش  رشته  این  شغلی  و موقعیت  الزم  ايه توانایی

  .پذیرد دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان

  :تحصیل   طولدر   رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

، کامپیوتر و   در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  ، اصول ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن  اساسی  کار، حقوق  روانشناسی

  .  آن  و الگوهاي  اسالمی  مدیریت  ، مبانی  ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه  در مدیریت  تحقیق  ، روش  در مدیریت  کاربرد آن

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  و طراحی  و تحلیل  تولید، تجزیه  ، مدیریت  صنعتی  ، حسابداري  در عملیات  ، تحقیق  انسانی  منابع  ، مدیریت  رفتار سازمانی  ، مدیریت  و مدیریت  سازمان  مبانی

در   تدارکات  ، مدیریت ترابري  ، اصول در ارتش  پرسنلی  در دریا، مدیریت  ، تدارکات دریایی  مهندسی  ، اصول ناوبري  ، اصولبازار  و مدیریت  ، بازاریابی  سیستم

  ، حقوق توزیعو   خرید و انبارداري  ، سیستم دولتی  ، حسابداري در ارتش  مالی  ، مدیریت ، اقتصاد ترابري دریایی  و بیمه  بیمه  ، اصول  دریایی  ، حقوق ساحل

 . ، کارآموزي تخصصی  ، زبان  بازرگانی
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  مدیریت هتلداري

  :دیباچه

ت دانشجویان مدیریت هتلداري با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهاي انتخاب، شناخت و خرید وسایل و تجهیزات الزم براي مؤسسا

غذایی آنها، چگونگی نگهداري مواد غذایی، تهیه  منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انرژي  ها، رزرواسیون، پذیرایی، تقسیم کار دراین گونه مؤسسه

ها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در کل هرآنچه براي اداره ومدیریت  انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینی

  .شوند رستوان و موارد مشابه ضروري است، آشنا می صحیح و مناسب یک هتل، متل،

  :هاي الزم  توانایی

تسلط داشته ) هاي فرانسه، آلمانی یا عربی یکی از زبان( التحصیالن این رشته، دانشجویان باید عالوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم  با توجه به نوع کار فارغ

همچنین دانشجویان این رشته باید از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و . شود ائه میالبته در دانشگاه دروسی دراین زمینه ار. باشند

  .تحلیل و خالقیت باالیی داشته باشند

  :موقعیت شغلی در ایران 

مؤسسات ملی و جهانگردي و , هاي تخصصی صنعت هتلداري مانند واحدهاي پذیرایی و اقامتی توانند در زمینه التحصیالن مدیریت هتلداري می فارغ

  .هاي حمل و نقل هوایی فعالیت کنند شرکت

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

روانشناسی  اصول سازمان و مدیریت، کلیات اقتصاد، اصول حسابداري، شناخت و کاربرد کامپیوتر، تاریخ ایران، مبانی کشور شناسی، مبانی جامعه شناسی،

  .هاي ایران باشد، شناخت و فرهنگ اقلیت می و نتایج توریسم، مطالب شرح حال بزرگانی که مقابر آنان به صورت آثار ملیاجتماعی، عوارض 

  :دروس اصلی 

 قررات حقوقحقوق کار وتأمین اجتماعی، کار برد کامپیوتر در صنعت جهانگردي و هتلداري، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، اقتصاد جهانگردي، قوانین و م

هاي اولیه،  صنعت جهانگردي و هتلداري، روابط عمومی، شناخت روحیات ملل، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و کمک

( ت، زبان دوم ها، جغرافیاي جهانگردي عمومی، جغرافیاي جهانگردي ایران، شناخت صنعت جهانگردي ، گذراندن اوقات فراغ خوانی و آشنائی با نقشه نقشه

  .، زبان انگلیسی)هاي آلمانی، فرانسه یا عربی یکی از زبان

  :دروس تخصصی 

پزي، بهداشت مواد غذائی، اصول تغذیه و  شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آن، حسابداري هتلداري، پذیره، خدمات رستوان، آشپزي، شیرینی

 .زبان انگلیسی تخصصی، کار آموزي داري،  سبه قیمت تمام شده، شناخت و نگهداري تاسیسات هتل، خانههاي غذائی، بهداشت کار و ایمنی، محا رژیم
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  مهندسی فضاي سبز

 :دیباچه

سبز با   ايفض  مهندسی  میان  در این. و مشکالت جسمی و روانی روبرو نشود  سبز نیاز دارد تا با کمبود اکسیژن  فضاي  متر مربع 4تا  2  در دنیا به  هر فردي 

  و زیباسازي  ، فضاسازي اي و منطقه  ، کوهستانی جنگلی  هاي پارك  ها و ایجاد انواع خیابان  در حاشیه  درختان  شهرها مانند کاشت  سبز در سطح  ایجاد فضاي

حفاظت و صیانت از محیط طبیعی و منابع  هاي صوتی، هاي بصري و ایجاد مناظر زیبا، تقلیل صداهاي آزار دهنده و تعدیل آلودگی ها، کاهش آلودگی پارك

سبز   فضاي  ها را به گردد و نیاز انسان هاي انسان می گاه عامل حفظ فضاي سبز و سالمت و زیبایی سکونت موجود در آن، حفاظت از تنوع حیاتی گیاهان،

  ، کیفیت آن  شهر و اطراف  تر؛ یعنی وسیع  و در سطوح  منازل  رافدر اط  مناظر طبیعی  سبز با ایجاد و حفظ  فضاي  در واقع مهندسی.کند می  موردنظر تأمین

  شهرها کمک  ساکنین  و روان  جسم  سالمت  سبز به  دیگر ایجاد فضاي  از سوي.  شهر است  تنفس  سبز شهر، دستگاه  زیرا فضاي. برد را در شهرها باال می  زندگی

  .وجود آید  آنها به  براي  امکان  را در خود شهر ندارند ، این  از طبیعت  روزمره  استفاده  امکان  که  کند تا مردمی می

  :  الزم  هاي توانایی

  باشد تا بتواند بذر چمن  داشته  آشنایی  و گلکاري  ، باغبانی کاري ، چمن ، هواشناسی شناسی از خاك  اعم  کشاورزي  علم  سبز باید به  فضاي  مهندسی  دانشجوي

  هاي با گل  بتواند گیاهانی  نماید، همچنین  تهیه  گل  میادین  یا تزئین  بازي  زمین  براي  مناسب  ، چمنی موقع  به  و آبیاري  و با کود مناسب  دهکر  تهیه  مناسب

باید   رشته  این  دیگر دانشجوي  سوي از.کند  هرس  درستی  و آنها را به  کرده  ها انتخاب خیابان  حاشیه  براي  مناسب  دهد و درختان  پرورش  و با دوام  بزرگ

  خوبی  به  و تجاري  ، اداري مسکونی  هاي محوطه  در طراحی  زینتی  مند باشد تا بتواند از گیاهان عالقه  کشی و نقشه  طراحی  و هنرمند باشد و به  با ذوق  فردي

ها  و اتوبان  مسکونی  هاي ، شهرك ، دانشگاهی صنعتی  هاي محوطه  مثل  ویژه  هاي وطهو مح  شهري  فضاهاي  ، طراحی سازي و پارك  پارك  گیرد و در طراحی  بهره

  .دهد  و زیبا ارائه  مناسب  هایی طرح  و هنر خویش  ذوق  یاري  به

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

از مراکز   ها یکی سبز شهرداري  ها و فضاي پارك  رو سازمان  میناز ه. نیاز دارند  زیست  سبز و بهبود محیط  فضاي  به  بزرگ  شهرهاي  ویژه  شهرها به  تمامی

و   دولتی  سبز موسسات  فضاي  ، مدیر، ناظر و مجري طراح  عنوان  توانند به می  سبز همچنین  فضاي  متخصصان.  است  رشته  این  التحصیالن فارغ  جذب  اصلی

جهاد   کشور، وزارت  وزارت  امور تحقیقات  و مجري  کشاورزي  هاي هنرستان  مربی  عنوان  د یا بهنماین  فعالیت  و مسکونی  اداري  هاي و محوطه  خصوصی

  .کار شوند  به  مشغول  و شهرسازي  مسکن  و وزارت  کشاورزي

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

  .با کامپیوتر  ، آشنایی عمومی  شناسی  ، جامعه ، آمار و احتماالت شناسی یست، ز عمومی  ، فیزیک ، اکولوژي  شناسی ، گیاه  عمومی  ریاضیات
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  :  اصلی  دروس

  ، گیاهان  ، گلکاري  عمومی  شناسی ، خاك  باغبانی  ، اصول  برداري و نقشه  ، طراحی  کاري ، چمن  فنی  ، رسم زینتی  هاي و درختچه  ، درختان عمومی  آبیاري

  .  شناسی ، هوا و اقلیم هوایی  هاي ، عکس  زیست  و محیط  ها و کودها، انسان خاك  ، حاصلخیزي آپارتمانی

  :  تخصصی  دروس

  ، کاربرد کامپیوتر در فضاي  آبیاري  هاي سیستم  ، طراحی ساختمانی  هاي و روش  سبز، مصالح  فضاي  و مهندسی  معماري  ، تاریخ طراحی  ، اصول  تصویري  بیان

،   بحث  ، جلسه سبز، کارآموزي  فضاي  ، مدیریت ویژه  هاي محوطه  سبز، طراحی  ها در فضاي ، سازه  شهري  فضاهاي  ، طراحی  زینتی  گیاهان  شتکا  سبز، طراحی

 . پروژه

 

  هوشبري

 :دیباچه

هوشی، در یک بخش هوشبري انجام وظیفه هاي سه یا چهار نفره به عنوان دستیار یک متخصص بی هدف تربیت افراد کارآمدي است که بتوانند در گروه 

گیري گازهاي خون و  هاي اندازه التحصیالن هوشبري توانایی شناسایی دستگاه فارغ. دروس این رشته به صورت نظري، عملی و کارآموزي در عرصه است. کنند

مختلف بیهوشی در اتاق عمل و استریلیزاسیون آنها، بیهوش  هاي سایر وسایل آزمایشگاهی مربوط به رشته بیهوشی و تنظیم و کاربرد آنها، شناسایی دستگاه

هاي  حسی هاي قلبی و تنفسی و بیدار کردن او در پایان عمل، دردشناسی، احیاي قلبی، ریوي، و انجام دادن بی ساختن بیمار زیر نظر متخصص و مراقبت

  .ماران بدحال را دارنداي و غیره در موارد کلینیکی پرستاري به روش علمی و مراقبت از بی ناحیه

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی و تخصصی 

، )فارماکولوژي(داروشناسی  اصول پرستاري، رفتار در اتاق عمل، فیزیک،  شناسی و استریلیزاسیون، ، فیزیولوژي، میکروب)آناتومی( روش بیهوشی، تشریح

هاي اولیه و روش احیاء قلبی ریوي، داروشناسی اختصاصی،  شناسی، کمک ي، معرفی بیمار، بیمارياصطالحات عمومی پزشکی و اختصاصی بیهوشی، کارآموز

 .هاي ویژه، کارآموزي در عرصه اصول مراقبت
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  مهندسی کشاورزي

  :دیباچه

قابل استفاده و گسترش و تنوع آب و هوایی میلیارد متر مکعب منابع آبی  100تا  118میلیون هکتار اراضی داراي قابلیت کشاورزي،  37کشور ایران با وجود 

. ، پتانسیل بسیار خوبی در بخش کشاورزي دارد)کشور ایران از لحاظ تنوع تولید زراعی و باغی بین کشورهاي جهان رتبه هشتم را دارد(اقلیم گوناگون  14در 

  گیري از دانش اند، باید از کشاورزي سنتی فاصله گرفت و با بهره هالبته براي توسعه این بخش مهم که به حق آن را محور توسعه اقتصادي کشور تلقی کرد

دامی،  گرایش علوم 7این رشته در .شود هاي مهندسی کشاورزي آموزش داده می کشاورزي به کشاورزي مکانیزه نزدیک شد، دانش و تخصصی که در گرایش

خاك شناسی و ترویج و آموزش کشاورزي از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی باغبانی، زراعت و اصالح نباتات، گیاه پزشکی، علوم و صنایع غذایی، 

  .پذیرد دانشجو می

  : دامی  گرایش علوم

  است  یو عمل  ، منطقی نحو صحیح  به  دام  پرورش  بحث  یکی.  شویم روبرو می  اساسی  ، با پنج مقوله دهیم  پرورش  علمی  طریق  به  بخواهیم  را که  دامی  هر نوع

نژاد   ، اصالح عامل  دومین. شود می  نیز مطرح  علوفه  و کشت  مراتع  مسأله  آن  و در راستاي  مطرح  در پرورش  بسیار مهم  عاملی  عنوان  به  تغذیه  میان  در این  که

  عامل. شود تولید می  توان  و افزایش  و ضایعات  تلفات  کاهش  باعث  که  است  ، بهداشت عامل  سومین.  باشیم  داشته  پر تولیدتري  شود تا دام می  باعث  که  است

  که  است  و بازاریابی  آخر، تولیدات  عامل. شود می  برداري  بهره  نحو مطلوب  به  در مزارع  فعال  از نیروي  آن  یاري  به  که  است  انسانی  نیروي  مدیریت  چهارم،

و   بررسی  به  دامی  مهندسی علوم.ایجاد نگردد  ، افتی تولیدات  شود تا در سطح  بازار عرضه  به  تولیدات  نحوي  چه  به  رد کهک  باید بررسی  عامل  این  براساس

  آبزیان  پرورش  المث  براي. گنجد نمی  دامی  علوم  در رشته  هر دامی  در کشور ما پرورش  البته. پردازد می  دام  آنها در پرورش  و نقش  عامل  پنج  این  مطالعه

  . نیست  رایج  یا خوك  ، گربه  سگ  شود؛ همچنین در کشور ما پرورش می  مطرح  شیالت  بیشتر در رشته

  :  الزم  هاي توانایی

  با نحوه  زراعی  هاي زمین ها و دارد و دانشجو باید در دامداري  عملی  گرایش جنبه  این  از دروس  توجهی  قابل  بخش  باید بداند که  دامی  علوم  هر داوطلب

. بترسد  زنبور عسل  مثل  گاو و گوسفند یا حشراتی  مثل  باشد و از حیواناتی  حساس  کود یا دام  بوي  به  رو نباید نسبت  از همین. آشنا گردد  دام  و تغذیه  پرورش

  .باشد  مسلط  شناسی ر و زیستمانند آما  دروسی  به  که  است  گرایش الزم  این  نیز دانشجوي  درسی  از لحاظ

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  ، فاصله شیر، رکود ساالنه  از اوج  خودشان  که  نیستند و در حالی  ها واقف در دامداري  دامی  علوم  کارشناس  حضور یک  ضرورت  ما به  از دامداران  بسیاري

  این  البته.برند نمی  اي بهره  فوق  هاي نیز در زمینه  دامی  علوم  کارشناس  ندارند، از تخصص  ها اطالعی اريو بیم  نژاد و درصد تلفات  ، اصالح نویسی  ، جیره زایمان

  دامی  علوم  مهندس  باید از یک  حاضر هر دامپروري  در حال  خوشبختانه  ندارند، چون  کاري  موقعیت  گرایش هیچ  این  التحصیالن فارغ  که  معنا نیست  آن  به

  بر کار در جهاد کشاورزي  توانند عالوه می  التحصیالن و فارغ  است  ها نسبتاً مطلوب در روستاها و شهرستان  بازار کار مهندسی علوم دامی  بگیرد و همچنین  بهره
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  خوراك  براي  تغذیه  هاي توانند در آزمایشگاه می  همچنین.نمایند  اندازي را راه  دامداري  خود یک  نیز کار کنند یا اینکه  خصوصی  هاي ها و دامداري در مرغداري

  .نمایند  فعالیت  و آبزیان  امور دام  و مراکز تحقیقاتی  نژاد دام  اصالح  هاي ، آزمایشگاه یا آنالیز خوراك

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :ج و آموزش کشاورزي، باغبانی، خاك شناسی و صنایع غذایی گیاه پزشکی، تروی گرایش زراعت و اصالح نباتات، علوم دامی، 7دروس مشترك در 

آبیاري عمومی، هوا و  شناسی، شناسی، آمار و احتماالت، بیوشیمی عمومی، زیست ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، اکولوژي، گیاه

هاي کشاورزي، عملیات کشاورزي،  شناسی و دفع آفات، ماشین هحشر شناسی عمومی، زراعت عمومی، باغبانی عمومی، شناسی، اقتصاد کشاورزي، خاك اقلیم

  .آشنایی با کامپیوتر  هاي کشاورزي، دامپروري عمومی، اصول تبدیل و نگهداري فرآورده

  :  دامی  دروس تخصصی گرایش علوم

طیور،   گوسفند و بز، پرورش  ، پرورش  گاو شیري  و طیور، پرورش  دام  هاي ، بیماري  دام  ، اصالح دام  و فیزیولوژي  ، تشریح دام  بهداشت  ، اصول  دام  تغذیه

  . ، کارآموزي  زنبور عسل  ، پرورش  داري ، مرتع تولید مثل  فیزیولوژي

  :پزشکی گرایش گیاه

  دهد و به می  را رنج  گیاه  که  پردازد و آنچه می  میوه  و درختان  ، زینتی زراعی  از گیاهان  اعم  گیاهان  و معالجه  حفظ  به  انسان  معالجه  جاي  به  پزشکی گیاه  دانش 

  گیاه  مختلف  هاي بخش  ها به ها، انبارها، سیلوها و کشتی در مزرعه  که  با آفاتی  گرایش  این  دانشجوي کند؛ یعنی می  و بررسی  زند، مطالعه می  صدمه  آن  سالمت

را در   سمپاشی  شود و نحوه ها آشنا می ها و باکتري ها، ویروس مانند قارچ  گیاهی  هاي هرز یا بیماري  ايه و علف  ، جوندگان حشرات  زند از قبیل می  صدمه

  بلکه  نیست  زند تنها بیماري می  صدمه  گیاه  به  آنچه  که  داشت  باید توجه  البته. گیرد انبارها را فرا می  ضد عفونی  و نحوه  از گیاه  رشد و نگهداري  مختلف  مراحل

  گیاه  رو دانشجوي  از همین. شود می  محسوب  گیاهی  دهد و جزو ضایعات می  را رنج  نیز گیاه  در خاك  کمبود مواد غذایی  و حتی  ، گرمازدگی سرمازدگی

  .ها را بیاموزد آسیب  از این  جلوگیري  را بشناسد و نحوه  باید موارد فوق  پزشکی

  :  الزم  هاي توانایی

هرز   هاي ها و علف ، بیماري آفات(  زنده  دیگر با موجودات  آشنا باشد و از سوي  ایران  طبیعی  و جانوري  گیاهی  هاي سو با گونه  باید از یک  ایرانی  کپزش  گیاه

  مهندس  در واقع. کند  و با آنها مبارزه  نا بودهشوند، آش وارد می  غیرقانونی  صورت  کشور به  طوالنی  یا از مرزهاي  رسمی  ورودي  از مبادي  دائم  که)  اي قرنطینه

  همچنین.باشد  داشته  اي و گسترده  وسیع  و آمار، اطالعات  ، بیولوژي دارد و باید از بیوشیمی  را بر عهده  و پر مسؤولیت  دشوار، پیچیده  کاري  پزشکی گیاه

  باید به  گرایش  این  دانشجوي  خاطر بسپارد و باالخره  آنها را به  ها و رده و قارچ  حشرات  التین  یدانشجو باید اسام  دارد چون  قوي  حافظه  نیاز به  پزشکی گیاه

  مضر براي  حشرات  درس  شود و در این می  گیاهی  آفات  شامل  گرایش  این  از دروس  اي عمده  زیرا بخش. مند باشد عالقه  شناسی حشره  و بخصوص  کشاورزي

  .شود می  داده  آنها آموزش  ژيو بیولو  آفات

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  باید به  گیاهی  هاي و بیماري  با آفات  مبارزه  براي  داند که می  دارند اما هر کشاورزي  و خاك  آب  را درباره  الزم  اطالعات  تصور کنند که  از کشاورزان  شاید برخی
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. دارد  نیاز مبرمی  پزشکی گیاه  مند و تواناي عالقه  التحصیل فارغ  دیگر کشور به  عبارت  به. را فرا گیرد  از آن  استفاده  حوهو ن  سم  کند تا نوع  مراجعه  متخصص  یک

  دسینحاضر مهن  دیگر در حال  از سوي.گرایش هستند  این  التحصیالن فارغ  نیز از مراکز جذب  و گیاه  گل  هاي ها و کلنیک ، شهرداري کشاورزي  وزارت

  موقعیت  که  ذکر است  قابل.ایجاد کنند  میوه  یا باغ  و گلخانه  گرفته  وام  وزارتخانه  ، از این جهاد کشاورزي  زایی اشتغال  از طرح  توانند با استفاده می  کشاورزي

  .نمایند  شهر خود فعالیت  رزيکشاو  تحقیقات  توانند در سازمان زیرا می  ها بهتر است گرایش در شهرستان  این  التحصیالن فارغ

  : پزشکی  گیاه  تخصصی  دروس

و   ، آفات میوه  درختان  مهم  هاي ، بیماري میوه  درختان  مهم  ، آفات زراعی  گیاهان  مهم  هاي ، بیماري  زراعی  گیاهان  مهم  ، آفات شناسی ، قارچ  شناسی حشره

هرز و   هاي ، علف شیمیایی  مبارزه  ، تکنولوژي شناسی ، سم گیاهی  هاي و بیماري  با آفات  مبارزه  ها، اصول يو سبز  ، جالیزي زینتی  گیاهان  مهم  هاي بیماري

  . ، کارآموزي انباري  آنها، آفات  کنترل

  : کشاورزي  و آموزش  گرایش ترویج

ها فرا  در دانشگاه  دانشجویان  که  دیگر مطالبی  عبارت  به.  است  جامعه  ختلفاقشار م  در بین  رشته  آن  و علم  دانش  بردن  اي هر رشته  مهم  هاي از رسالت  یکی

  بتوان  از مخاطبان  هر یک  توانایی  با سطح  گیرد تا متناسب  صورت  در آن  باید تغییر و تحولی  بلکه  نیست  استفاده  قابل  مردم  عموم  گیرند، مستقیماً براي می

قرار   متفاوتی  هاي در رده  و آگاهی  علمی  سطح  از لحاظ  که  سر و کار داریم  نیز ما با افراد مختلفی  در کشاورزي. قرار داد  ر اختیارشانها را د ها و نوآوري ایده

  هاي یافته  باشند که  باید متخصصانی  بیاورند بلکه  دست  به  کشاورزي  را از کتب  دانش  توانند این دارند اما نمی  نوین  کشاورزي  دانش  نیاز به  که  افرادي. دارند

  و آموزش  ترویج  مهندسین  همان  متخصصان  در اختیار آنها قرار دهند این  از مخاطبان  دسته  این  علمی  و توان  دانش  با سطح  را متناسب  جدید علمی

با   بخش  در این  کشاورزي  و آموزش  ترویج  مهندسی  دانشجویان  شود؛ یعنی نیز می  رسمی  هاي آموزش  شامل  گرایش  این  آموزش  بخش  البته.هستند  کشاورزي

  .شوند آشنا می  کشاورزي  هاي ها و دبیرستان هنرستان  و مدیریت  ، تدریس آموزشی  ریزي برنامه  نحوه

  :الزم   هاي توانایی

  ، روانشناسی ارتباطات  شامل  مختلف  از علوم  اي گسترده  حیطه  آن  دروس  چون  است  اي رشته  بین  هاي از رشته  یکی  کشاورزي  و آموزش  مهندسی ترویج

  مهم  در دروس  گرایش باید هم  این  دانشجوي  دلیل  همین  به.گیرد را دربرمی  ، کامپیوتر، آمار و کشاورزي ، مدیریت تربیتی  ، علوم آموزشی  ، تکنولوژي تربیتی

بسیار   باید صبر و حوصله  باشد؛ یعنی  را داشته  تدریس  براي  الزم  هاي توانمندي  باشد و هم  قوي  و ریاضی  ، شیمی ناسیش مانند زیست  مهندسی کشاورزي

  آموزش و  ترویج  نحو به  بهترین  باشد تا بتواند به  و خالق  باید نواندیش  در ضمن. ، دلسرد نشود کشاورزان  از سوي  پذیرش  عدم  ترین و با کوچک  داشته

  باید شخصیتی  همچنین. نماید  استفاده  راه  در این  و عکس  پوستر، فیلم  تهیه  مثل  آموزشی  تکنولوژي  متعدد و متفاوت  هاي بپردازد و از روش  کشاورزي

  را به  و عملی  تئوري  ها، دانش اعتماد آن  جلببرقرار کند و با   ارتباط  قشر روستایی  خصوص  به  جامعه  مختلف  باشد تا بتواند با طبقات  گرا داشته برون

  .باشد  دیگران  به  و کمک  همکاري  مند به ببرد و عالقه  لذت  کشاورزي  هاي و فعالیت  روستایی  از محیط  که  است  الزم  سازد و در نهایت  منتقل  کشاورزان

  :در ایران   شغلی  موقعیت

در   و آموزش  ترویج  ، کارشناس ترویجی -  تحقیقاتی  هاي طرح  ، مجري استان  کشاورزي  سازمان  رئیس  عنوان  توانند به یم  کشاورزي  و آموزش  ترویج  مهندسین
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،  کارشناس  انعنو  یا به. گردند  روستاییان  زندگی  سطح  ارتقاي  شوند و باعث  فعالیت  به  مشغول  ریزي و برنامه  مدیریت  و سازمان  بیمه  ، صندوق تعاون  وزارت

ریز  مدیر، آموزشگر، برنامه  عنوان  توانند به می  همچنین.کنند  ، بر کار آنها نظارت کرده  آماده  روستاییان  به  نوین  هاي یافته  انتقال  را براي  از مروجین  گروهی

و   دیداري  وسایل  مسؤول  علمی  هاي ند یا در سمینارها و کنگرهنمای  فعالیت  کشاورزي  هاي ها و دبیرستان در هنرستان  آموزشی  یا تکنولوژیست  آموزشی

  براي  هم  آموزش  ، نیاز به کشاورزي  در بخش  که  ذکر است  به  الزم.کنند  خدمت  در جامعه  کشاورزي  ها و نشریات سردبیر روزنامه  عنوان  شوند و به  شنیداري

بسیار   و نقش  داشته  مناسبی  شغلی  توانند فرصت مرد می  و چه  زن  گرایش چه  این  التحصیالن فارغ  ، بنابراینوجود دارد  روستایی  مردان  براي  و هم  زنان

  .باشند  داشته  روستاییان  در بهبود وضعیت  اي ارزنده

  :  کشاورزي  و آموزش  گرایش ترویج  تخصصی  دروس

  آموزش  ، اصول بزرگساالن  آموزش  ، اصول  و پرورش  آموزش  ، اصول  عشایري  شناسی مردم  ، مقدمات  روستایی  شناسی  ، جامعه تربیتی  روانشناسی  مقدمات

  ، آموزش و نوپذیري  ، نوآوري آموزشی  برنامه  و تهیه  ، طرح ترویجی  ریزي برنامه  ، اصول  و ترویج  آموزش  مدیریت  ، اصول کشاورزي  ترویج  ، اصول کشاورزي

  .  عملی  کشاورزي  و آموزش  ، ترویج و ترویجی  فنی  نویسی  مقاله  ، اصول  و بصري  سمعی

  : گرایش باغبانی

  و گیاهان  ، سبزیجات زینتی  ها و گیاهان ، گل میوه  درختان  شامل  که  گیاهانی.  است  باغبانی  گیاهان  در پرورش  و مهارت  ، هنر، تجربه از علم  اي آمیخته  باغبانی

  محیطی  شرایط  گیاهان به  که  هایی ، پاسخ از گیاهان  چهار دسته  این  ژنتیکی  هاي با ویژگی  چهار سال  در طی  باغبانی  مهندسی  شود و دانشجوي می  دارویی

  است  گیاهان  فیزیولوژیکی  دقیق  هاي سیبرر  خاطر همین  شود و به دهند، آشنا می می... و   ، کود، هرس آبیاري  ما مثل  تیمارهاي  به  که  هایی دهند و پاسخ می

  زینتی  ، گیاهان باغبانی  علم  یاري  به  مثال  براي.  است  شده  باغبانی  محصوالت  و کیفیت  کمیت  بهتر شدن  باعث  که  ، علمی است  علمی  رشته  یک  باغبانی  که

  هاي نژاد و رسیدگی  اصالح  یاري  به  بود اما امروزه  تلخ  خریدیم می  که  از خیارهایی  بعضی  قدیمیا در . دهند می  بزرگتري  هاي و گل  پیدا کرده  بیشتري  دوام

  .وجود ندارد  خیار تلخ  الزم

  :الزم   هاي توانایی

  شده  در دنیا انجام  کارهایی  چه  باغبانی  ر زمینهد  کرد که  برقرار کرد و باید بررسی  ارتباط  و خاك  کرد، باید با آب  را حس  ، باید آن است  کار عملی  یک  باغبانی

مند  برود و به کار با خاك و گل و گیاه عالقه  الزم است که سرِ زمین  مهندسی کشاورزي ـ باغبانی  دانشجوي  دلیل  همین  به.  گرفت  و از آنها ایده  است

  در این  گیاهی  تنوع  اینکه  باشد براي  داشته  تسلط  آن  و به  مند بوده عالقه  شناسی گیاه  ژهوی  به  زیستی  علوم  گرایش باید به  این  دانشجوي  همچنین.باشد

  که  افرادي  بنابراین. سر و کار دارد  ذوقی  با مسائل  زینتی  گیاهان  بخصوص  گیاهان  خاطر ماهیت  به  گفتنی است که باغبانی. زیاد است  العاده گرایش فوق

  .تر خواهند شد گرایش موفق  دارند، در این  نیز عالقه  و گیاه  گل  و به  است  در آنها قوي  ريهن  هاي زمینه

  :در ایران   شغلی  موقعیت

ها،  تولید گل  هتوانند ب می  الزم  سرمایه  داشتن  گرایش در صورت  این  التحصیالن فارغ  ، چون است  تولیدکنندگان  براي  پردرآمدي  رشته  از نظر اقتصادي  باغبانی

  باغبانی  مهندسی  دانشجوي  وسیعی  در سطح  آزاد اسالمی  دانشگاه  دیگر چون  از سوي.بپردازند  اي گلخانه  هاي یا میوه  ، سبزیجات و دارویی  زینتی  گیاهان
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  نیز کارهاي  یا جهاد کشاورزي  و بودجه  برنامه  وانند در سازمانت می  باغبانی  مهندسی  التحصیالن فارغ. است  نشده  گرایش اشباع  گیرد، هنوز بازار کار این نمی

  .نمایند  فعالیت  خصوصی  هاي و باغ  در مزارع  کارشناس  عنوان  دهند یا به  انجام  و آزمایشگاهی  تحقیقاتی

  : گرایش باغبانی  تخصصی  دروس

  هاي ، میوه خصوصی  ، سبزیکاري عمومی  ، سبزیکاري  و کودها، ازدیاد نباتات  خاك  نها، حاصلخیزيآ  هرز و کنترل  هاي ، علف نباتات  اصالح  ، اصول باغبانی  اصول

  گیاهی  ، فیزیولوژي گرمسیري  و نیمه  گرمسیري  هاي ، میوه  و گیاه  گل  و بذر گیري  ریز، اصالح  هاي ، میوه  ، گلکاري بعد از برداشت  ، فیزیولوژي  معتدل  مناطق

  .  زي، کارآمو

  : شناسی گرایش خاك

  ، آلودگی و آب  خاك  ، مدیریت زیست  از محیط  و حفاظت  تولید مواد غذایی  در جهت  از خاك  بري ، بهره خاك  شناسایی  به  شناسی ـ خاك  کشاورزي  مهندسی

  ، زراعت آبی  ، زراعت ، مرتع جنگل  از قبیل  گوناگون  مصارف  براي  كخا  و کاربري  و آلی  شیمیایی  کودهاي  بهینه  ، مصرف شور و قلیایی  هاي خاك  ، اصالح خاك

  مختلف  هاي ، روش خاك  انواع  گذاري و نام  بندي ، رده خاك  و تکامل  پیدایش  گرایش با مراحل  این  دیگر دانشجویان  عبارت  به. پردازد می  و شهرسازي  دیم

کنند و با  می  را مطالعه  اقلیمی  مختلف  و عوامل  و گیاه  با آب  خاك  بین  شوند و رابطه آشنا می  زراعی  هاي خاك  تو تقوی  ، نگهداري و حفظ  فرسایش  کنترل

  .نندک می  کمک  زراعی  بیشتر محصوالت  هرچه  بهروري  به  مواد مختلف  شدن  یا کم  در برابر اضافه  آن  و واکنش  خاك  و شیمیایی  فیزیکی  خصوصیات  بررسی

  :  الزم  هاي توانایی

  و منابع  زیست  محیط  و همچنین  دروس  این  گرایش باید به  این  و دانشجویان  است  شناسی و زمین  شیمی  شناسی، ـ خاك  کشاورزي  در مهندسی  پایه  دروس

  .باشند  را داشته  ها، صحرا و مزارع کار در آزمایشگاه  مند باشند و آمادگی عالقه  طبیعی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

.  است  شناسی ـ خاك  کشاورزي  مهندس  کود برعهده  کود و نوع  میزان  تعیین. را کود بدهد  هکتاري 50یا  30  خواهد باغی باغدار می  یک  کنید که  فرض

.  است  مناسب  یا مسکن  ، باغبانی زراعت  براي  زمین  یک  ند کهک  مشخص  کند؛ یعنی  را تعیین  مختلف  هاي زمین  تواند کاربري گرایش می  این  مهندس  همچنین

،  جهاد کشاورزي  تواند در وزارت می  شناسی ـ خاك  کشاورزي  حاضر نیز مهندس  در حال. را نیز پیشنهاد بدهد  زراعی  زمین  براي  مناسب  محصول  نوع  در ضمن

  .کند  تفعالی  خصوصی  ها یا در بخش ، شهرداري زیست  محیط

  : شناسی گرایش خاك  تخصصی  دروس

  ، رابطه خاك  و حفاظت  ، فرسایش خاك  و کودها، بیولوژي  خاك  ها، حاصلخیزي خاك  بندي و رده  ، پیدایش شور و قلیایی  هاي ، خاك خاك  ، شیمی خاك  فیزیک

  . ، کارآموزي گیاه  ، تغذیه زهکشی  یها، مبان خاك  برداري ، نقشه ها و اراضی خاك  ، ارزیابی و گیاه  و خاك  آب

  : نباتات  و اصالح  گرایش زراعت

  و اصالح  گرایش زراعت  میان  در این.  است  کشاورزي  مهندسی  گرایش تولیدکننده  از سه  یکی  دامی  و علوم  هاي باغبانی در کنار گرایش  نباتات  و اصالح  زراعت

  گیاهانی. پردازد می  ، چغندر قند، سویا و آفتابگردان ، جو، ذرت نظیر گندم  زراعتی  تولید گیاهان  سازي بهینه  هاي د و روشعملکر  رشد و نمو، میزان  به  نباتات
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  ژنتیکی  پایه  که  گیاهان  اصالح  گرایش طریقه  در این  همچنین. آیند شمار می  به  زراعتی  گیاهان  ترین مهم  و در واقع  است  آنها وابسته  به  و دام  انسان  غذاي  که

  که  را تولید کنیم  ، گندمی مختلف  هاي گندم  با تالقی  مثال  براي.  باشیم  داشته  بیشتري  و بازدهی  با کیفیت  ، گیاهانی ژنتیکی  شود تا با اصالح می  دارد، مطالعه

  .باشد  را داشته  کیفیت  و بهترین  بازدهی  باالترین

  :  الزم  هاي توانایی

  نشان  تجربه  چون. باشد  کشاورزي  به  وابسته  نوعی  باید به  نباتات  و اصالح  زراعت  دانشجویان  شخصی  زندگی  گرایش معتقدند که  این  و متخصصان  استادان

و   کار در مزرعه  به  که  افرادي  همچنین. شوند یم  مواجه  زیادي  با مشکالت  کشاورزي  عملی  دارند در دروس  شهري  زندگی  که  ، دانشجویانی است  شده  داده

  .تر هستند گرایش موفق  مند باشند در این عالقه  آزمایشگاه

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

تواند  نیز می  سرمایه  نداشتن  تکند و در صور  اداره  مکانیزه  صورت  را به  زراعی  زمین  تواند یک می  خوبی  باشد به  داشته  گرایش سرمایه  این  التحصیل اگر فارغ

، هر  است  شده  تصویب  مجلس  توسط  که  کشاورزي  مهندسی  نظام  هاي نامه آئین  با اجراي  که  این  ویژه  به. گردد  کشاورزي  تولید واحدهاي  مؤسسات  جذب

از   هریک  به  حاضر دولت  در حال  است  گفتنی. گردد  اداره  نباتات  حو اصال  زراعت  مهندس  یک  نظارت  باید تحت  و خصوصی  از دولتی  اعم  زراعی  زمین

  .دهد می  کشاورزي  هاي فعالیت  انجام  براي  وام  تومان  میلیون 20  الزم  هاي توانمندي  داشتن  در صورت  کشاورزي  مهندسی  التحصیالن فارغ

  :نباتات   و اصالح  دروس تخصصی گرایش زراعت

  نباتات  ، زراعت صنعتی  نباتات  ، زراعت خصوصی  نباتات  ، اصالح نباتات  اصالح  ، اصول و گیاه  و خاك  آب  آنها، رابطه  هرز و کنترل  هاي ، علف کاري دیم ، داري مرتع

 . ، کارآموزي زراعتی  گیاهان  ، فیزیولوژي اي علوفه

 

  مهندسی منابع طبیعی

 :دیباچه

جمعیت شهر . ها گذشت سال. شد شت و رودخانه تمیز و شفاف و زالل، و طبیعت با بارش هر باران از شادابی و طراوات لبریز میزمین سبز بود؛ به سبزي به 

هاي تولید کارخانه که به کار افتاد، فاضالب صنعتی را  چرخ. ها جان گرفتند هاي تازه ساخته شد و به جاي درختان سرسبز، کارخانه خانه. رو به فزونی گذاشت

. هایشان تنفس کردند و گروه گروه جان باختند هاي کوچک و بزرگ، ذرات آلوده کننده آب را با آب شش آن وقت ماهی. به میان آب رودخانه جاري ساخت

اهد مرگ ایم، هر لحظه ش اش کرده هاي خودمان، خاکستري آب، خاك و هواي آلوده، نفس درختان را نیز قطع کرد و اکنون ما در این زمین که با دست

براي مثال در مناطق . خورد این بحران در کشور ما بسیار جدي و فراگیر به چشم می. پاکی و شادابی و در نهایت هستی و زندگی هستیم سبزي و سبزینگی،

در مقایسه با دهه به یک چهارم و  50وحش ما نسبت به دهه   نما، ذخایر حیات کلیدي و شاخصی همچون پارك ملی گلستان و منطقه حفاظت شده جهان

حال چه باید کرد؟ و چگونه !است  60دهه % 50و  50دهه % 25به عبارت دیگر، ذخیره کنونی جمعیت حیات وحش کشور ما . به نصف تقلیل یافته است 60
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یران بازگرداند؟کارشناسان منابع طبیعی آمیزي نمود و حیات و زندگی را به طبیعت ا هایی زنده و شاداب رنگ توان بار دیگر آسمان را آبی و زمین را با رنگ می

  برداري صحیح از اراضی مطابق با قابلیت هاي عملی براي حفظ و توسعه پوشش گیاهی، بهره ارائه طرح  محیطی، با بررسی علم اکولوژي، حل مسائل زیست

گرایش  5این رشته در مقطع کارشناسی داراي .ندکنند تا این آرزو را محقق ساز آنها، توسعه فعالیت آبخیزداري و مدیریت آب و خاك، تالش می

زیست یک رشته چند بخشی یا بین  زیستمحیط گرایش محیط. زیست، مرتع و آبخیزداري، جنگلداري، شیالت و علوم و صنایع چوب و کاغذ است محیط

کند تا بین  این گرایش تالش می. باشد بردي و جغرافیا میاکولوژي کار  اي از علوم بیولوژي، اکولوژي، فیزیک، شیمی، ریاضی، آمار، اي است و آمیخته رشته

پل بزند تا بشر با استفاده از دانش روزافزون خود به نحوي عمل کند که با نیازها و ... محیط انسان یا محیط شهري و محیط فراشهري مثل مرتع، جنگل و 

هاي  کند تا با ارائه دانش و آگاهی همچنین تالش می.خود و آیندگان فراهم سازدامیدهایش هماهنگی بیشتري داشته باشد و در نهایت زندگی بهتري رابراي 

به حمایت و حفاظت از ... هاي ملی و جنگلی و  زیست، نحوه طراحی پارك الزم درباره اکولوژي حیات وحش، اکولوژي دریاها، نحوه آلودگی محیط

هاي مهندسی منابع طبیعی است و در آن  ط زیست در مقطع کارشناسی یکی از گرایشدر کشور ما محی.محیطی بپردازد  زیست و حل مشکالت زیست محیط

زیست را به عنوان یک رشته  زیست معتقدند که باید مثل سایر کشورهاي دنیا، محیط شود، اما استادان محیط هاي طبیعی پرداخته می بیشتر به اکوسیستم

زیست به تعامل و ارتباط بین  چون در حقیقت محیط. هاي شهري نیز پرداخته شود عی به اکوسیستمهاي طبی مجزا ارائه دهیم و در آن عالوه بر اکوسیستم

مهندسی محیط زیست به عنوان یک رشته  83در سال .(پردازد و صحیح نیست که این دو را مجزا از یکدیگر بررسی کنیم هاي انسانی و طبیعی می محیط

  .)ابسته به وزارت آموزش و پرورش ارائه شده استمجزا در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، و

  :موقعیت شغلی در ایران 

آب، تصفیه آب، تولید مواد غذایی، تامین مواد   ارزش اقتصادي هر هکتار دریا از نظر تعدیل و تنظیم گازها، کنترل آشفتگی، تنظیم آب، تهیه 1382در سال 

 2876800ریال، هر هکتار مرتع  12015600ریال، هر هکتار جنگل  50244800ر هکتار ساحل ریال، ه 71609310... ارزش فرهنگی، توریسم و   خام،

متأسفانه بسیاري از این منابع ارزشمند که تجدیدناپذیر یا به سختی قابل تجدید هستند، در .است  ریال محاسبه شده 183334000ریال و هر هکتار تاالب 

زیست را یک امر ضروري و  چرا که ما توجه به قوانین و معیارهاي محیط. اند معرض نابودي قرار گرفته توجهی در مباالتی و بی کشور ما به دلیل بی

زیست، یک سازمان دردسرآفرین است و باید به نحوي از زیر  سازمان حفاظت محیط  ها، ها و سازمان دانیم و حتی در نظر برخی از شرکت ناپذیر نمی اجتناب

زند  نه تنها حرف اول را نمی  هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی ما، محیط زیست ها و پروژه و باز به همین دلیل در طرح!ی کرداصول و قوانین آن شانه خال

محیطی صرفاً به یک کشور، یک منطقه یا یک قاره محدود  با این همه، چون امروزه مسائل و مشکالت زیست! بلکه در انتها نیز جایگاه مشخصی ندارد

زیست به یک ائتالف  باشد، حفظ محیط تواند ادعا کند که انتشار آلودگی و مشکالت ناشی از آن، مختص به کشور متبوعش می یچ کشوري نمیشود و ه نمی

  .محیطی، تجدید نظر کرد اند که باید در توسعه صنعتی با توجه به ارزیابی دقیق زیست جهانی تبدیل شده است و تمام کشورها و جوامع بشري پذیرفته

  :هاي متعددي از جمله ارشد و دکترا در سازمان زیست در تمام مقاطع تحصیلی بویژه کارشناسی ین امر باعث شده است که در کشور ما نیز متخصصان محیطا

ارت نفت حضور داشته وز  ، وزارت صنایع، ریزي وزارت نیرو، سازمان توسعه و برنامه  ها، مهندسین مشاور، وزارت کشور، زیست، شهرداري سازمان حفاظت محیط

کار  زیست بی ارشد و دکتراي محیط التحصیالن کارشناسی تا جایی که به گفته دکتر مخدوم استاد محیط زیست دانشگاه تهران، هیچ یک از فارغ. باشند
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  .نیستند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي مختلف مهندسی منابع طبیعی دروس مشترك در گرایش

شناسی عمومی،  شناسی، خاك شیمی عمومی، زیست شناسی، آمار و احتماالت، هوا و اقلیم  شناسی، اکولوژي، شناسی، گیاه عمومی، زمین ریاضیات، فیزیک

  شناسی روستایی، آشنایی با کامپیوتر، هیدرولوژي عمومی،  قوانین و مدیریت منابع طبیعی، جامعه

  :زیست  دروس تخصصی گرایش محیط

اکولوژي دریاها، فنون   زیست و شیالت، شناسی، قوانین و مدیریت محیط وحش، بیولوژي حیوانات شکاري، پرنده انی مدیریت حیاتوحش، مب اکولوژي حیات

هاي ملی و جنگلی،  ها، طراحی و مهندسی پارك هاي ملی، جنگل و پردیس زیست، پارك زیست، انسان و محیط هاي محیط مدیریت حیات وحش، آلودگی

آموزند که با توجه به امکانات آبی،  داري، جلسه بحث، پروژهگرایش مرتع و آبخیزداریدر گرایش مرتع و آبخیزداري دانشجویان می ت، پاركزیس ارزیابی محیط

جه به توان از عرصه منابع طبیعی، به ویژه از مراتع موجود، بیشترین بهره را برد براي مثال با تو شناسی و پوشش گیاهی چگونه می خاکی، اقلیمی، زمین

توان از  توان دام وارد منطقه کرد و چه مقدار عرصه کشاورزي داشت؟ همچنین به یاري مدیریت آبخیزداري می پوشش گیاهی یک منطقه، چه مقدار می

ین رشته با به عبارت دیگر، کارشناس ا. جلوگیري کرد  مسائلی مثل سیالب و خشکسالی که ضررهاي هنگفت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد،

تواند از فرسایش خاك و ایجاد سیالب  می) ها و کاشت نهال ها و تپه ایجاد خطوط افقی بر روي دامنه کوه(زدن  ها و بانکت تقویت پوشش گیاهی، اصالح آبراهه

کزي و شرقی کشور، در معرض هاي روان به مناطق مر شود که بدانیم کشور ما به دلیل پیشروي شن اهمیت این مسأله زمانی آشکار می.جلوگیري کند

به همین دلیل، الزم است به . گردد رسانی جدي به این منابع ارزشمند می همچنین فرسایش خاك، موجب پرشدن مخازن سدها و آسیب. زایی قرار دارد بیابان

  .م برداشتو آبخیزداري، از فرسایش آب و خاك جلوگیري کرد و در جهت اصالح و توسعه مراتع قد  یاري متخصصان مرتع

  :موقعیت شغلی در ایران 

تواند با  زیرا نیروي انسانی الیق و کاردان می. استقالل و وجود نیروي انسانی متعهد، متفکر و کاردان است شرط اول حیات اقتصادي ـ سیاسی هر کشور، 

سرشار خدادادي از قبیل آب، خاك، جنگل، مرتع براي بهبود ریزي خوب دولت، از عامل دوم؛ یعنی منابع  گیري و استقالل و برنامه استفاده از قدرت تصمیم

وري بهینه و تداوم حیات یک جامعه  به عبارت دیگر تعادل این دو عامل، شرط مطلوب و اساسی بهره. برداري کند زندگی و رفاه مردم و جامعه بهره

زیرا از یک سو، عامل مهمی در حفظ و گسترش منابع طبیعی هستند و از  .کارشناسان منابع طبیعی نقش مهمی در ایجاد تعادل بین این دو عامل دارند.است

هاي  ریزي توانند با برنامه التحصیالن گرایش مرتع و آبخیزداري می براي مثال، فارغ.دانند برداري بهینه از این منابع را می سوي دیگر، نحوه استفاده و بهره

هاي  ر اصالح و توسعه مراتع، جلوگیري از فرسایش آب و خاك و پر شدن مخازن سدها و تثبیت شنصحیح و نظارت بر حسن اجراي آنها و آموزش به منظو

هاي شغلی  التحصیل توانمند این رشته، فرصت در کل فارغ.روان، نقش بسیار مهمی در حفظ و گسترش منابع طبیعی از قبیل مرتع، آب و خاك داشته باشند

خصوصی مرتبط با وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزي، مؤسسه تحقیقات مرتع، مؤسسه تحقیقات خاك و  ههاي دولتی، خصوصی و نیم مناسبی در شرکت

  .هاي مشاوره منابع طبیعی دارد ها و شرکت حفاظت آبخیزداري، سازمان جنگل
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  :دروس تخصصی گرایش مرتع و آبخیزداري 

خشک، هیدرولوژي کاربردي، حفاظت خاك، کارتوگرافی، ارزیابی  مناطق خشک و نیمه  اي، خاك شناسایی گیاهان مرتعی، ژئو مرفولوژي، زراعت نباتات علوفه

شناسی  مقدمات مردم  آبخیزداري،  کاري در مناطق خشک، هاي زراعی، اکولوژي مرتع، دامداري، اصالح و توسعه مراتع، آنالیز و ارزیابی مراتع، جنگل خاك

  .عشایري، جلسه بحث، پروژه

  :گرایش شیالت

سال اخیر روي داده، نسبتاً جوان است و حتی سرانه مصرف ماهی در  50الت در کشور ما در مقایسه با تحوالتی که در صید و صیادي جهان در صنعت شی

ل کاهش این در حالی است که آبزیان، به دلی. کیلوگرم فراتر نرفته است؛ رقمی که همردیف سرانه ماهی در کشورهاي فاقد ذخایر آبزیان است 5/4ایران از 

هاي قلب و عروق، وجود انواع اسیدهاي آمینه مورد نیاز براي رشد و نمو بدن و داشتن درصد قابل توجهی مواد  جلوگیري از بروز بیماري کلسترول خون،

نظر از تأمین بخشی از  هاي شیالتی در کشور، صرف از سوي دیگر، فعالیت.هاي قرمز و سفید دارند معدنی و ویتامین، ارزش غذایی بیشتري نسبت به گوشت

و   هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی در واقع، در برنامه. مواد پروتئینی، منبع مناسبی براي اشتغال، تأمین ارز و اهرمی براي توسعه و عمران مناطق ساحلی است

و متخصص نیازمند است، افرادي که با استفاده هاي شیالتی کشور، به نیروهاي کارآمد  شک نیست که اجراي طرح.فرهنگی کشور، شیالت جایگاه مهمی دارد

هدف رشته مهندسی منابع طبیعی گرایش شیالت، پرورش و آموزش کارشناسان و متخصصان .از منابع آبی براي تأمین پروتئین مورد نیاز مردم فعالیت کنند

شوند ، درباره  آشنا می  اکولوژي دریایی به عنوان زیربناي شیالت در این گرایش، دانشجویان با علوم مختلف بیولوژي جانوري، گیاهی و. در همین زمینه است

  اهمیت این رشته زمانی.کنند هاي دریایی مطالعه می آوري فرآورده هاي داخلی و دریایی، نحوه تکثیر و پرورش آبزیان، صید و صیادي ونحوه عمل آبزیان آب

بهبود و   بخشی در تولید و افزایش تولید، منابع دریایی، حفاظت از منابع و بازسازي ذخایر، تنوع برداري صحیح و پایدار از شود که بدانیم بهره تر می آشکار

هاي بیولوژیک، اشتغال و درآمد  هاي جدید مهندسی ژنتیک در شیالت، تولید فرآورده ارتقاي کیفیت محصوالت شیالتی از تولید به مصرف، استفاده از فناوري

  .پذیر نیست هاي تحقیقاتی در شیالت، امکان ی بر یافتهارزي، بدون نگرش علمی و متک

  :موقعیت شغلی در ایران 

کشورهاي در حال ) صادرات منهاي واردات(دهد که درآمد خالص حاصل از تجارت ماهی  نشان می "فائو"آمارهاي سازمان کشاورزي و خواروبار جهانی 

در کشور ما نیز صنعت شیالت نقش .بزرگتر از ارزش کل صادرات چاي، برنج، کاکائو و قهوه است این رقم. میلیارد دالر رسیده است 7/17توسعه، اخیراً به 

شود؛ مناطقی که حضور  هاي شیالت در مناطق دورافتاده و محروم انجام می اي از فعالیت زیرا بخش عمده. مهمی در ایجاد اشتغال، بویژه از جهت کیفی دارد

هاي شیالتی در کاهش پدیده بیکاري پنهان در مناطق  همچنین، ایفاي نقشی که فعالیت. امنیتی بسیار مهم است هاي انسانی از دید سیاسی و فعالیت

طبیعی براي پرورش  هایی که به منظور استفاده از منابع کوچک آبی طبیعی و نیمه زیرا فعالیت. روستایی و سواحل صیادي دارد، براي کشور حائز اهمیت است

شود، در کاهش بیکاري پنهان و افزایش درآمد ساکنان این مناطق، بسیار مؤثر  شتیبانی، و فرآوري و تعمیر ادوات صیادي انجام میماهی، صنایع کوچک پ

ا توانند ب هاي شیالت، پرورش افراد فنی و کارشناس از اهمیت خاصی برخوردار است؛ افرادي که می طور که پیش از این گفتیم، براي اجراي برنامه همان. است

هاي داخلی، ترویج مصرف آبزیان پرورشی به عنوان غذاي سالمتی، بهبود کیفیت  هاي آبزي پروري، بازسازي ذخایر دریاي خزر و منابع آب توسعه فعالیت
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تقویت و ارتقاي دانش فنی هاي مورد نیاز آبزي پروران به منظور  عرضه آبزیان پرورشی، ایجاد مزارع انفرادي پرورش آنها و مراکز تکثیر آبزیان، ارائه آموزش

هاي تکثیر و پرورش آبزیان ، افزایش راندمان و بهبود کیفیت آبزیان پرورشی، شناسایی و مطالعه اراضی  تولید کنندگان، مطالعه وارائه مناسبترین روش

ار مهم و اساسی در رشد و ارتقاي صنعت شیالت ها، بهداشت و تغذیه آبزیان، نقش بسی مستعد توسعه پرورش آبزیان و انجام تحقیقات در امر شناخت بیماري

  . بر عهده داشته باشند

  :دروس تخصصی گرایش شیالت 

ها  شناسی عمومی، بیماري لیمونولوژي، اصول تکثیر و پرورش آبزیان، تکثیر و پرورش ماهی، تکثیر و پرورش آبزیان، اکولوژي دریاها، اصول تغذیه آبزیان، ماهی

  هاي شیالتی، هیدروشیمی، جلسه بحث، شناسی و سیستماتیک، بهداشت و تکنولوژي فرآورده وتکنیک و طراحی استخرها، ماهیهاي آبزیان، هیدر و انگل

  .پروژه

  :گرایش جنگلداري

برداري  هاي از علوم و فنون است که براي شناخت جوامع مختلف جنگلی و آگاهی از کیفیت و کمیت آنها، تربیت، پرورش و بهر گرایش جنگلداري مجموعه

احیا و توسعه مناطق جنگلی به   سازي درجنگل و مهمتر از همه، حفاظت، هاي مختلف قطع و حمل درختان قطع شده، جاده مستمر از تولیدات جنگلی، روش

حمایت "با مطالعه درس  براي مثال، دانشجویان.شوند عنوان تعدیل و تنظیم کننده شرایط آب و هوایی و خاکی و منبع تولید کننده چوب به کار گرفته می

تواند عامل کاهش فرسایش خاك  هایی که می آموزند؛ روش هاي بهبود و حفاظت و نگهداري از جنگل را می با عوامل تخریب جنگل آشنا شده و روش "جنگل

آموزند که  جنگل می  از جنگل و سیاستبرداري  ه داري، بهر هایی مثل جنگل همچنین با مطالعه درس. هایی براي حیات وحش گردد و فراهم ساختن زیستگاه

توان چوب مورد استفاده براي  هاي جنگلی را کاهش داد یا چگونه می توان فشار وارد شده بر زمین ها، می چگونه با فراهم ساختن مناطقی براي چراي دام

  .از جنگل و هم اکولوژي آن حفظ گردد ساخت وسایل چوبی و سوخت و انرژي را فراهم ساخت تا به این وسیله، هم منافع اقتصادي حاصله

  :موقعیت شغلی در ایران 

این فرسایش، مشکالت اقتصادي . درصد بیابان از مجموع وسعت کشور، با مشکل مهم و حیاتی فرسایش خاك رو به رو است 25تا  24ایران با داشتن 

به . ها است آن، احیاي پوشش گیاهی مناطق بحرانی و حفظ و صیانت از جنگل هاي بحرانی کشور ایجاد کرده است و تنها راه مبارزه با بسیاري را در کانون

مهندسی و هم از علوم طبیعی و اقتصادي و اجتماعی مربوط به مناطق جنگلی  -التحصیالن توانمند این رشته چون هم از اطالعات فنی  عبارت دیگر، فارغ

هاي  هاي جنگلکاري و جنگلداري و سایر طرح  توان به کارشناس متخصص در تهیه طرح مله میهاي شغلی مناسبی دارند که از آن ج برخوردار هستند، فرصت

ها و فضاي سبز و سازمان محیط  ها، سازمان پارك ها و مراتع کشور، وزارت جهاد کشاورزي، شهرداري ها در سازمان جنگل مربوط به حفاظت و توسعه جنگل

هاي  ها و جاده برداري، طراحی و محاسبه و اجراي راه سازي در زمینه نقشه هاي راه ا و مؤسسات مجري طرحه همچنین همکاري با شرکت. اشاره کرد  زیست

ها از جمله  برداري از جنگل هاي بهره هاي جنگلداري خصوصی و شرکت هاي مشاوره منابع طبیعی به صورت همکاري در طرح جنگلی، فعالیت در شرکت

  .توانند در آنها حضور داشته باشند ن مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداري میالتحصیال هایی است که فارغ فعالیت

  :دروس تخصصی گرایش جنگلداري



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 214

 

شناسی، شناخت  درخت  شناسی جنگل، اکولوژي جنگل، برداري جنگل، خاك سازي، جنگلداري، اقتصاد جنگل، بهره شناسی، جاده گیري جنگل، جنگل اندازه

صنایع چوب،   هاي جنگلی، سیاست جنگل، حمل و نقل چوب، حمایت جنگل، جنگلکاري و نهالستان  ها، ی و جنگلی و پردیسهاي مل حیوانات شکاري، پارك

  .جلسه بحث، طرح جنگلداري

  :گرایش علوم و صنایع چوب و کاغذ

و تولید چوب و عوامل مؤثر بر آن، اختصاصات علوم و صنایع چوب و کاغذ مجموعه علوم و فنونی است که با فراگیري آنها دانشجویان در زمینه نحوه رویش 

ها و کاغذها، خواص فیزیکی، مکانیکی، شیمیایی و کاربردي چوب و کاغذ، تبدیل شیمیایی و مکانیکی و نیز  بندي چوب بندي و درجه ساختمانی و طبقه

  .کنند بازرگانی و داد و ستد چوب و کاغذ و تولیدات آنها آگاهی الزم را کسب می

  :لی در ایران موقعیت شغ

هاي چوب و کاغذ و کارخانجات تولید چوب  هاي دولتی یا خصوصی مجتمع تواند به عنوان مدیرفنی در بخش التحصیل علوم و صنایع چوب و کاغذ می فارغ

  . ها و مراتع مشغول به کار گردد فعالیت کند یا به عنوان کارشناس در دفاتر فنی سازمان جنگل

  :صنایع چوب و کاغذ  دروس تخصصی گرایش علوم و

بندي چوب، صنایع مبلمان، مکانیک چوب، تخته خرده  بري ، روکش و تخته الیه ، استاندارد و درجه فیزیک چوب، شیمی چوب، مدیریت صنعتی، چوب

ی، کنترل کیفیت محصول، هاي چوب کنی، تکنولوژي تهیه خمیر کاغذ، حفاظت کار و ایمنی در صنایع چوب، بازار چوب، سازه خشک چوب، تخته فیبر، چوب

  .کاغذسازي، جلسه بحث

  :هاي الزم  توانایی

شناسی به  زیرا بوم. پذیر نیست وحش در فضاي دانشکده آشنا شد؟ بدون شک، چنین چیزي امکان ها را از روي کتاب شناخت یا با حیات شود پرنده آیا می

محیطی را در خود  یک با اصول حاکم بر آن آشنا شد و معضالت و مشکالت زیستشناسی است؛ یعنی بایستی به درون طبیعت رفت و از نزد معناي خانه

مند باشد و با صبر و حوصله و تالش و  به همین دلیل دانشجوي منابع طبیعی باید به طبیعت عالقه.طبیعت شناخت و سپس در صدد ارائه راه حل برآمد

ها در  توان هفته زیست الزمه این رشته است؛ زیرا بدون عشق نمی عشق به طبیعت و محیطعالقه و .کوشش بسیار، رمز و راز حیات را از طبیعت بیاموزد

وي یا صحرا، جنگل، دشت یا تاالب براي بررسی رفتار یک حیوان یا پیدا کردن یک گونه خاص حیوانی یا گیاهی حضور داشت و بعضاً شرایط نامساعد ج

همچنین دانشجوي منابع طبیعی باید از هوش و خالقیت سرشاري برخوردار باشد تا بتواند مشکالت .درا تحمل کر... حشرات موذي مثل ساس، کنه، عقرب و 

کنند تا ما هر زمان که دلمان خواست به  محیطی صبر نمی چون مشکالت زیست. زیست را به خوبی و به درستی ببیند و راه حلی براي آن مشکل بیابد محیط

هاي الزم براي هر گرایش نیز باید گفت که  در مورد توانمندي. رد یک مشکل در زمانی کوتاه به یک فاجعه تبدیل شوداندیشی بیفتیم و امکان دا فکر چاره

. زیست باید در زمینه صنعت، فرهنگ، سیاست و اقتصاد اطالعات عمومی خوبی داشته باشد و بتواند درباره مسائل یاد شده ابراز عقیده کند دانشجوي محیط

محیطی پروژه و  بلکه دانشجویانی باید وارد این رشته شوند که براي مشکالت زیست. نیازي ندارد  به دانشجویانی که دروس را حفظ کنند، زیست زیرا محیط

ق و در گرایش مرتع و آبخیزداري نیز چون داراي دو جنبه مرتع و آبخیزداري است، دانشجویانی با عالی. هایشان باشند طرح ارائه داده و خود مجري طرح
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توانیم روي پوشش گیاهی و هم روي مسائل فیزیکی، مثل ایجاد  براي مثال، ما در اصالح یک منطقه هم می.توانند جذب آن شوند هاي متفاوت می توانمندي

بخیزداري بیشتر به مسائل گردد و آ در این میان، آنچه با پوشش گیاهی ارتباط دارد به مرتع باز می. ها تأکید داشته باشیم سدبندهاي کوچک بر روي آبراهه

خواهند در زمینه آبخیزداري فعالیت کنند، باید در دروس  التحصیلی می رو، دانشجویانی که پس از فارغ از همین. آب و مسائل مکانیکی مثل سد، ارتباط دارد

 . شود مختلف و شناخت اکولوژي مرتبط میزیست، شناخت گیاهان  بخش مرتع این رشته نیز بیشتر به محیط. تر باشند فنی مثل ریاضی و فیزیک قوي

 

  کاردانی شیمی و پدافند جنگهاي شیمیایی، میکروبی و هسته اي

 :دیباچه

هاي نظامی به وجود آنها نیاز  اي است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ارگان میکروبی و هسته هاي شیمیایی، هدف این رشته تربیت کاردان مقابله با جنگ 

هاي الزم، در زمینه پدافند  توانند با کسب مهارت التحصیالن آن می اي است و فارغ این رشته داراي سه شاخه شیمیایی، میکروبی و هسته.رندبسیار دا

  .هاي مرتبط فعالیت نمایند ر ارگانهاي رزمی و دیگ اي در سازمان هاي شیمیایی، میکروبی، هسته جنگ

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :ظامیدروس ن

  ها و سازمان، ارتباط و مخابرات نامه افزار، مدیریت فرماندهی، آیین تاکتیک جنگ

  :دروس پایه

اي، روانشناسی و امداد به  شناسی عمومی، اصول جنگهاي شیمیایی، میکروبی و هسته زیست هواشناسی، شیمی عمومی، شیمی عمومی عملی، فیزیک عمومی،

  .اي ، ریاضیات پایه، مقدمات آمار ، شناخت حفاظت انفرادي و جمعی شیمیایی ، میکروبی، هسته اي مصدومین شیمیایی، میکروبی، هسته

  :دروس تخصصی شاخه شیمیایی

تأثیر عوامل   شیمی تجزیه، بیوشیمی، عوامل شیمیایی جنگی،  حفاظت آزمایشگاهی، شیمی آلی عملی، شیمی تجزیه عملی، شیمی آلی، شیمی معدنی،

، انبارداري و حمل و ) آشکار سازي(ست، مکانیزم تأثیر عوامل شیمیایی جنگی بر روي موجودات زنده، شناسایی عوامل شیمیایی جنگی زی شیمیایی بر محیط

  . آلودگی عوامل شیمیایی، مانور در منطقه آلوده نقل و حفاظت از مواد شیمیایی، شناخت و رفع

  :دروس تخصصی شاخه میکروبی

هاي رزمی،  یاخته شناسی رزمی، تک شناسی رزمی، ویروس شناسی رزمی، قارچ هاي انتقال، باکتري کروبیولوژي عمومی، راهحفاظت آزمایشگاه میکروبی، می

  .افزارهاي میکروبی، مانور میکروبی، ایمونولوژي سازي، حفاظت جمعی، اصول فرماندهی پدافند، اصول نحوه کاربرد جنگ بیوشیمی، عملیات خنثی

  :يا دروس تخصصی شاخه هسته

سازي، حفاظت و آثار اشعه بر  اي، عملیات خنثی اي، تأثیرات هسته اي، عوامل هسته حفاظت ، ریاضیات کابردي، فیزیک پایه، فیزیک جدید، فیزیک هسته
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 .مانور آشکارسازي،   اي، حفاظت جمعی، اصول فرمانده و پدافند هسته محیط،

 

  )رادیوتراپی(تکنولوژي پرتودرمانی 

 :دیباچه

افرادي که دانش الزم را در زمینه طرز تولید اشعه ایکس و مواد رادیواکتیو و قوانین . این رشته تربیت کاردان در گروه تکنولوژي پرتودرمانی استهدف  

التحصیلی  از فارغ گیرند و پس هاي حفاظت از اشعه ایکس و تشعشعات رادیواکتیو فرا می هاي پرتودرمانی و شیمی درمانی، روش مربوط به آنها، انجام تکنیک

گفتنی است که تفاوت این رشته با تکنولوژي پرتوشناسی . هاي پرتودرمانی فعالیت کنند ها و درمانگاه هاي ساده و تخصصی و بخش توانند در پرتودرمانی می

کند اما متخصص رادیوتراپی، از اشعه  میهاي تصویربرداري، از اعضاي مختلف بدن تصویربرداري  در این است که متخصص رادیولوژي با استفاده از دستگاه

  .کند و اجراي عملیات درمانی را برعهده دارد براي درمان بیماري استفاده می

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

  .شناسی ی و آسیبشناس هاي اولیه و مراقبت از بیمار، اصطالحات و کلیات پزشکی، بافت فیزیک عمومی، آناتومی، فیزیولوژي انسانی، کمک

  :دروس اصلی و تخصصی

ریزي در رادیوتراپی،  هاي رادیوتراپی، اصول محاسبات و برنامه هاي رادیوتراپی، تکنیک آناتومی سطحی بدن، فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو، دستگاه

 .اي، کارآموزي بیمارستانی، کارورزي ستههاي پزشکی ه هاي رادیوگرافی، تکنیک رادیوبیولوژي و حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز، تکنیک
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  انسانی
 )سیستم تامین و توزیع کاال(آماد

  : دیباچه

) در زمان جنگ و صلح(ها  هاي ستاد نیروهاي مسلح، برآورد، تأمین و توزیع اقالم مختلف مورد نیاز براي پشتیبانی یگان ترین مأموریت شک یکی از اصلی بی

هدف اصلی رشته آماد تربیت همین . ن و کارشناسانی دارد که با مبانی علمی و فنون و فرآیندهاي عملی این تخصص آشنا باشنداین کار نیاز به متخصصا. است

هاي لجستیکی، تأمین اقالم و توزیع آنها را مطالعه  افرادي که اصول علمی و عملی رسته آماد و موضوعات مرتبط با برآورد، بودجه. دسته از متخصصان است

ریزي، نظارت و کنترل در  آوري اطالعات، تجزیه و تحلیل شرایط موجود، برنامه هاي علمی و عملی جمع در واقع دانشجویان این رشته با روش .ندکن می

م و ارائه آن به هاي لجستیکی و تأمین و توزیع اقال شوند و قابلیت انجام کار کارشناسی و اظهار نظر پیرامون موضوعات برآورد، بودجه موضوعات آماد آشنا می

امور تخصصی "توانند در چهار رسته فرعی  آورند و می تر سازمانی در اجراي مؤثر عملیات آمادي را به دست می تر و هدایت سطوح پایین مدیران سطوح عالی

 .فعالیت نمایند "توزیع"و  "خرید و فروش و برآورد"، "تأمین"، "آماد

 :هاي الزم توانایی

هاي متنوع و متعددي برخوردار باشند؛ یعنی از یک سو دانشجوي این  اي است، دانشجویان آن باید از توانمندي هاي میان رشته ماد جزو رشتهبا توجه به این که آ

ردار بوده و هاي ریاضی و آمار توانمند باشد و قدرت نگارش نسبتاً خوبی داشته باشد و از سوي دیگر باید از روابط ـ اجتماعی خوبی برخو رشته باید در درس

 .پذیرد گفتنی است که این رشته فقط از بین داوطلبان مرد دانشجو می. فردي منظم و منضبط باشد

 : موقعیت شغلی در ایران

 .هاي نظامی و انتظامی کشور است التحصیالن آماد سپاه پاسداران، ارتش و سایر سازمان حیطه فعالیت فارغ

 : هاي این رشته در طول تحصیل درس

 : ایهدروس پ

تنظیم و کنترل  ریاضیات پایه، آمار، اقتصاد عمومی، مبانی علم حقوق، اصول بیمه، گزارش نویسی و مکاتبات نظامی، اصول حسابداري، حسابداري دولتی، اصول

 بودجه

 : دروس اصلی

ها، تحقیق در عملیات، حقوق  طراحی سیستم ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار تخصصی، روش تحقیق، مبانی سازمان و مدیریت، تجزیه و تحلیل و

. ا . هاي اداري جمهوري اسالمی ایران، سازمان و تشکیالت نیروهاي مسلح ج  بازرگانی، جغرافیاي اقتصادي ایران، مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، سازمان
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 سازي کاال، کنترل پروژه زي حمل و نقل، انبارداري و ذخیرهری ا، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت لجستیک، قوانین و مقررات مالی، برنامه

 : دروس تخصصی

بندي و  هاي نظامی، کنترل موجودي کاال، کنترل کیفیت کاال، طبقه بندي در سازمان زبان تخصصی، کاربرد کامپیوتر در آماد، حسابداري صنعتی، اصول بودجه

ریزي توزیع، مدیریت سفارشات  هاي برآورد، برنامه عملیات بانکی داخلی و خارجی، اصول و روش هاي اطالعاتی مدیریت آماد، شماره گذاري کاال، سیستم

ها و  هاي آمادي، آشنایی با استانداردهاي ملی، دولتی و نظامی، تعیین فرم ها و دستورالعمل نامه خارجی، فنون مذاکره در امور بازرگانی، آشنایی با آئین

  .در عملیات نظامی، پروژه، کارآموزياستانداردها، پشتیبانی آمادي 

 ادبیات داستانی

  : دیباچه

از همان دوران کودکی کشش و . اي که برایمان نقل کردند، به این طریق آغاز شد اولین قصه "...در روزگار قدیم . یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود

از . اند ها تأثیر عظیمی در ساخت و روند زندگی ما داشته از این نظر، قصه. ب انبساط خاطرمان شداش را بر ما اعمال کرد، خیال ما را برانگیخت و موج جذبه

. هاي خیالمان را بر همه شهرها و کشورها دنیا گستردند بال. همان آغاز، عادت به داستان خواندن را در ما به وجود آوردند و تخیل ما را نیرو و گسترش دادند

به ما همدردي و برادري و انسان دوستی . هایشان را لعن کردند هایشان را براي ما گفتند و بدي خوبی .ما را با مردمانشان آشنا کردند. دندشهرها را به ما شناسان

فراموشی را به ما مزه آرامش، شور و هیجان، صبر و شکیبایی و . هایشان، شاد شدیم ها و کامیابی هایشان غمناك شدیم، از شادي ها و رنج از غم. آموختند

ها به تدریج با ما بزرگ شدند و به تناسب  قصه.آموختیم که آدمیزاد خطا پذیر است، خطاها را باید بخشید، آموختیم لذت عفو بیشتر از انتقام است. چشاندند

ها تکرار شد، جویبار عظیم  ، در داستانها مفاهیم ابدي قصه. هاي امروزي را به وجود آوردند ذهنی ما، پیچیدگی و گسترش و غناي بیشتري یافتند و داستان

هاي آشنایی با فرهنگ اندیشه و آداب و  از همین رو یکی از راه.ها به وجود آمدند ها همچون اقیانوس هاي کوتاه باز کرد و رمان ها سر به داستان زندگی از قصه

رشته ادبیات داستانی بنا بر همین ضرورت .نویسی است هاي غنی داستان نترسوم و تاریخ اجتماعی جامعه ایرانی، آشنایی با متون داستانی و شناخت و کشف س

و ارتباط میان ادبیات . توان با سیر فرهنگ، اندیشه و عواطف جامعه ایرانی از رهگذر خواندن متون داستانی آشنا شد ایجاد شده است، زیرا به یاري این رشته می

ساز شکوفایی استعدادهاي نسل جوان در زمینه خلق آثار  رسی و چند و چون این ارتباط را کشف کرد و زمینهنویسی قدیم فا هاي داستان داستانی جدید با سنت

 .نسل امروز را با ادبیات داستانی کهن و معاصر آشنا ساخت. هنري داستانی گردید

 : هاي الزم توانایی

ي فعالیت  سنجی و صبر و حوصله زیاد الزمه به ویژه ادبیات داستانی، تیزبینی و نکتهداشتن ذوق و استعداد نویسندگی، قدرت تجزیه و تحلیل، عالقه به ادبیات 

وادي وارد شد و باعث در حیطه ادبیات داستانی است به ویژه این که ما در این حیطه هنوز در ابتداي راهیم و باید فردي عاشق و توانمند بود تا بتوان در این 

 .شکوفایی ادبیات داستانی گردید

 : عیت شغلی در ایرانموق
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هاي نقد، به آموزش  هاي نقد داستان را برعهده بگیرند و با تشکیل کارگاه نویسی و روش توانند وظیفه آموزش مباحث نظري داستان می  التحصیالن این رشته فارغ

نامه نویسان، نمایشنامه نویسان و منتقدان همکاري  مهمچنین در نقش کارشناس ادبیات داستانی با فیل.هاي عملی نقد و تحلیل داستان و رمان بپردازند روش

 .کنند و یا با بازنویسی و بازآفرینی آثار داستانی قدیم، آثاري نو و امروزي بیافرینند

 : هاي این رشته در طول تحصیلی درس

 : دروس پایه

 زبان تخصصی، زبان عربی، کلیات فلسفه غرب

 : دروس اصلی

ه، تاریخچه و نظریه حکایت، افسانه و رمانس، تاریخچه رمان و داستان کوتاه فارسی، نظریه داستان، بررسی عناصر داستان، تاریخچه و نظریه اسطوره و حماس

شعر روایی معاصر، متون داستانی کهن منثور ) ها حماسی، عاشقانه، عرفانی، اخالقی و حکمی، نظیره(شناسی نثرهاي داستانی، متون داستانی کهن منظوم  سبک

ها، دوره اول، دوره دوم، دوره سوم،  سرچشمه(متون داستانی معاصر   ، متون داستانی عامیانه فارسی،)ی، تاریخی، دینی، تمثیلی، رمزي ـ عرفانی، تعلیمیعرفان(

نقد داستان، بازنویسی و باز  ، داستان کودکان، جامعه شناسی رمان، ادبیات عامیانه، ادبیات داستانی غرب، کارگاه)ها دوره چهارم، ادبیات عامه پسند، پاورقی

 .آفرینی متون داستانی کهن

 : دروس تخصصی

هاي ادبی،  هاي فکري در ایران، بالغت ادبی، کلیات سبک شناسی، مکتب هاي نوشتاري، جریان کلیات دستور زبان فارسی، مقدمات زبان شناسی، ویرایش، مهارت

  .نقد ادبی

 امورگمرکی

   :دیباچه

کند که نیروي انسانی سازمان گمرك  هاي تجارت خارجی ایجاب می حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و اجراي مطلوب سیاست نقش مهم و حساس گمرك در

. دانش و تجربه مورد نیاز گمرك را براي توانایی انجام وظایف محوله و کارآیی مطلوب کسب نمایند  هاي آموزشی عالی، جمهوري اسالمی ایران با گذراندن دوره

تواند کادر کارآمد و ورزیده گمرکی را در بخش  اي که پاسخگوي نیازهاي روز جامعه گمرکی جمهوري اسالمی ایران است، می کاردانی امور گمرکی با برنامه دوره

تی را به ویژه در ارتباط در واقع هدف این دوره تربیت افرادي است که بتوانند قسمتی از نیروي انسانی مورد نیاز بخش دول. دولتی و بخش خصوصی تربیت کند

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

 :موقعیت شغلی در ایران

 :هاي زیر خواهند بود التحصیالن دوره کاردانی امور گمرکی قادر به انجام فعالیت غ فار

و سایر امور فنی و اجرائی ) در صورت کسب تجارب و احراز شرایط)مت مفید در مشاغل ارزیاب گمرك، مدیر امور گمرکی، کارشناسی امور گمرکی ارائه خد

  .مربوط، جهت اجراي وظایف اصلی گمرك ایران
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 : هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس پایه و اصلی

لیات حقوق، حقوق و مقررات مدنی ، حقوق تجارت، حقوق اساسی و آشنائی با تشکیالت جمهوري اسالمی ایران، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، ریاضیات پایه، ک

 .ها، مسائل بانکی و اعتبارت اسنادي، مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی، اصول بیمه مشی مالی دولت مبانی سازمان و مدیریت، مالیه عمومی و خط

 :دروس تخصصی

المللی گمرکی، آشنایی  هاي بین ها و کنوانسیون سنجی و مصنوعات آنها، سازمان ها و فلزات، شناخت الیاف بندي کاال، شیمی کانی گمرکی، طبقه قوانین و مقررات

  .سازمان و وظایف گمرك  با صنعت حمل و نقل، مقررات عمومی صادرات و واردات، زبان انگلیسی متون تخصصی،

 باستان شناسی

   :دیباچه

دهد و پس از تعیین ارزش مادي و معنوي و تخمین قدمت  ها را مورد مطالعه قرار می کند، یافته هاي باستانی کاوش می ناس فردي است که در محلش باستان

اقع مردم در و. شناس داشت اي نه چندان دور، جامعه ما چنین دیدگاهی نسبت به باستان در گذشته.رساند آثار، آنها را در بازارهاي عتیقه به فروش می

کاري که بسیاري از شاهزادگان و درباریان دوره قاجار و پهلوي به عنوان یک سرگرمی . دانستند یکی می "فروش عتیقه"یا  "کن عتیقه جمع"شناس را با  باستان

را   شواهد الزم  که  ؛ محققی است  محقق  یک  بلکه. کن نیست جمع اما در حقیقت باستان شناس یک تاجر یا عتیقه . دادند ساده، براي کسب درآمد بیشتر انجام می

  دست  ، به است  بوده  انسانی  فعالیت  یا هر نوع  تردد، سکونت  محل  روزي  که  جهان  مختلف  در نقاط  و کاوش  ، پژوهش  بررسی  خود از طریق  تحقیقات  براي

.  است  دیگر مادر تاریخ  کند و از سوي می  راتعیین  سو مسیر تاریخ  از یک  شناسی باستان. کند  خود بازسازي  هاي یافته  را براساس  دارد تا گذشته  و سعی  آورد می

  غیرممکن  دشوار یا حتی  شناسان نظر باستان  به  مراجعه  بدون  یا مذهبی  ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی اقتصادي  از نظر  هر جامعه  گذشته  کردن روشن  در واقع

 . است

 : الزم  هاي توانایی

تواند در  نباشد، نمی  گذشته  تاریخ  تاریک  و نقاط  مجهوالت  و جستجو و کشف  کاوش  عاشق  اگر جوانی  باشد؛ یعنی  کار در طبیعت  مند به باید عالقه  شناس باستان

  این  دانشجوي  براي  انگلیسی  زبان  به  تسلط  همچنین  همسایه  هايو کشور  ایران  و جغرافیاي  تاریخ  در زمینه  مناسب  اطالعاتی  داشتن. گردد  موفق  رشته  این

 . است  ضروري  رشته

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  آثار ثبت  یو حت  است  نشده  و ثبت  کشور ما هنوز شناسایی  از آثار باستانی  ، بسیاري بیکار داریم  شناسی باستان  التحصیل فارغ  توجهی  ما تعداد قابل  که  در حالی

  در منطقه  وجود دارد و باید حداقل  شناسی  باستان  رشته  ملی  هاي در کشور ما زمینه  که  در حقیقت با وجود این. شوند نمی  یا معرفی  حفظ  نیز ، به خوبی  شده

  آزمون  داوطلبان  به  دلیل  همین  به.  کنیم می  عمل  بسیار ضعیف  سیشنا باستان  مطالعات  در زمینه  را بزند اما متأسفانه  اول  ما حرف  شناسی ، باستان خاورمیانه
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  نکنند؛ چون  را انتخاب  شناسی باستان  بیاورند، رشته  دست  به  یا کار راحتی  پول  شوند تا بعد از لیسانس  خواهند وارد دانشگاه اگر می  شود که می  توصیه  سراسري

آنها   رشته  این  هستند، بدانند که  کشورشان  و فرهنگ  ، تمدن تاریخ  و شیفته  اما اگر عاشق. بسیار محدود است  رشته  این  کاري  موقعیت  لیسانس  در سطح  حداقل

  .خواهد کرد  را راضی

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 :  پایه  دروس

  هنر از باستان  ، تاریخ شناسی ، اسطوره شناسی انسان  و مبانی  ، اصول تاریخی  ، جغرافیاي کریم  رآناز نظر ق  باستانی  هاي تمدن  ، بررسی شناسی باستان  علم  تاریخچه

 . شناسی باستان  و مبانی  ، اصول آثار باستانی  ، حفظ تا آغاز اسالم

 : و تخصصی  اصلی  دروس

از میالد،   قبل  اول  در هزاره  ایران  شناسی ، باستان و هنر ایالم  شناسی ، باستان نشینیدر آغاز شهر  ، ایران ایران  از تاریخ  پیش  شناسی ، باستان شناسی استخوان

  پیش  شناسی ، باستان اسالمی  دوره  ، فلزکاري وهنر اسالمی  شناسی  ، باستان ساسانی  شناسی ، باستان اشکانی  شناسی ، باستان و هنر ماد و هخامنشی  شناسی باستان

مهر و   ، شناخت شناسی صغیر، سکه  و هنر آسیاي  شناسی ، باستان مصر باستان  شناسی ، باستان تاریخی  در دوران  النهرین بین  ، هنر و معماري لنهرینا بین  از تاریخ

  و خواندن  خطوط  ، سیر تحول اسالمی  يها و هنر سرزمین  شناسی ، باستان اشیاء باستانی  ، حفاظت باستان  و روم  ، هنر یونان در ایران  هنر نقاشی  ، تاریخ تابلت

  ، روش باستانی  مدارك  و ترسیم  ، طراحی و هنر سفالگري  ، تکنیک باستانی  خطوط  ، خواندن ، هنر خاور دور، هنر هند باستان آرایی  ، کتاب اسالمی  هاي کتیبه

  . اسالمی  و هنر قلمرو غربی  شناسی ، باستان شناسی باستان  متون  ، خواندن انیآثار باست  ، بررسی سفال  بندي ، طبقه در محل  ، کاوش داري ، موزه کاوش

  تاریخ

  :دیباچه

آموزان نیز تاریخ  پردازد و بر همین اساس حتی بهترین دانش درس تاریخ در آموزش و پرورش تنها به بازخوانی گذشته و هیاهوي قدرتمندان و پادشاهان می 

اي از حوادث تلخ و شیرین را به حالت  اما آیا چنین دیدگاهی صحیح است؟ آیا علم تاریخ مثل یک داستان یا رمان، مجموعه. ننددا اي از حوادث می را مجموعه

  المعارفی است؟ سازد و هدف آن افزایش معلومات دایره   روایی و نقلی محض منتقل می

  :گوید المعارف بریتانیکا در معرفی علم تاریخ می دایره 

کند و مبنی بر تحقیق منتقدانه منابع اطالعاتی  عدي است که ثبت وقایع مؤثر بر مردم یک ملت را با حفظ تسلسل تاریخی و زمانی آن مطالعه میتاریخ، قوا"

  ".و توضیح دالیل آنها است

  :گوید المعارف درباره هدف تاریخدان نیز می این دایره 

این درك از اعمال انسان، موضوعی کامالً . تري از آن داشته باشد تا درك عمیق. سازي کند را مدلهاي ثبت شده انسان  هدف تاریخدان این است که فعالیت"

  ".اي ایجاد گردید گردد که توسط تاریخدانان حرفه برمی 19و  18هاي علم تاریخ در اواخر قرن  جدید است و به پیشرفت
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  :گوید در معرفی علم تاریخ می "تاریخ در ترازو "کوب نیز در کتاب  شادروان دکتر عبدالحسین زرین

نظر به توجیه و تفسیر این واقعیات دارد که بین جزئیات  وراي این کار،. حوادث گذشته نیست "واقعیت"تاریخ تنها گردآوري روایات و مقایسه آنها و شناخت "

بناي گذشته است به کمک مصالح و موادي که اینجا و آنجا از بقایاي  این کار در واقع عبارت از تجدید. دهد کند و آنها را به یکدیگر پیوند می رابطه برقرار می

باشد،   داشته  یا فرهنگی  ، اجتماعی ، اقتصادي سیاسی  تواند زمینه می  را که  انسانی  جامعه  گذشته  تحوالت  تاریخ  در واقع علم ".آوار حوادث باقی مانده است

گیرد  دانشجو فرا می  بلکه  بدانیم  تاریخی  مواد خام  را صرفاً مطالعه  آن  که  است  و اشتباه  است  اي بسیار گسترده  رشته  دلیل  همین  به. دهد قرار می  مورد مطالعه

از مواد   انبوهی  میانکند تا از  می  کمک  مورخ  به  تاریخی  روش  دیگر آموختن  عبارت  به. برسد  علمی  نتایج  به  تاریخی  مواد خام  و تلفیق  از تحلیل  چگونه  که

  اي غیرحرفه  که  تاریخ  جدي  کنندگان مطالعه  حتی  که  در حالی. برسد  علمی  نتیجه  آنها به  از بررسی  تاریخی  روش  معتبر را جدا کند و براساس  ، مواد خام خام

  .کنند می  و غیرمعتبر استفاده  از آثار غیرموثق  ندارند و گاه  یخیتار  کتاب  یک  رویدادهاي  و سقم  صحت  و تعیین  تشخیص  براي  معیاري  هستند، هیچ

  :الزم   هاي توانایی

جغرافیا و   آن  ، زمین ، فلسفه تاریخ  علم  پایه. باشد  را داشته  تاریخی  تصویر کشیدن و نقد کردن وقایع  به  داشته و توان  فراوان  و دقت  باید نظم  تاریخ  دانشجوي

  تواند در رشته می  فردي. ببرد  آنها بهره  آشنا باشد و از نتایج  علوم  باید با این  تاریخ  و دانشجوي  است  و فرهنگ  ، اقتصاد، سیاست شناسی جامعه  نآ  دیوارهاي

  ببرد و با دیدن  رویداد سوم  به  دو رویداد پی  بین  آنها بفهمد و از ارتباط  را درباره  تري عمیق  و مسائل  رویدادها عبور کرده  رویی  از پوسته  شود که  موفق  تاریخ

  فارسی  ادبیات  یاري  باشد تا بتواند به  داشته  آشنایی  ، آمار و ریاضی  فارسی  دانشجو باید با ادبیات  همچنین. کند  ، اشاره و آشکار آن  پنهان  علل  رویداد به  یک

  بیشتر زبان  نیز، هرچه  آمار و ریاضی  یاري  نماید و به  بیان  را به خوبی  تاریخی  مفاهیم  کند و هم  استفادهدارند،   ادبی  رنگ  که  گذشته  از منابع  هم

  .نماید  اعداد بیان  را در قالب  تاریخ  هاي کند و داده  را کمـّی  تاریخ  علم  دستاوردهاي

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

،  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  ، وزارت و فناوري  ، تحقیقات علوم  ، وزارت امور خارجه  ، وزارت و پرورش  آموزش  در وزارت  ریختا  کارشناسی  دوره  التحصیالن فارغ

  .شوند می  کار مشغول  به  المللی بین  در حد تحقیقات  تاریخ  تحقیقی  مسائل  بررسی  و صداوسیما براي  ها، مراکز اسناد ملی موزه  سازمان

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

،  و تقویم  شماري ، گاه و جهان  در ایران  آن  و تحوالت  نگاري ، تاریخ  تحقیق  ، روش و خارجی  ، عربی فارسی  زبان  به  تاریخی  ، متون تاریخ  علم  و مبانی  کلیات

  . تاریخ  ، فلسفه سیاست  علم  ، مبانی شناسی جامعه  جغرافیا، مبانی  ، کلیات و اسالم  در ایران  سیاسی  هاي اندیشه  ، تاریخ ایران  اجتماعی  تاریخ  مبانی

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، اقتصادي ، اجتماعی یسیاس  تحوالت  ، تاریخ ساسانیان  در دوره  ایران  ، تاریخ و اشکانی  سلوکی  ، دوره هخامنشی  دوره  ها تا پایان ها و آریایی از ایالمی  ایران  تاریخ

  ، دوره و خوارزمشاهیان  غوریان  ، دوره ، غزنویان ، دیلمیان سامانیان  ، دوره سلجوقیان  ، دوره طبرستان  علویان  حکومت  تا پایان  از ورود اسالم(  ایران  و فرهنگی

  تا انقراض  مشروطیت  ، انقالب مشروطیت  قاجار تا انقالب  ، آغاز دوره و زندیان  افشاریان  ، دوره صفویان  تا آغاز حکومت  ایلخانان  ، از زوال و ایلخانان  مغول  حمله
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  و فرهنگی  ، اقتصادي ، اجتماعی سیاسی  تحوالت  ، تاریخ آن  هاي و ریشه  اسالمی  ، انقالب) 1332مرداد  28  تا کودتاي  قاجاریه  ، از انقراض قاجاریه  حکومت

  تا دهم  هفتم  بغداد از قرن  تا سقوط  ق. هـ  227  ، از سال ق. هـ  227تا   هجري 40  ، از سال هجري 41  تا سال)  ص( الد پیامبر اکرماز می(  اسالم  جهان

،  وسطی  اروپا در قرون  ، تاریخ انسبیز  ، تاریخ و رم  یونان  ، تاریخ و خاورمیانه  عثمانی  ، تاریخ)  ع( معصومین  ائمه  زندگانی  تحلیلی  ، تاریخ تشیع  ، تاریخ) هجري

 . تاکنون  اول  جهانی  اروپا از جنگ  ، تاریخ اول  جهانی  تا جنگ  فرانسه  اروپا از انقالب  جدید، تاریخ  اروپا در قرون  تاریخ

 

  جغرافیا

  :دیباچه

بیش از هر   آموزان در کتاب جغرافیاي خود، زیرا دانش. جود داردآموزان و این، دیدگاهی است که در ذهن بسیاري از دانش "جغرافیا؛ یعنی کشور شناسی" 

در حالی که در رشته جغرافیا فقط یک درس در شاخه جغرافیاي . کنند محصوالت و وضعیت آب و هواي کشورهاي مختلف مطالعه می  چیز درباره وسعت،

است  "مکان"توان گفت که موضوع جغرافیا  در یک کالم می.ه کاربردي و فنی استوجود دارد و تمام مباحث این رشت "ها جغرافیاي قاره"تحت عنوان   طبیعی،

هاي آن مانند  کند و در این مطالعه سعی دارد سطح زمین را از نظر تمام ویژگی شود، مطالعه می و این علم، مکان را تا جایی که به زندگی انسان مربوط می

به همین دلیل مشاهده مستقیم زمین، . دیگر بشناسد  شیرینی، خشکی و رطوبت و هزاران ویژگیحاصلخیزي، سستی و سختی، شوري و   سردي و گرمی،

ریزي  ، جغرافیا و برنامه ، کارتوگرافی  انسانی  ، جغرافیاي طبیعی  جغرافیاي  اصلی  در پنج شاخه  کارشناسی  جغرافیا در مقطع. روش اصلی مطالعه جغرافیا است

با   هر گرایش  تفاوت  البته.  است  متعددي  هاي  شاخه  داراي  و انسانی  طبیعی  جغرافیاي  هاي از گرایش  شود و هر یک می  ارائه  نظامی ـ  سیاسی  شهري و جغرافیاي

خود را   موجود در دانشگاه  هاي ، گرایش سراسري  آزمون  راهنماي  ها در دفترچه از دانشگاه  بسیاري  دلیل  همین  و به  است  واحد تخصصی 8دیگر تنها در   گرایش

  .اند نموده  شود، اشاره می  تدریس  دانشگاه  در آن  جغرافیا که  اصلی  هاي شاخه  و تنها به  ذکر نکرده

  :طبیعی  جغرافیاي  شاخه

  کارشناسی  در مقطع  علم  این. کند می  لعهرا مطا  انسان  و فعالیت  بر زندگی  و عناصر محیطی  و تأثیر عوامل  طبیعی  محیط  که  است  علمی  طبیعی  جغرافیاي

  . است  و هواشناسی  و آب  ژئومورفولوژي  دو گرایش  داراي

  :ژئومورفولوژي  گرایش

  شناسی بسیاري با زمین  ارتباط  علم  این  دلیل  همین  به. کند می  را مطالعه  زمین  یا چهره  ریخت  دارد؛ یعنی  توجه  زمین  سطح  هاي پدیده  بیشتر به  ژئومورفولوژي

  بیشتر به  شناسی زمین  البته. باشد می  زمین  درون  ، تبلور اتفاقات زمین  ظاهري  یا شکل  ریخت  چرا که.  است  شناسی زمین  علم  هاي تأثیر یافته  دارد و تحت

  .کند می  را مطالعه  زمین  سطحی یا  بیرونی  فرآیندهاي  پردازد اما ژئومورفولوژي می  زمین  درونی  هاي و الیه  اعماق

  : ژئومورفولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  ، تفسیر نقشه اي و منطقه  شهري  ریزي در برنامه  ، کاربرد ژئومورفولوژي کاربردي  ، هیدرولوژي ژئومورفولوژي  ها و نمودارهاي ، نقشه شهري  مناطق  ژئومورفولوژي
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  . مهنا ، پایان) شناسی و زمین  توپوگرافی(

  ): اقلیم(  و هواشناسی  آب  گرایش

و   حرکات  بر این  حاکم  هاي جو و قانونمندي  ، حرکات زمین  سیاره  در سطح  آن  و توزیع  انرژي  جو از جمله  در داخل  حاکم  فرآیندهاي  و هواشناسی  آب  رشته

و هوا و تأثیر   آب  بیشتر مسائل  گرایش  در این. کند می  مطالعه  زمین  سیاره  جان بی  و محیط  ها، جانداران انسان  و فعالیت  زیست  ها را بر روي فعالیت  تأثیر این

  .شود می  مطرح  کشاورزي  مثل  از زمین  برداري بهره  و مسائل  انسان  در فعالیت  اقلیمی  عناصر و عوالم

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :مختلف جغرافیا  هاي شاخه  در  مشترك  دروس

،  اي ناحیه  ریزي برنامه  هاي و روش  ، اصول ایران  آب  و مسائل  ، منابع ایران  ، ژئومورفولوژي ایران  و هواي  ، آب زیستی  ها، جغرافیاي خاك  ها، جغرافیاي آب  جغرافیاي

،  و انرژي  و نقل  ، حمل)  صنعت(  اقتصادي  جغرافیاي  ، مبانی)  کشاورزي(  اقتصادي  جغرافیاي  ، مبانی روستائی  جغرافیاي  ، مبانی جمعیت  جغرافیاي  مبانی

  ، آمار و احتماالت  در فضا، ریاضیات  ، زمین) عملی  تحقیق  روش(در جغرافیا   میدانی  ، پژوهش نشینی کوچ  ، جغرافیاي شهري  جغرافیاي  ، مبانی سیاسی  جغرافیاي

،  خوانی ، نقشه) و عملی  نظري(  برداري ، نقشه) کشی نقشه(  جغرافیا، کارتوگرافی  علم  ، تاریخ کاربردي  جغرافیا و جغرافیاي  ، فلسفه ایران  و مآخذ جغرافیاي  ، منابع

  براي  شناسی افیا، زمینجغر  علم  در جغرافیا، کامپیوتر در جغرافیا، مبانی  اي و ماهواره  هوایی  هاي از دور، کاربرد عکس  سنجش  ، اصول)  نظري(  تحقیق  روش

  . ژئومورفولوژي  ، مبانی زمین  کره  و هواي  ، آب شناسی اقلیم  جغرافیا، مبانی

  : طبیعی  جغرافیاي  هاي گرایش  در  مشترك  اصلی  دروس

  ، جغرافیاي در ایران  آن  و مسائل  و مرتع  ، جنگل اكخ  ، حفاظت ایران  خشک  مناطق  جغرافیائی  ، مسائل ایران  شناسی کواترنر، زمین  ها، جغرافیاي قاره  جغرافیاي

، کاربرد  اقلیمی  ، ژئومورفولوژي زیست  محیط  ، مبانی تکمیلی  برداري ، نقشه ایران  انسانی  ، جغرافیاي  خارجی  زبان  به  طبیعی  جغرافیاي  ، متون  ایران  اي ناحیه

  ). با تأکید بر ایران(  اي قهو منط  شهري  ریزي در برنامه  طبیعی  جغرافیاي

  :کارتوگرافی  شاخه

  و موارد متنوع  ، جهانگردي و تربیت  ، تعلیم الملل بین  ، روابط ملی  ، دفاع ، فرهنگی در ساختار اقتصادي  استفاده  براي  نقشه  انواع  تهیه  و فن  هنر، علم  کارتوگرافی

،  داریم  نقشه  ما صدها نوع  که  این  به  با توجه. آورد می  دست  ها به ها و پراکندگی موقعیت  درباره  دقیقی  ، اطالعات هنقش  یاري  به  جغرافیدان  یک  یعنی.  دیگر است

  .آورد می  دست  به  شاخه کارتوگرافی  را دانشجوي  مهارت  این  دارد که  خاص  مهارتی  نیاز به  نقشه  یک  تهیه  که  است  مشخص

  : لیو اص  پایه  دروس

  ، جغرافیاي  خارجی  زبان  به  جغرافیایی  ، متون ایران  و مآخذ جغرافیاي  ، منابع ایران  هاي آب  ، جغرافیاي ایران  دور، ژئومورفولوژي  از راه  ، سنجش  ریاضیات

ها،  آب  ، جغرافیاي و هواشناسی  آب  جغرافیا، مبانی  براي  اسیشن در فضا، زمین  جغرافیا، زمین  ، فلسفه سیاسی  جغرافیاي  ، مبانی ایران  نظامی  ها، جغرافیاي خاك

، ) و ایران  عمومی(  روستایی  ، جغرافیاي جمعیت  ، جغرافیاي عمومی  اقتصادي  ، کاربرد آمار در جغرافیا، جغرافیاي زیستی  ، جغرافیاي عمومی  ژئومورفولوژي

  ). و ایران  عمومی(  شهري  جغرافیاي
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  : تخصصی  دروس

،  ریاضی  ، کارتوگرافی برداري ، نقشه ، هیدروگرافی ، تفسیر عکس خطاها، فتوگرامتري  ، تئوري جهان  جغرافیاي  نور، کلیات  ، کامپیوتر، فیزیک آمار و احتماالت

  ، ژئودزي فارس خلیج  ، جغرافیاي کامپیوتري  ، کارتوگرافی کارتوگرافی  ، پروژه هیدروگرافی  برداري ، نقشه ، گرافیک چاپ  و فن  ، عکاسی موضوعی  کارتوگرافی

  .هاي ایران، جغرافیاي نظامی در ایران ، متون جغرافیایی به زبان خارجی، جغرافیاي آب ، کارتوگرافی ژئودزي  ، نجوم عمومی

  : انسانی  جغرافیاي  شاخه

  ارائه  کشورمان  عالی  آموزش  ها و مؤسسات در دانشگاه  و روستائی  شهري  جغرافیاي  ایشجغرافیا در دو گر  علم  مهم  هاي از شاخه  یکی  عنوان  به  انسانی  جغرافیاي

  .شود می

  :شهري  جغرافیاي  گرایش

. پردازد می  توریسم  ؛ یعنی شهري  روز جغرافیاي  شهرها و بحث  و جمعیتی  اقتصادي  شهرها، مسائل  گسترش  از جمله  مهمی  مسائل  مطالعه  به  شهري  جغرافیاي

و   متقابل  و تأثیرات  و مسکن  شغل  ، ارتباط سکونت  کار به  از محل  جایی جابه  شهر و چگونگی  در یک  مشاغل  ، تمرکز و پراکندگی فضا، نوع  اشغال  نحوه  بررسی

  .شود می  شهرها بررسی  اجتماعی  ، در جغرافیاي متغیرها برقرار است  این  میان  که  اي چندجانبه

  : انسانی  مختلف جغرافیاي  هاي گرایش  در  مشترك  اصلی  روسد

  هاي اقتصاد، نظریه  علم  ، اصول انرژي  و نقل  ، حمل ایران  اقتصادي  ، جغرافیاي ایران  شهري  ، جغرافیاي ایران  روستائی  ، جغرافیاي ایران  جمعیت  جغرافیاي

  مناطق  انسانی  جغرافیاي  هاي ، ویژگی انسانی  در جغرافیاي  موضوعی  ها و نمودارهاي ، نقشه  خارجی  زبان  به  انیانس  جغرافیاي  ، متون و اقتصاد توسعه  اقتصادي

  آسیاي  جغرافیائی  هاي ، ویژگی اسالمی  کشورهاي  جغرافیائی  هاي ، ویژگی یافته  توسعه  کشورهاي  جغرافیائی  هاي ، ویژگی توریسم  ، جغرافیا و صنعت ایران  خشک

  ). با تأکید بر ایران(  تاریخی  ، جغرافیاي و روستائی  شهري  ریزي در برنامه  طبیعی  ، کاربرد جغرافیاي میانه

  :  شهري  جغرافیاي  گرایش  تخصصی  دروس

،  در ایران  شهري  ریزي ، برنامه شهري  ریزي نامهبر  هاي و روش  ، اصول شهر و روستا با تأکید بر ایران  متقابل  جدید، روابط  هاي ، شهرها و شهرك اقتصاد شهري

  . نامه  ،پایان) اي و منطقه  شهري  هاي تفسیر طرح  تهیه  روش(اي و منطقه  شهري ریزي برنامه  کارگاه

  : روستایی  جغرافیاي  گرایش

،  روستانشینان  مهاجرت  و عوامل  ،علل آینده  روستاها، روستاهاي  آیندهو   ، نوسازي روستایی  و توسعه  ریزي شهر و روستا، برنامه  رابطه  بررسی  به  گرایش  این

  .پردازد روستاها می  اقتصادي  و وضعیت  زندگی  ، کیفیت و نقل  حمل  ، نحوه زیست  محیط  ، حفظ روستائیان  فراغت  و اوقات  بهداشت

  : روستایی  جغرافیاي  گرایش  تخصصی  دروس

  ریزي برنامه  ، کارگاه در ایران  روستائی  ریزي ، برنامه شهر و روستا با تأکید بر ایران  متقابل  ، روابط ، اقتصاد روستائی روستائی  ریزي برنامه  هاي و روش  اصول

  . نامه  ، پایان) روستائی  هاي و تفسیر طرح  تهیه  روش(  روستائی
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  :شهري  ریزي شاخه جغرافیا و برنامه

  محیطی  و زیست  ، اقتصادي جمعیتی  مسائل  موجود در هر شهر، براي  و طبیعی  انسانی  عوامل  به  کند تا با توجه می  تالش  شهري  یزير جغرافیا و برنامه  شاخه

  . نمایند  شهر را حل  کالتو مش  کرده  شهر را طراحی  مختلف  هاي ، بخش و تأسیسات  ، سازه معمار، عمران  مهندسین  برنامه  این  بیندیشد تا مطابق  اي برنامه  آن،

  :ـ نظامی  سیاسی  جغرافیاي  شاخه

  همسایه  کشورهاي  و هوا یا وضعیت ، آب ارتفاعات  وضعیت  مثل  پردازد؛ عواملی ها می جنگ  در سرنوشت  جغرافیایی  عوامل  نقش  بررسی  از جغرافیا به  شاخه  این

  .باشد  کشور داشته  یک  سیاسی  در وضعیت  و در نتیجه  جنگ  یک  در سرنوشت  بسزایی  تواند نقش می  که

  : و اصلی  پایه  دروس

  اساسی  ، حقوق المللی بین  روابط  ، اصول نظامی  جغرافیاي  و اصول  ، مبانی و سیاست  ، نظامیان المللی بین  هاي ، سازمان هوا و اقلیم  هاي و تفسیر نقشه  تهیه

با   از دور، آشنایی  سنجش  ، اصول هوایی  هاي ، تفسیر عکس هوایی  هاي عکس  ، مبانی خوانی در جغرافیا، نقشه  تحقیق  روش  بر  اي ، مقدمه ایران  اسالمی  جمهوري

  .آفند و پدافند  ، اصول و عملیات  ، طرح و عملیات  ، اطالعات نظامی  هاي رسته

  : تخصصی  دروس

و عشایر   ایالت  و نظامی  سیاسی  ، مسائل  ایران  نظامی  ، جغرافیاي ایران  ، ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي  هاي سیر نقشهو تف  ، تهیه ایران  نظامی  مناطق  و هواي  آب

،  شوروي  نظامی  ، جغرافیاي و پاکستان  افغانستان  نظامی  ، جغرافیاي فارس خلیج  حاشیه  کشورهاي  نظامی  ، جغرافیاي و عراق  ترکیه  نظامی  ، جغرافیاي ایران

  جهان  سیاسی  اقتصادي  ، جغرافیاي فارس خلیج  سیاسی  ، جغرافیاي ایران  و سیاسی  اجتماعی  ، تاریخ ایران  سیاسی  معاصر، جغرافیاي  و استراتژیک  نظامی  مسائل

  ، جغرافیاي موضوعی  هاي ، نقشه ایران  خارجی  سیاست،  ، هنر جنگ20  در قرن  اسالم  سیاسی  هاي ها و نهضت ، جنبش اسالم  جهان  سیاسی  ، جغرافیاي سوم

  .  خارجی  زبان  جغرافیا به  ، متون ایران  هاي آب

  :  الزم  هاي توانایی

یا   باران  بارش  حاسبهجزر و مد دریا، م  سطح  آنها مانند محاسبه  و نمایش  مختلف  هاي مدل  دارد زیرا تهیه  اي ویژه  جغرافیا اهمیت  در رشته  ریاضی  آمار و مبانی

  و به  است  کارتوگرافی  گرایش  مهم  دو پایه  و ریاضی  همچنین هندسه. است  ممکن  ریاضی  و زبان  آمار و احتماالت  علم  از طریق  زیرزمینی  هاي آب  محاسبه

بر   عالوه. شود  دانشجو پذیرفته  فیزیک  ریاضی  گروه  داوطلبان  از بین  ایشگر  این  براي  که  جغرافیا بهتر است  از استادان رشته  اعتقاد بسیاري  به  دلیل  همین

باشد   داشته  اجتماعی  از مسائل  خوبی  و درك  مند بوده عالقه  اجتماعی  علوم  باید به  انسانی  جغرافیاي  دانشجوي  بخصوص  رشته  این  دانشجوي  و ریاضی  هندسه

  .دهد  موجود ارائه  مشکالت  براي  مناسبی  هاي حل  و راه  کرده  شهر را بررسی  جمعیتیو   اجتماعی  تا بتواند مسائل

  :در ایران   شغلی  موقعیت

ها،  ، شهرداري زیست  از محیط  حفاظت  ، سازمان جهاد کشاورزي  نیرو، وزارت  ، وزارت هواشناسی  توانند در سازمان می  و هواشناسی  آب  التحصیالن گرایش فارغ

  به  مشغول  جهاد کشاورزي  توانند در وزارت نیز می  ژئومورفولوژي  گرایش  دانشجویان. کار شوند  به  مشغول  کشور و مراکز نظامی  وزارت  غیرمترقبه  ستاد حوادث

  جذب  براي  کند، مرکز مناسبی می  مطالعه  فرسایش  کنترل  را براي  زمین  سطحی  هاي الیه  نیز که  جهاد کشاورزي  آبخیزداري  تحقیقات  مؤسسه. کار گردند
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. نمود  اشاره  رشته  این  التحصیالن فارغ  دیگر از مراکز اشتغال  یکی  عنوان  به  شناسی زمین  سازمان  باید به  و در نهایت  است  رشته  این  التحصیالن فارغ

  نیرو و معادن  هاي و وزارتخانه  مسلح  نیروهاي  جغرافیاي  کشور، سازمان  برداري نقشه  د سازمانمانن  توانند در مراکز متعددي نیز می  کارتوگرافی  التحصیالن فارغ

و   ، بنیاد مستضعفان اسالمی  انقالب  ، بنیاد مسکن و بودجه  برنامه  در سازمان  محقق  عنوان  توانند به می  انسانی  جغرافیاي  التحصیالن فارغ. کار شوند  به  مشغول

، کشور، جهاد  و شهرسازي  ، مسکن و پرورش  آموزش  هاي ها و وزارتخانه ، شهرداري زیست  محیط  ، سازمان مسلح  نیروهاي  جغرافیایی  ، سازمان زانجانبا

  حاضر در اکثر کشورهاي  ر حالد  همچنین. کنند  کشور فعالیت  کارخانجات  بازاریابی  کار شوند و در بخش  به  مشغول  و نفت  ، دفاع و فلزات  ، معادن کشاورزي

  توریسم  در زمینه  شهري  جغرافیاي  از دروس  مهمی  بخش  چون. هستند  شهري  جغرافیاي  التحصیل کنند، فارغ کار می  توریسم  در صنعت  که  ، افرادي  جهان

  کاربردي  رشته  یک  لیسانس  نیز در مقطع  نظامی  جغرافیاي. باشد می  شهري  جغرافیاي  التحصیل فارغ  فعالیت  ها نیز از مراکز اصلی ها و شهرداري استانداري. است

و   تخصصی  مانند ستادهاي  و در مراکزي  شوند می  و سیاسی  ، انتظامی نظامی  هاي سازمان  جذب  به راحتی  رشته  این  التحصیالن فارغ  دلیل  همین  به.  است

 .کنند می  فعالیت  امور خارجه  وزارت  اي منطقه  و دفتر مطالعات  مسلح  نیروهاي  جغرافیایی  و مراکز مطالعات  عمومی

 

  حسابداري

  :دیباچه

ها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامان  یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آن 

البته نسل جدید به جاي چرتکه از . کنند فعالیت می "حسابدار"نام گرفتند و امروزه به نام  "دفتردار"بعدها . بود "میرزا"عنوانشان  این افراد در قدیم.ببخشند

ر، چون شود نه نوع کا کنند و سرو کارشان با کامپیوتر است اما این پیشرفت، بیشتر شامل ابزار کار می هاي الکترونیکی استفاده می ماشین حساب یا ماشین

حال سؤال اینجاست که اگر .دانند که باید به روش استاد و شاگردي فرا گرفت و نیازي به تحصیالت دانشگاهی ندارد می "تجربی"ها حسابداري را فنی  آن

ان و سپس در دانشگاه رشته حسابداري در آموزشگاه عالی حسابداري شرکت ملی نفت ایر 1345حسابداري نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد، چرا از سال 

توان گفت که حسابداري در مفهوم امروزین آن با  شود؟ آیا می هاي دولتی و غیردولتی تدریس می تهران دایر گردید و امروزه نیز در بسیاري از دانشگاه

  و تهیه  اطالعات  کردن  ، خالصه ، ثبت بندي ه، طبق آوري فرآیند جمع  در آن  که  است "سیستم"  یک  دفترداري متفاوت است؟در پاسخ باید گفت که حسابداري

  سازمانی یا برون  سازمان  مدیران  مثل  سازمانی  درون  نفع تا افراد ذي. گیرد می  انجام  خاص  هاي ها و مدل در شکل  حسابداري  هاي و صورت  مالی  هاي گزارش

ندارد،   دانشگاهی  تحصیالت  که  فردي  دلیل  همین  به. کنند  استفاده  اطالعات  بتوانند ازاین  تیمالیا  مورد نظر یا مقامات  سازمان  عمومی  ها، مجمع بانک  مثل

  براي. باشد ها می شود و بیشتر تراز حساب نمی  کافی  و پردازش  استاندارد نیست  از افراد مطابق  دسته  این  هاي گزارش  چرا که. تا حسابدار  بیشتر دفتردار است

  را در دفاتر ثبت  ارزي  باید معامالت  چگونه  داند که شود یا نمی  قائل  تفاوت  و بلند مدت  مدت  کوتاه  دارایی  بین  تواند به راحتی نمی  حسابدار تجربی  یک  مثال

  بدهد که  ایده  شرکت  یک  مدیریت  واند بهت می  گردد؛ یعنی  یا شرکت  سازمان  یک  تواند مدیر مالی می  ، در آینده حسابدار متخصص  دیگر یک  از سوي. کند

  دانش  براساس  مدیر مالی  یک  جدید نیاز داشت  مالی  منابع  به  کند یا اگر شرکت  بهینه  نماید تا استفاده  گذاري سرمایه  هایی راه  را در چه  موجودش  منابع
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  . است  حسابدار تجربی  یک  از توانایی  ها خارج فعالیت  این  مجموع  که  کرد در حالی  یمال  باید تأمین  طریقی  از چه  تواند بگوید که خود می  آکادمیک

  :  الزم  هاي توانایی

  سههر   پذیرد و در آزمون دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  سه  از داوطلبان  که  است  هایی رشته  از جمله  حسابداري  رشته

.  برخوردار است  بسیاري  از اهمیت  حسابداري  در رشته  ریاضی  شم  داشتن  در واقع.  است  مطرح  رشته  این  درس  مهمترین  عنوان  به  ریاضی  نیز درس  گروه

  همچنین. باشد  داشته  خوبی  و نگارش  بوده  مسلط  رسیفا  باید به ادبیات  بنابراین. دهد  خود را ارائه  کارهاي  گزارش  حسابدار باید بتواند به خوبی  یک  همچنین

  بندي  باشد تا در جمع  و منظم  و دقیق  را داشته  با اعداد و ارقام  و سروکار داشتن  میز و صندلی  یک  ها کار در پشت ساعت  باید تحمل  رشته  این  دانشجوي

حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول باید خالق، مبتکر، صبور و منضبط نگردد و در نهایت این که یک   دچار مشکل  اعداد و ارقام

  .باشد

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  مختلف  هاي دانشگاهدر   که  به همین دلیل با این. گیرد را در بر می  سطح  تا باالترین  سطح  ترین و از پایین  است  حسابدار بسیار گسترده  یک  شغلی  هاي فرصت

ها  از بیشتر رشته  رشته  بیکار این  التحصیالن کنند اما تعداد فارغ تحصیل می  حسابداري  در رشته  بسیاري  و آزاد، دانشجویان  ، غیرانتفاعی از دولتی  کشور اعم

  .حسابدار نیازمند هستند  به  مالیاتی  اظهارنامه  تهیه  ايبر  کشور حداقل  هاي کارخانه  تا بزرگترین  گرفته  کوچک  مؤسسه  از یک  چون.  کمتر است

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  یت، مدیر و عملیات  کاربرد کامپیوتر، پژوهش  ، مبانی ، آمار کاربردي کاربردي  ، ریاضیات پایه  اقتصاد، ریاضیات  علم  ، اصول شناسی  ، جامعه عمومی  روانشناسی

  . تحقیق  ، روش عمومی  ، مالیه اقتصادي  ، توسعه مدیریت  سازمان  ، مبانی  و ارز بانکداري  ، پول بازرگانی  تولید، حقوق

  : و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  ، مدیریت بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول مالیاتی  ، حسابداري ، حسابرسی صنعتی ، حسابداري  پیشرفته  ، حسابداري میانه  ، حسابداري حسابداري  اصول

 . حسابداري  ، متون  حسابداري  جاري  مباحث

 

  حقوق

  :دیباچه

المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگري بیانگر ارزش  این کالم امیر".کند یاري می) در میان مردم(او را در برپاي داشتن حق   اي را گرامی کند، هرگاه خداوند بنده"

در معرفی این علم باید گفت که . کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود لمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تالش میع. علم حقوق است

  حقوق  به  باشد که  و مردم  دولت  روابط  به  تواند مربوط می  روابط  این. گیرد قرار می  حقوق  علم  ایجاد شود، موضوع  از آن  آثار حقوقی  که  اجتماعی  روابط  هرگونه
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کشور،   گانه سه  قواي  حقوق  شامل  عمومی  دیگر حقوق  عبارت  به. شود می  نامیده  خصوصی  حقوق  گردد که  مردم  خصوصی  روابط  یا شامل  است  معروف  عمومی

  عامل  که  است  تجاري  آنها روابط  مهمترین  پردازد که می  خود مردم  بین  طرواب  به  خصوصی  شود و حقوق ، می کشور است  اداره  به  مربوط  که  و آنچه  حاکمیت

در   اشخاص  که  هایی ، قراردادها، مسؤولیت ، مالکیت اموال  به  توان می  جمله  از آن  که  است  مدنی  حقوق  به  مربوط  یا مسائل  است  شده  تجارت  حقوق  ایجاد رشته

ها مورد  و ده  اشخاص  ، اقامتگاه ، والدت ، وصیت ارث  به  ، قواعد مربوط از حوادث  ناشی  مسؤولیت  آید مثل وجود می  به  شوند برایشان می  مرتکب  که  خطاهایی

  شود که می  تقسیم  و خصوصی  عمومی  الملل بین  روابط  حقوق  دو بخش  خود به  پردازد که می  المللی بین  روابط  به  از حقوق  اي شاخه  همچنین. کرد  دیگر اشاره

  .پردازد می  المللی بین  هاي ها و سازمان دولت  بین  روابط  به  عمومی  الملل بین  روابط  حقوق

  :الزم   هاي توانایی

نباشد   کار دشواري  حقوق  لیسانس  ردنآو  دست  به  که  است  ممکن.  است  رشته  در این  موفقیت  الزمه  خوب  بیان  و فن  ذهنی  ، خالقیت استدالل  ، قدرت جسارت

  علوم  باید از این  حقوقدان  و یک  است  شده  آمیخته  فلسفی  و علوم  ، روانشناسی شناسی با جامعه  امروزه  حقوق  علم  چرا که.  است  بسیار مشکل  شدن اما حقوقدان

  باشد چون  مسلط  فارسی  و ادبیات  زبان  به  که  است  گردد الزم  خود موفق  در رشته  که ینا  براي  حقوق  دانشجوي  یک  همچنین. باشد  داشته  کافی  اطالعات

مورد   را که  باید بتواند کسانی  حقوقدان  یک  ؛ یعنی است  و خطابی  اقناعی  منطق  دارد، یک  ریاضی  منطق  به  زیادي  هاي شباهت  که  این  در ضمن  حقوق  منطق

  در ضمن. باشد  مسلط  و ادبیات  زبان  باید به  کند ، در نتیجه  قانع  و بلیغ  سلیس  ، با زبان دعوا است  به  مأمور رسیدگی  که  گیرند یا دادگاهی میاو قرار   خطاب

  .باشد  داشته  از ریاضیات  باید اطالعاتی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  براي  کار مناسب  شوند، یافتن وارد بازار کار می  و غیردولتی  دولتی  هاي از دانشگاه  ، که آن  التحصیالن د زیاد فارغو تعدا  رشته  این  توسعه  دلیل  حاضر به  در حال

  مواجه  هایی هستند، با محدودیت  رشته  مثل وکالت در این  کار خاصی  مند به عالقه  که  متقاضیانی  بخصوص  است  توأم  هایی با دشواري  لیسانس  التحصیل فارغ

  ، مشاور حقوقی دادگستري  دعاوي  وکالت  مثل  متنوعی  هاي شغل  به  لیسانس  از گواهی  تواند پس مند می و عالقه  خوب  دانشجوي  یک  اما در کل. شوند می

  .بپردازد  دفاتر اسناد رسمی  ها و سردفتري ها و وزارتخانه ها، شرکت ها، شهرداري بانک

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

  . شناسی جامعه  ، مبانی عمومی  ، مالیه اقتصاد، عربی  علم  ، مبانی  مدنی  ، حقوق اساسی  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق حقوق  علم  مقدمه

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق المللی بین  هاي سازمان  ، حقوق عمومی  المللی بین  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق اساسی  ، حقوق کیفري  دادرسی  ، آئین حقوقی  ، متون مدنی  دادرسی  آئین

 . خصوصی  المللی بین  ، حقوق ، کار تحقیقی قانونی  کار، پزشکی  ، حقوق دعوي  اثبات  ، ادله تطبیقی  ، حقوق ، قواعد فقه تجارت  ، حقوق فقه  ، متون فقه  ، اصول اداري
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  ورهراهنمایی ومشا

   :دیباچه

چرا که امروزه افزایش . یابی به آن بسیار دشوار است آرزویی که دست. هاي عصبی بزرگترین آرزوي هر فردي است شیرین و بدون تنش  یک زندگی آرام،

دهد تا جایی که انواع  پرفشار قرار مینامساعد و   هاي گذشته در برابر شرایط دشوار، ها را بیش از زمان مشکالت و پیچیدگی و آمیختگی آنها با یکدیگر، انسان

و این به معناي آن است که ایجاد روابط سالم و صمیمانه با همنوعان، داشتن زندگی . فشارهاي روانی جزء الینفک زندگی روزمره بسیاري از ما شده است

توان  آیا می  حال چه باید کرد؟.باشد پذیر می به سختی امکان  ها به ودیعه گذاشته شده است، تک انسان  اي که در وجود تک پرثمر و تحقق نیروهاي بالقوه

ها و مشکالت زندگی نهراسید و حتی از شکست پلی براي  یا باید از دشواري  منتظر ماند تا تمامی مشکالت حل گردد و سپس در مسیر زندگی گام برداشت؟

. ي پیشگیري از فشارهاي روانی از راهنمایی کارشناسان مشاوره و راهنمایی بهره ببرندپیروزي ساخت؟بدون شک تمام افراد باید راه دوم را انتخاب کنند و برا

رشته راهنمایی و مشاوره یکی از .هاي روحی و روانی واکسینه کنند توانند مردم را براي رسیدن به یک بهداشت همگانی در مقابل بیماري چرا که این افراد می

به کاربردي دارد و دروس آن بیشتر در زمینه رشد، ابعاد مختلف شخصیت آدمی و پیشگیـري از مشکالت و هاي گروه علوم انسانی است که جن رشته

و   پیشرفت  نگردند و راه  روحی  هاي کنند تا دچار بحران  چه  دهد که می  افراد آموزش  به  مشاور. آموزان و نوجوانان است اختالالت بخصـوص مشکالت دانش

  چگونه  دانند که نمی  اند و اکنون شده  دچار بحران  شود که می  افرادي  حال  نیز شامل  از فعالیت مشاوره  دیگري  بخش. نمایند  تر طی سریعتر و  را راحت  تکامل

بیشتر   مشاوره. کند  موجود غلبه  رانکند تا بتواند بر بح می  کمک  کننده  فرد مراجعه  کنار بیایند در اینجا مشاور به  یا با آن  مورد نظر عبور کرده  باید از بحران

  .روبرو هستند  روحی  هاي با بحران  که  عادي  گیرد؛ مردم می  یاري  مردم  مشکالت  حل  براي  روانشناسی  هاي و داده  دارد و از تحقیقات  کاربردي  جنبه

  :الزم   هاي توانایی

  درونی  و آرامش  مشاور باید بتواند با صبر و بردباري  یک.  است  مشاوره  رشته  دانشجوي  براي  يو ضرور  مهم  دو ویژگی  گفتن  سخن  و خوب  دادن  گوش  خوب

باید از   مشاور خوب  یک. کند  را بیان  خویش  ذهنی  هاي و دغدغه  کرده  خود را تخلیه  دهد که  او اجازه  ایجاد کند و به  کننده  مراجعه  براي  مناسبی  خود، فضاي

  .باشد  داشته  نیز اطالع  جامعه  و مذهبی  ، اجتماعی ، سیاسی اقتصادي  مسائل

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  خانواده  اعضاي  ارتباط  ، نحوه صنعتی  محیط  در یک  ارتباط  ، نحوه یابی ، شغل ، ازدواج تحصیلی  رشته  انتخاب  براي  توان و می  است  ابعاد مختلفی  داراي  مشاوره

.  است  و پرورش  در آموزش  شده  تعریف  هاي از شغل  یکی  مشاوره  شغل  امروزه. کرد  از مشاور استفاده  و جوانی  نوجوانی  دوران  هاي با بحران  روبرو شدن  حوهیا ن

  در ضمن.  روبرو هستیم  مشاوره  در رشته  کارشناسبا کمبود   دلیل  همین  به. مشاور دارد  یک  نیاز به  حداقل  دانشگاهی یا پیش  متوسطه  در مقطع  و هر مدرسه

  .بپردازد  کار مشاوره  ها به و زندان  امداد، فرهنگسراها، مراکز بازپروري  ، کمیته در بهزیستی  و پرورش  غیر از آموزش  تواند به مشاور می  یک

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  و اصلی  پایه  دروس
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،  ابتدایی  و پرورش  ، آموزش ، آمار توصیفی و پرورش  آموزش  فلسفه  ، اصول عمومی  شناسی ، روان اسالم  از دیدگاه  ، انسان شناسی جامعه  ، مبانی پایه  ریاضیات

و   اعصاب(  انسان  ، فیزیولوژي ورهو مشا  راهنمایی  ، مبانی اسالمی  دانشمندان  از دیدگاه  شناسی ، روان و پرورش  آموزش  شناسی ، جامعه و متوسطه  راهنمایی

،  و ایران  در اسالم  ، نماد خانواده تدریس  ها و فنون ، روش  تربیتی  در علوم  گیري و اندازه  ، سنجش و مشاوره  راهنمایی  ها و فنون ، روش ، آمار استنباطی)غدد

کامپیوتر،   ، مبانی ، تولید و کاربرد مواد آموزشی یادگیري  شناسی ، روان آموزشی  یریتمد  ، مقدمات و مشاوره  تربیتی  در علوم  تحقیق  رشد، روش  شناسی روان

،  افراد استثنایی  و آموزش  شناسی ، روان اجتماعی  شناسی ، روان و نوجوانان  جوانان  ، مسائل روانی  شناسی ، آسیب تربیتی  شناسی ، روان شخصیت  شناسی روان

  . روانی  ، بهداشت  اجتماعی  شناسی ، آسیب یادگیري  ، اختالالت درمانی  بازي

  :تخصصی   دروس

در   و شخصیت  تشخیصی  هاي ، کاربرد آزمون) ، استعداد، رغبت هوش(  روانی  هاي ، کاربرد آزمون شغلی  و مشاوره  ، راهنمایی تحصیلی  و مشاوره  راهنمایی

  رفتار، متون  تغییر و اصالح  هاي ، روش در مشاوره  اجتماعی  ، مددکاري خانواده  ، مشاوره گروهی  و مشاوره  ، راهنمایی درمانی و روان  مشاوره  ، نظریه مشاوره

 ). اي مشاوره  هاي فعالیت(  مشاوره  عملی  ، تمرین) راهنمایی  هاي فعالیت(  مشاوره  عملی  ، تمرین تحقیقاتی  ، پروژه زبان  تخصصی

 

  دبستانیرشد و پرورش کودکان پیش 

  :دیباچه

دلیل استقبال . است% 8دبستانی قرار دارند و در کشور ما این رقم تنها  کودکان، زیر پوشش مراکز پیش% 70دانید که در کشورهاي پیشرفته  آیا می 

ت اصلی انسان، در چهار سال دبستانی این است که امروزه روانشناسان و متخصصان علوم تربیتی معتقدند که شخصی کشورهاي توسعه یافته از مراکز پیش

جانبه قرار گیرد تا به رشد کامل جسمی، روحی و عاطفی دست  گیرد و در این سنین، کودك باید تحت تعلیم و تربیتی عمیق و همه اول زندگی شکل می

ایط الزم را براي رشد همه جانبه کودکان فراهم پرورشی، اجتماعی و رفاهی، شر  توانند با ایجاد امکانات آموزشی، دبستانی می در این میان، مراکز پیش.یابد

هاي اجتماعی  در این مراکز، آگاهی. اولین محیط اجتماعی و در واقع پلی بین خانه و اجتماع بزرگی است که کودك به آن تعلق دارد  این مراکز،. سازند

این نوع آموزش با روحیه . کند تر پیدا می تر و همه جانبه وسیعتر، غنی هاي غیرمستقیم آموزشی، فرصتی براي یادگیري کودك رشد یافته و با استفاده از روش

ها و هم پاي تربیت آنها، الزم است که  بنابراین درکنار خانواده.انگیزد جست و جوگر، فعال و کنجکاو کودك سازگارتر است و او را به یادگیري و اکتشاف برمی

شود که بدانیم در بسیاري از مواقع،  اهمیت این مراکز زمانی آشکارتر می.جانبه کودك نقش داشته باشندمراکز آموزش پیش از دبستان در زمینه تکامل همه 

سوادي، مشکالت اقتصادي، دور بودن والدین ازمحیط خانه به  خانواده وظیفه خود را به دلیل آشنا نبودن با مسائل تربیتی، فقر فرهنگی، کم سوادي یا بی

دبستانی باید کمبودهاي آموزشی،  اینجاست که مراکز پیش. کند ز هم گسیختگی خانوادگی و موارد بی شمار دیگر، بخوبی ایفا نمیعلت کار و تأمین زندگی، ا

دبستانی با توجه به همین ضرورت و نیاز به داشتن مربیانی مجرب و  رشته رشد و پرورش کودکان پیش.تربیتی، جسمی و عاطفی کودکان را جبران نمایند

  .دارد "کودکان با نیازهاي ویژه"و  "کودکان عادي"این رشته در مقطع کارشناسی دو گرایش . ، در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی دایر شده استتوانمند
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  :گرایش کودکان عادي 

ی چگونه باید باشد؟ اصول اجتماعی، آموزي و آموزش مفاهیم ریاض چگونه باید براي کودکان داستان گفت، به آنها شعر آموخت و با آنها بازي کرد؟ زبان

تواند نقش  اي داشته باشد؟هر بازي، سرگرمی و آموزشی در این مراکز می جانبه مذهبی و اخالقی را چگونه باید به آنها یاد داد تا کودك رشد کامل و همه

بب تکامل ادراك، حافظه، تخیالت، خالقیت و نیروي براي مثال، کارهاي هنري در مراکز قبل از دبستان، س.مؤثري بر جسم و روان کودك داشته باشد

هاي عروسکی و عادت به بازي با  در مراکز قبل از دبستان، کودك با دیدن نمایش. سازد شود و براي وي امکان کنترل اعمال او را فراهم می عضالنی کودك می

یابد تا وارد دنیاي بزرگساالن شود و به اصطالح پایش  غیرواقعی، امکان می هاي واقعی یا دوستان در نقش بزرگساالن و بیان قصه با نقاشی و معرفی شخصیت

کشد، در تشکیل شخصیت و روان او اهمیت بسزایی دارد و نه تنها براي او امکان  هایی که کودك در مهد کودك می همچنین نقاشی. روي زمین قرار گیرد

دهد تا مسائلی را که به صورت نامنظم ازهمه طرف براي او مطرح است، به شکل  ه او امکان میکند، بلکه ب شناسایی محیط و شرکت خود را در آن فراهم می

هدف . ها و نیازهاي کودکان اطالع داشته باشند البته براي رسیدن به اهداف یاد شده، نیاز به مربیان متخصصی است که از ویژگی.بندي شده منظم کند صورت

دبستانی وابسته به سازمان  نی ـ گرایش کودکان عادي، تربیت همین دسته از مربیان است؛ افرادي که در مراکز پیشدبستا رشته رشد و پرورش کودکان پیش

گفتنی است که این گرایش نقاط اشتراکی با رشته علوم تربیتی ـ گرایش آموزش کودکان . بهزیستی، وظیفه آموزش و تربیت کودکان را بر عهده دارند

کند و مربیان مورد نیاز آموزش و  دبستانی فعالیت می دارد؛ با این تفاوت که رشته علوم تربیتی در دو حیطه کودکان دبستانی و پیشدبستانی  دبستانی و پیش

دبستانی ـ گرایش کودکان عادي، زیرنظر سازمان بهزیستی کشور است و  نماید، اما رشته رشد و پرورش کودکان پیش پرورش را در این دو حیطه تربیت می

  .کند دبستانی را تربیت می ها مربیان دوره پیشتن

  :گرایش کودکان با نیازهاي ویژه 

از .هاي بعدي و پیشگیري از اختالالت مؤثر است هاي کودکان در سنین پیش از دبستان، به طور چشمگیري در موفقیت ها و قابلیت ها، توانایی اطالع از ناتوانی

تواند انجام دهد، تشخیص کودکان تحت مراقبت خود، از نظر رفتارهاي فیزیکی و ذهنی است؛  دماتی که مربی میرو، در این دوران یکی از مهمترین خ همین

کند و چنانچه تفاوتی جدي و زیربنایی درکودك وجود داشته باشد،  هاي بسیار طبیعی کودکان را مشاهده می زیرا یک مربی در زمانی طوالنی و در موقعیت

هاي الزم متخصصان به نحو معتبر فراهم  تر شوند، تشخیص دهد و زمینه را براي کمک ها، پیش از اینکه جدي را در بسیاري از زمینهتواند این اختالالت  می

 شود و حتی تشکیل الگوها و هاي کودکان زودتر شناخته شود، زودتر تصحیح می  توان به اهمیت این مسأله پی برد که دانست، هر چه ناتوانی زمانی می.آورد

شنوایی و  براي مثال، اگر در دوره پیش از دبستان، کودکانی که دچار تنبلی چشم، ناشنوایی یا کم.یابد هاي عاطفی کاهش می هاي نامطلوب و واکنش عادت

جتماعی و عاطفی شناخته شوند، در بهبود جسمی، ذهنی و روحی آنها بسیار تأثیر خواهد داشت و والدین نیز دچار تنش و آسیب ا  اختالل ذهنی هستند،

هدف گرایش رشد و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه، تربیت متخصصانی است که بتوانند در این زمینه فعالیت کنند و نیازهاي جامعه ما را .شوند کمتري می

  . برطرف سازند

  :هاي الزم توانایی

او مثل صفحه سپیدي است که هر آنچه بر آن بنویسی، درخود نگاه . کند گیرد و منعکس می کودك مثل آینه درخشانی است که هر چه ببیند، فوراً می
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شود، درست مثل  در واقع آنچه در کودکی به خردسال آموخته می. شود اي ساخته می دارد و چون خمیر یا مومی است که در دستان مربی به هر گونه می

ترین کارها است؛ زیرا رفتار، طرز صحبت و  دبستانی بودن، از سخت ی کودکان پیشرو، مرب از همین. ماند نقشی که بر سنگی کنده شود، اثرش همیشه باقی می

بندد و کوچکترین لغزش مربی، بر گروهی از کودکان اثر منفی  بیان، نگاه، پوشش، راه رفتن و در کل همه کارهاي مربی، در کودك نقش جاودانه می

هایی پراحساس و پر از شور معصومانه سر و کار دارد  رها است؛ چرا که وي با شخصیت و روح انساناز سوي دیگر، مربی کودکان بودن، از بهترین کا. گذارد می

. به همین دلیل، دانشجوي این رشته باید فردي پاك، صادق، سالم و پر انرژي و عاشق کودکان و آشنا با روانشناسی کودك باشد. سازد و پایه جامعه را می

اق و سازنده باشد تا بتواند شیطنت و کنجکاوي کودکان را به بهترین راه سوق دهد و از شجاعت و جسارت کودك براي همچنین الزم است که وي فردي خلّ

اي براي گذراندن اوقات  براي مثال، اسباب بازي که دردیدگاه اکثر مردم وسیله.یادگیري، کشف دنیاي پیرامون و پرورش هوش و استعداد وي بهره بگیرد

دهد، نوع، شکل و رنگ آن، او  اي را به او آموزش می فرداي کودك باشد؛ نحوه استفاده از آن، حرفه  تواند انعکاسی از ابزار شغل و حرفه یفراغت کودك است، م

ند به او توجه و توا تواند دري از دنیاي عجایب را بر روي کودك بگشاید و در کل این وسیله می نماید، روش کار با آن می را با دنیایی از علم فیزیک آشنا می

در این میان، یک مربی باید فکري سازنده داشته باشد تا با این وسایل، هم شوق و رغبت کودك را جلب کند و هم وسیله بازي، .دقت در مسائل را بیاموزد

  . خصوصیت آموزشی وپرورشی را در خود داشته باشد و فرهنگی درست و صحیح را نیز به کودك انتقال دهد

  :شغلی در ایرانهاي  موقعیت

این به معناي آن است که فرصت هاي . کنند هاي کشور فعالیت می هزار مربی، بدون تحصیالت دانشگاهی و تخصص الزم، در مهد کودك 36درحال حاضر 

تخصص برخوردار باشد؛ دبستانی مایل است که از مربیان مجرّب و م شک هر مرکز پیش التحصیل این رشته وجود دارد؛ زیرا بی شغلی بسیاري براي فارغ

تواند به عنوان کارشناس تهیه مواد و  التحصیل این رشته می در ضمن فارغ.توانند سطح کیفی مرکز رادر حد قابل توجهی افزایش دهند کارشناسانی که می

بهزیستی کشور، کانون پرورش فکري  ریزي در سازمان دبستانی و نیز به عنوان کارشناس آموزش و برنامه وسایل آموزشی و کمک آموزشی، در مراکز پیش

  .کودکان و نوجوانان و مراکز کودکان استثنایی فعالیت نماید

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس مشترك در هر دو گرایش کودکان عادي و کودکان با نیازهاي ویژه

شناسی روانی کودك،  و فنون تدریس، روانشناسی رشد ، آسیب ها اصول و مبانی آموزش و پرورش، آموزش و پرورش تطبیقی، روانشناسی عمومی، روش

وامل هاي اولیه، روانشناسی تربیتی، بهداشت روانی و مسائل خانواده، مقدمات برنامه ریزي آموزشی و درسی، آموزش و پرورش کودکان استثنایی، ع کمک

گیري در علوم تربیتی،  هاي آماري در علوم تربیتی، سنجش و اندازه ی، روشهاي مصاحبه، مقدمات تکنولوژي آموزش اجتماعی در رشد و پویایی گروهی، روش

هاي تغییر و اصالح رفتار کودکان، روانشناسی بازي، مدیریت مراکز  هاي کودکان، اختالالت رفتاري و روش بهداشت و تغذیه مادر کودك، بیماري

هاي اجتماعی و اخالق به کودکان، آموزش هنر به کودکان، کاردستی و  وزش مهارتدبستانی، آم دبستانی، آشنایی با مفاهیم ریاضیات و علوم پیش پیش

شناسی عمومی، حقوق کودك،  دبستان، مسائل ژنتیک، جامعه ریزي در دوره پیش گویی و نمایش خالق، برنامه هاي فنی، کارورزي، مشاوره کودك، قصه مهارت

گیري در علوم تربیتی، آشنایی با  هاي آماري در علوم تربیتی، سنجش و اندازه آموزشی، روشمقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی، مقدمات تکنولوژي 
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  .دبستانی کامپیوتر، ارتباط و آموزش خانواده، آموزش و پرورش پیش

  :دروس تخصصی گرایش کودکان عادي

  .ن، کارورزي ، طرح پژوهشی مقدماتیهاي کالمی، حرکات ورزشی و سرودهاي خاص کودکان، ادبیات کودکا رشد و پرورش زبان و مهارت

  :دروس تخصصی گرایش رشد و پرورش کودکان با نیازهاي ویژه

ایی با روانشناسی شناخت کودکان، آشنایی با اختالالت رشد روانی ـ حرکتی کودکان عادي و استثنایی، آشنایی با بهداشت روانی معلولین و خانواده آنها، آشن

هاي اصالح در کودکان و نوجوانان، کارورزي، طرح  هاي اصالح، اختالالت گویایی و روش دبستانی و روش کودکان پیشکودکان فزون کنش و کمرویی در 

 .پژوهشی مقدماتی

 

  روانشناسی

  :دیباچه

افکار و   ل تصورات، خاطرات،ذهنی و مغزي را مث  هاي درونی، دانستند که رویداد سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي می 80تا  

اما از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع . ترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود اي از ذهنی طبق این تعریف، روانشناسی شاخه.کند احساسات مطالعه می

البته هنوز نیز . اهده و مطالعه رفتار موجودات پرداخترا کنار گذاشت و به مش) زندگی روانی(روانشناسی نیز مطالعه ذهنی   شناسی و فیزیک، دو علم زیست

کنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ادراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام  روانشناسان فرآیندهاي ذهنی را مطالعه می

  ، به فوق  با موضوعات  هایی کتاب  که  بینیم دانند و ما می می  یکی  و احضار روح  بینی را با کف  ، روانشناسی از مردم  هنوز در کشور ما بسیاري  متأسفانه.دهند می

  مشاهده  رفتار قابل  عینی  مطالعه  به  هم  که  است  زیستی  از علوم  اي شاخه  روانشناسی  که  در حالی. دارند  اي العاده فوق  ، فروش روانشناسی  هاي کتاب  عنوان

،  است  استنباط  قابل  شناختی زیست  و عصب  رفتاري  هاي داده  و براساس  نبوده  مشاهده  مستقیماً قابل  که  ذهنی  فرآیندهاي  و درك  فهم  به  پردازد و هم می

در این میان .  است  یو عموم  و سازمانی  ، صنعتی استثنایی  کودکان  ، آموزش بالینی  گرایش 4  داراي  کارشناسی  در مقطع  روانشناسی  رشته. دارد  توجه

  هستند، ارائه  ، و غیره ، وسواس ، اضطراب افسردگی  مثل  نابهنجاري  دچار رفتارهاي  که  افرادي  را به)  درمانی  روان(  و درمان  تشخیص  خدمات  بالینی  روانشناسی

  روانشناسی. شود می  ارائه  رفتاري  هاي و ناهنجاري  از معضالت  پیشگیري  براي  هایی و پیشنهاد روش  ، درمان تشخیص  زمینه  در سه  خدمات  این  دهد که می

را   بازدهی  باشد تا بهترین  کار باید چگونه  محیط  که  این  درباره  برد؛ یعنی کار می  به  کاري  هاي محیط  را در تمام  روانشناسی  هاي نیز یافته  و سازمانی  صنعتی

. کند می  شود، مطالعه کارفرما و کارگر می  بین  تفاهم  عدم  باعث  عواملی  و چه  کارفرما و کارگر مؤثر است  بین  در ارتباط  اییمتغیره  باشد یا چه  داشته

  با کودکان  ر رابطهد  روانشناسی  هاي کاربرد یافته  استثنایی  کودکان  و آموزش  پردازد و روانشناسی می  روانشناسی  کلیات  مطالعه  نیز به  عمومی  روانشناسی

  .  است)  جسمانی  و معلولین  تیزهوشان(  استثنایی

  :الزم   هاي توانایی
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  رشته  این  دانشجویان  امروزه  دلیل  همین  به. باشد  قوي  رشته  این  دانشجوي  زیستی علوم  دارد و باید پایه  بسیاري  اهمیت  رشته  در این  و شیمی  شناسی زیست

. دارد  زیادي  کاربرد و اهمیت  رشته  در این  انگلیسی  و زبان  دیگر آمار و ریاضی  از سوي. شوند می  پذیرفته  تجربی و علوم  انسانی علوم  آزمایشی  روهدو گ  از بین

  افراد پی  روانی  هاي ویژگی  و به  کند  اد را دركافر  رفتاري  هاي باشد تا بتواند ظرافت  داشته  خود دید عمیقی  و جامعه  اطراف  به  باید نسبت  رشته  این  دانشجوي

  .ببرد

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  برعهده  آدمی  مسائل  در حل  مهمتري  نیز نقش  تر شود، روانشناسی پیچیده  جامعه  که  دارد و هر اندازه  ما ارتباط  زندگی  هاي جنبه  با همه  روانشناسی  امروزه

در   روانشناسی  ، آینده رشته  این  کارشناسان  گفته  به.  است  روانشناسی  رشته  التحصیالن فارغ  براي  و گسترده  متنوع  شغلی  هاي فرصت  نايمع  به  این. گیرد می

  و بدون  است  توسعه  در حال  هاياز کشور  کشور ما یکی  چون. خود را در فردا ببینند  باید آینده  رشته  این  التحصیالن و فارغ  است  و امیدبخش  کشور ما روشن

  هاي از دغدغه  یکی  و امروزه  است  دیگر کشور ما، کشور جوانی  از سوي. باشد  داشته  جانبه همه  تواند توسعه نمی  روانشناسی  مختلف  هاي از شاخه  گیري بهره

  روانشناسی  از جمله  روانشناسی  مختلف  هاي شاخه  یاري  نیز به  دو مهم  این  اشد کهب می  فرزندانشان  دانش  سطح  و باال بردن  روانی  بهداشت  ها، حفظ خانواده

ها  ها و سازمان شوند یا در شرکت می  و پرورش  آموزش  جذب  بیشتر  رشته  این  التحصیالن حاضر فارغ  در حال  البته.  پذیر است امکان  تربیتی  رشد و روانشناسی

  .کار هستند  به  مشغول  یا روانپزشک  بالینی  روانشناسی  دستیار متخصص  عنوان  نیز به  اي کنند و عده می  فعالیت  انشناسیرو  کارشناس  عنوان  به

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :هاي مختلف روانشناسی  گرایش  در  مشترك  دروس

و   احساس  ، روانشناسی شناسی جامعه  ، مبانی فلسفه  ، کلیات عمومی  ، فیزیولوژي ، آمار توصیفی یاسالم  دانشمندان  از دیدگاه  النفس ، علم عمومی  روانشناسی

رشد،   ، روانشناسی تجربی  ، روانشناسی فیزیولوژیک  ، روانشناسی در روانشناسی  تحقیق  ، روش ، آمار استنباطی خارجی  زبان  به  روانشناسی  ، متون ادراك

  ، روانشناسی روانی  ، بهداشت روانی  شناسی ، آسیب ، شخصیت و هیجان  ، انگیزش ، روانسنجی اجتماعی  ، روانشناسی تربیتی  ، روانشناسی یادگیري  روانشناسی

  . روانشناسی  و مکاتب  ، تاریخچه کودك  مرضی

  : بالینی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

  عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  بالینی  روانشناسی  ، سمینار مسائل ، مصاحبه درمان  هاي روش  رد مقدماتی، کارب بالینی  تشخیص  هاي روش  کاربرد مقدماتی

  سی، روانشنا و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی درمانی  روان  هاي نظریه  مقدماتی  ، بررسی روانپزشکی  ، کلیات گروه  پویایی  ، روانشناسی بالینی  در روانشناسی

  . استثنایی  کودکان

  : عمومی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

، تفکر و  آن  و سنجش  هوش  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی شخصیت  ، ارزشیابی نورو بسیکولوژي  ، مقدمات آزمایشگاهی  هاي پژوهش  ها و طرح

  هاي ، پژوهش جنایی  ، روانشناسی یادگیري  ، اختالالت عمومی  روانشناسی  ، سمینار در مسائل استثنایی  نکودکا  ، روانشناسی گروه  پویایی  ، روانشناسی زبان

  . عمومی  در روانشناسی  عملی
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  : استثنایی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

و   مانده عقب  کودکان  آنها، روانشناسی  آموزش  هاي و روش  تیزهوش  نکودکا  ، روانشناسی شناختی  هاي ها و کاربرد آزمون ، نظریه و راهنمایی  مشاوره  روانشناسی

  کودکان  روانشناسی  نابینا، متون  کودکان  به  تدریس  ناشنوا، روانشناسی  کودکان  به  تدریس  ، روانشناسی و گفتار درمانی  تکلم  آنها، اختالالت  آموزش  هاي روش

ناسازگار،   کودکان  ، روانشناسی افتاده عقب   از تولد کودکان  پیشگیري  ، زمینه و خانواده  استثنایی  کودکان  روانی  هداشت، ب خارجی  هاي زبان  به  استثنایی

 . استثنایی  کودکان  و آموزش  در روانشناسی  عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  استثنایی  کودکان  ، سمینار مسائل رفتار کودکان  تغییر و اصالح  هاي روش

 

  زبان وادبیات عربی

   :دیباچه

اي  هاي خود را بر روي سپاهیان عرب گشودند و با آغوش باز اسالم را پذیرفتند، بدون هیچ تعصبی و با شور و نشاط و عالقه از همان زمان که ایرانیان دروازه

دانستند  یرانیان مانند همه مسلمانان پاك نهاد دیگر، زبان عربی را زبان قوم عرب نمیزیرا ا العاده به فراگیري، ضبط و تدوین زبان و ادبیات عرب پرداختند، فوق

نهادند تا جایی که به گفته بسیاري از مورخان و ادیبان، خدمات ایرانیان به زبان عربی  المللی اسالم ارج می بلکه به این زبان به عنوان زبان قرآن و زبان بین

مردم کشور ما امروزه بیش از گذشته نیاز به آشنایی با زبان و ادبیات عربی دارند چرا که عربی زبان اول جهان . بوده است بیش از خود اعراب به این زبان

گیري از منابع اصلی اسالمی و  اسالم و زبان فرهنگ و تمدن بیشتر کشورهاي مسلمان است و ما براي اتحاد، همدلی و همزبانی با جهان اسالم و بهره

شود همچنین تسلط بر زبان و ادبیات فارسی که از زبان و ادبیات عربی بسیار تأثیر پذیرفته است، باید به زبان و ادبیات  ه در این زمینه انجام میتحقیقاتی ک

  . شود ها و مراکز آموزش عالی کشورمان رشته زبان و ادبیات عربی ارائه می از همین رو در دانشگاه. عرب مسلط باشیم

  و عروض  بالغی  ، علوم و بالعکس  فارسی  به  از عربی  ترجمه  ، فن مختلف  هاي و نثر دوره  نظم  مختلف  ، متون عرب  ادبیات  با تاریخ  عربی  و ادبیات  زبان  دانشجوي

شود تا  می  تدریس  و پرورش  در آموزش  که  ربیع  ها با کتاب در دانشگاه  عربی  و ادبیات  زبان  به همین دلیل رشته. شود آشنا می  عرب  و ادبیات  درزبان  و قافیه

  را مطالعه  عربی  زبان  بالغت  انسانی  علوم  آموزان نیز دانش  و تا حدودي  و نحو است  قواعد و صرف  بیشتر درس  ، عربی در مدارس  چون  است  متفاوت  حدودي

  : از جمله  متفاوتی  با دروس  شود و دانشجویان می  نگاه  تخصصی  رشته  یک  عنوان  به  عربی  و ادبیات  زبان  به  کنند اما در دانشگاه می

  هاي ونثر در دوره  نظم  معاصر، متون  و دوره  انحطاط  ، دوره ، عصر عباسی ، عصر اموي عصر جاهلی  ادبیات  ازتاریخ  اعم  مختلف  هاي در دوره  عرب  ادبیات  تاریخ

  .شوند آشنا می  ترجمه  ، انشا و فن ، مکالمه نویسی و خالصه  نگاري ، نامه تطبیقی  ، ادبیات تاریخی  مختلف

  :الزم   هاي توانایی

  عربی  و زبان  فارسی  ادبیات  باید به  عربی  و ادبیات  زبان  دانشجوي  همچنین. زند را می  اول  ها حرف سایر رشته  مثل  عربی  و ادبیات  زبان  در رشته  و انگیزه  عالقه

  خود را ادامه  تحصیلی  رشته  بیشتري  و عالقه  کند، با عشق  نگاه  وحی  زبان  عنوان  به  عربی  زبان  ها اگر به توانمندي  باشد و در کنار این  داشته  نسبی  تسلط

  و عربی  فارسی  و ادبیات  زیرا زبان. پذیرد دانشجو می  سانیان  علوم  گروه  از داوطلبان  فقط  که  است  خارجه  هاي زبان  تنها رشته  عربی  و ادبیات  زبان. دهد می
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رو در   و از همین  نیست  بیگانه  زبان  یک  عربی  ما معتقدند زبان  و ادیبان  از استادان  بسیاري  اند که درهم آمیخته  چنان  دو زبان  وامدار یکدیگر هستند و این

  عربی  ، زبان اعتقاد کارشناسان  به  البته. قرار دارد  ادبیات  دانشکده  در دپارتمان  فارسی  و ادبیات  زبان  در کنار رشته  یعرب  و ادبیات  زبان  ها رشته اکثر دانشگاه

و   ریاضی  داوطلب  یک  اوقات  گاهی  باشند، چون  را داشته  آزمون  در این  شرکت  اجازه  آزمایشی  هاي گروه  تمامی  و داوطلبان  داشته  اختصاصی  آزمون  باید یک

  .کند  را نیز انتخاب  رشته  ، این علوم پایه یا فنی  هاي در کنار رشته  است  و مایل  مند است عالقه  عربی  و ادبیات  زبان  رشته  فنی نیز به

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  عربی  و ادبیات  زبان  در زمینه  و تحقیق  پژوهش  تواند به می  عربی  انمند رشتهتو  التحصیل فارغ  یک  خصوصی  و مؤسسات  و پرورش  در آموزش  بر تدریس  عالوه

را   عربی  زبان  که  التحصیالنی فارغ  همچنین.  است  و پرورش  آموزش  نیز وزارت  رشته  این  التحصیالن فارغ  مراکز جذب  ترین و اساسی  از مهمترین  یکی. بپردازد

  مجوز تأسیس  دادگستري  رسمی  مترجم  عنوان  به  موفقیت  ، در صورت کرده  شرکت  قضائیه  قوه  فنی  اداره  هاي توانند در آزمون اند، می فرا گرفته  خوب

  مایلند جذب  نیز که  رادياف. دهد مجوز می  از متقاضیان  تعداد محدودي  به  قضائیه  قوه  و هر ساله  کار بسیار محدود است  این  دایره  البته. را بگیرند  دارالترجمه

  مسلط  و کار ترجمه  عربی  زبان  به  دارد که  مترجمانی  به  ما نیاز مبرمی  بازار کتاب  چون. بپردازند  عربی  هاي کتاب  ترجمه  توانند به آزاد شوند ، می  مشاغل

  .باشند

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :دروس تخصصی 

ها  ، روزنامه بیت متعهد اهل  ، ادب حدیث  و نحو، متون  صرف  ، تمرین  ، مکالمه و مأخذشناسی  تحقیق  ، روش کریم  و تجوید قرآن  نحو، ترجمه ،  ، صرف آزمایشگاه

،  البالغه نهج  ، متون  تخصصی  خارجی  ان، زب  بالغی  ، انشاء ، علوم ترجمه  ، فن تطبیقی  ، ادبیات  عرفانی  متون  ، قرائت اسالم  در دوره  سیاسی  ، ادب عربی  و مجالت

و نثر از   نظم  ، متون ، نقد ادبی نوسی و خالصه  نگاري ، نامه  کریم  قرآن  تفسیري  متون  ، قرائت اللغه ، فقه و قافیه  ، عروض و بالعکس  فارسی  به  از عربی  ترجمه

نظر و نثر   ، متون  اول  عباسی  دوره  ادبیات  ، تاریخ  اول  عباسی  و نثر دوره  نظم  عصر حاضر، متون بغداد تا  از سقوط  ادبیات  بغداد تا عصر حاضر، تاریخ  سقوط

و نثر   نظم  معاصر ، متون  دوره  و ادبیات  معاصر ، تاریخ  و نثر دوره  نظم  ، متون اندلس  و نثر دوره  نظم  ، متون دوم  عباسی  دوره  ادبیات  ، تاریخ  دوم  دوره عباسی

  ، متون  اموي  دوره  تا پایان  جاهلی  از دوره  ادبیات  معاصر، تاریخ  بغداد تا دوره  از سقوط  در ایران  و نثر عربی  نظم  بغداد، متون  از آغاز تا سقوط  در ایران  عربی

 . اموي  دوره  تا پایان  و نثر از جاهلی  نظم

 

  زبان وادبیات فارسی

  :دیباچه

ماندگی و  گویند باید فراموش کرد و یا حداقل کمتر به آن پرداخت چرا که در عصر ماشین و قرن بیست و یکم سخن گفتن از آن نشانه عقب یها م بعضی 

مال  ّ و غم خویش را صرف آن کرد وخالصه ادبیات توان یک سنجاق قفلی را ساخت چرا باید هم گویند وقتی به یاري آن حتی نمی می. هاست دوري از واقعیت
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این در حالی است که رشته زبان و .دوران لب جوي و سایه درخت و آواز بلبل بوده است و حاال که این دوران سر آمده است با ادبیات نیز باید خداحافظی کرد

شود  این رشته تدریس میها و دروسی که در  چون سرفصل. ادبیات فارسی بهترین بستر براي ورود به شناخت فرهنگ و عرفان و حتی معارف دینی ما است

هاي ادبی موجب ارضاء حس زیباشناسی در حوزه ادبیات  مثالً معانی و بیان و آرایه. گردد هاي وسیع معرفت منتهی می هر کدام مسیري است که به دشت

. ریک و اشارات معنایی متون ادبی استشود و از دیگر سو صنایع شعري و فنون بالغی مانند تملیح، استعاره و مجاز کلیدي براي پی بردن به نکات با می

  دانشجو طی  کرد؛ یعنی  تدوین  فارسی  ادبیات  آموزش  براي  گرایش  ده  شود بتوان می  بینی پیش  که  اي گونه  به  است  بسیار گسترده  فارسی  ادبیات  دامنه  امروزه

  رشته  در این  توان می  که  دیگري  هاي و گرایش  داستانی  ، ادبیات بالغی  علوم  هاي گرایش از  بعد یکی  را بخواند و در دو سال  ادبیات  عمومی  دروس  دو سال

  و ادبیات  فارسی  زبان  اصلی  داراي دو شاخه  شود، می  تدریس  فارسی  رشته ادبیات  عنوان  ها به امروزه در دانشگاه  اما آنچه. کند  کرد، مطالعه  بینی  پیش

  ، انواع ، نقد ادبی شناسی ؛ سبک ادبیات  و در بخش  و ویرایش  نگارش  ، اصول ، دستور زبان شناسی  زبان  به  مربوط  مسایل  فارسی  زبان  در بخش  که. است فارسی

  .گیرد رار میق  مورد بررسی  و نثر کالسیک  نظم  متون  همچنین  و عروض  و بیان  ، معانی بدیع  شامل  ادبی  ، صنایع ادبیات  ، تاریخ ادبی

  :الزم   هاي توانایی

  است  شده  رشته  وارد این  اشتباه  نبرد به  لذت  جهان  ادبیات  و معروف  شاخص  هاي داستان  یا خواندن  شعر حافظ  بیت  یک  از خواندن  ادبیات  دانشجوي  اگر یک

  برایش  رشته  مند نباشد این عالقه  بخواند و اگر کسی  فارسی  ادبیات  را در وادي  اي هو گسترد  بسیار متنوع  باید دروس  فارسی  و ادبیات  زبان  دانشجوي  چون

  حافظه  که  است  الزم  رشته  این  دانشجوي  همچنین. کرد  تفهیم  خوبی  منظور خود را به  خواهد تا بتوان می  خوب  و بیان  درست  قلم  رشته  این.شود آور می  مالل

  .باشد  داشته  آنها دسترسی  الزم به  خاطر بسپارد تا در مواقع  را باید به  ادبی  از مقوالت  عظیمی  بخش  باشد چون  تهداش  نسبتاً قوي

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  ادبی  هاي برنامه  و ارائه  تنظیم  رو براينی  بهترین  همچنین.  است  فارسی  ادبیات  التحصیالن فارغ  فعالیت  بستر براي  بهترین  ، مطبوعات  و پرورش  بعد از آموزش

باشد   اگر پویا و فعال  ادبیات  لیسانس  یک  و از اینها گذشته. است  رشته  این  التحصیل کشور، فارغ  مختلف  هاي وزارتخانه  فرهنگی  هاي و حوزه  رادیو و تلویزیون

  در ضمن. باشد  حضور داشته  کتاب  در سیر چاپ  ویراستار و ناظر ادبی  عنوان  به  و نشر کتاب  ، شاعر یا منتقد گردد و در مراکز چاپ نویسنده  تواند یک می

  به  مختلف  هاي فرهنگ  در تألیف  شرکت  به  توان می  جمله  از آن  دهند که می  انجام  اي ویژه  خود کارهاي  و سلیقه  ذوق  به  نیز با توجه  التحصیالن از فارغ  تعدادي

  .کرد  ها اشاره دایره المعارف " انتخابی"و  " علمی  نویس فیش"و   پژوهشگر ادبی  نعنوا

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :پایه  دروس

  .  ، بدیع  و ویرایش  نگارش ، آیین  تحقیق  و روش  شناسی ، مرجع فارسی  زبان  ، تاریخ دستور زبان

  : اصلی  دروس

الطیر،  ، منطق معنوي  ، مثنوي ، مسعود سعد، نظامی ناصرخسرو، خاقانی  هاي و اسفندیار، قصیده  ، رستم و سهراب  ، رستم و کسایی  ی، فرخ و منوچهري  رودکی

،  سعدي  ، گلستان هو دمن  االسرار، کلیله  ، کشف و قابوسنامه  نامه ، سیاست بیهقی  ، تاریخ ، صائب ، حافظ و قصاید سعدي  ، غزلیات سعدي  ، بوستان سنایی حدیقه
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  . ، نقد ادبی قرآنی  با علوم  ، آشنایی تفسیري  معاصر، متون  ، ادبیات و قافیه  ، عروض تخصصی  خارجه  ، زبان ، قواعد عربی عربی  متون  مرصادالعباد، قرائت

  :تخصصی  دروس

 . شناسی ، سبک ادبیات  تاریخ،  فارسی  در ادب  و حدیث  ، تأثیر قرآن و تصوف  عرفان  ، مبانی و بیان  معانی

 

  زبان وادبیات کردي

   :دیباچه

شناسان پرآوازه بر این باورند که کردهاي امروز،  هاي خانواده زبانی هندو ایرانی است و با زبان فارسی قرابت بسیار دارد تا جایی که تاریخ زبان کردي در شاخه

هاي مختلفی  اي ارزشمند از فرهنگ و ادب را در خود پرورانده است، به بخش اش، گنجینه بالندگیاین زبان که در طول تاریخ . نوادگان مادهاي دیروزند

هاي آواشناختی، ادبیات مخصوص خود را دارند که روي هم مجموعه این  شود که هر یک از آنها با اندك تفاوتی در ساختار، واژگان و ویژگی تقسیم می

شناختی و پیشینه تاریخی این زبان  هاي ادبی، زیبا هدف رشته زبان و ادبیات کردي، آشنایی با جنبه.شناخته شده استها به نام زبان و ادبیات کردي  ادبیات

گفتنی است که چون زبان و ادبیات کردي ارتباطی نزدیک با زبان و ادبیات فارسی .غنی و کهن و بررسی تأثیر ادبیات کردي و فارسی بر روي یکدیگر است

  . پذیرد مانند زبان و ادبیات فارسی از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی دانشجو میدارد، این رشته 

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

، شناسی شناسی، روش تحقیق و مرجع هاي آن، کلیات زبان شناسی، پیشینه زبان کردي و لهجه آئین نگارش و رسم الخط، دستور زبان، آواشناسی و واج

  نگاري فرهنگ

  :دروس اصلی

سی، شعر شعر و نثر سبک خراسانی در ادب فارسی، شعر و نثر سبک عراقی در ادب فارسی، شعر و نثر سبک هندي و بازگشت در ادب فارسی، نثر معاصر فار

عر معاصر عربی، زبان انگلیسی اختصاصی، معاصر فارسی، صرف درزبان عربی، نحو درزبان عربی،متون نظم و نثر کالسیک در ادب عربی، نثر معاصر عربی، ش

ها، ادبیات تطبیقی، عروض وقافیه،  ها واسطوره متون ادبی لري، متون نثر معاصر، متون شعر معاصر، تأثیر قرآن و حدیث در ادب کردي، ادب فولکلور، افسانه

  .نگاري شاهکارهاي ادب جهان به زبان کردي، روزنامه

  :دروس تخصصی

، بدیع، معانی و بیان، مکاتب )ادب معاصر(، تاریخ ادبیات )کرمانج جنوب  ادب(، تاریخ ادبیات )ادب کرمانج شمال( گورانی، تاریخ ادبیات   تاریخ ادبیات و ادب

 .کردي، کلیات نقد ادبی، نقد در ادب داستانی، ادبیات داستانی در ادب کردي، اصول و روش ترجمه، ترجمه متون هاي ادبی درادب ادبی جهان، سبک
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  علوم اجتماعی

   :دیباچه

سال است و در این میان بیش از یک  25به همین دلیل سن نیمی از جمعیت جهان کمتر از . شود میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می 80ساالنه بیش از 

در حال توسعه که بیشتر جمعیت جهان به آنها  سال قرار دارند و این بیانگر آن است که کشورهاي دنیا بخصوص کشورهاي 24تا  15میلیارد جوان در سنین 

به زبان دیگر تقاضاي اجتماعی براي آموزش، . هاي آینده با معضالت اجتماعی بسیاري در شهرها و روستاها رو به رو خواهند شد اختصاص دارد، در سال

هاي رسیدن به رفاه  راه, ریزي نی که با پژوهش، مطالعه و برنامهشود و در نتیجه وجود مختصصا بهداشت، اشتغال، مسکن و در مجموع رفاه اجتماعی بیشتر می

اما چون عنوان . هاي فوق برآورده سازند هدف رشته علوم اجتماعی تربیت متخصصانی است که نیاز جامعه را در زمینه. اجتماعی را بیابند، بسیار ضروري است

  چهار گرایش  داراي  اجتماعی برهمین اساس علوم. هاي متفاوتی تقسیم شده است گرایش علوم اجتماعی داراي مفهوم وسیعی است، رشته علوم اجتماعی به

  . است  شناسی و مردم  اجتماعی  و تعاون  ، رفاه  اجتماعی  ریزي ، برنامه اجتماعی  پژوهشگري

  :اجتماعی  پژوهشگري  گرایش

  هاي آگاهی  ، سطح محقق  یک  عنوان  به  و عملی  نظري  دقیق  بتواند با مطالعات  که  انسانی.  است  شناس جامعه  انسان  ساختن  اجتماعی  پژوهشگري  هدف

  اجتماعی  هاي از بحران  توان می  چگونه  ما بگوید که  او به  تحقیقات  نتایج  باشد؛ یعنی  و خدماتی  ، پژوهشی نیاز مراکز آموزشی  پاسخگوي  و  را باال برده  اجتماعی

شود،  می  داده  آموزش  تحقیقی  در عملیات  مهارت  شاخه  در یک.  است  شاخه  سه  داراي  پژوهشگري اجتماعی  هاي درس. رسید  و رفاه  آرامش  عبور کرد و به

از   که  است  شناسی جمعیت  نیز مباحث  سوم  کند و شاخه می  معرفی  را از نظر مفهومی  شناسی جامعه  علم  هاي پایه  که  است  شناسی جامعه  دیگر مبانی  شاخه

  و اقتصادي  اجتماعی  در مباحث  شناسی جمعیت  و کاربردهاي  جمعیتی  هاي حرکت  ، تحلیل جمعیت  تحلیل  شود و به می  شروع  شناسی جمعیت  مبانی  درس

  .گردد می  ختم

  :  الزم  هاي توانایی

قرار   و آنها را مورد نقد و تحلیل  کرده  را مطالعه  اجتماعی  هاي مند باشد؛ یعنی از یک سو نظریه القهع  و عملی  نظري  هاي تحقیق  باید به  گرایش  این  دانشجوي

فکر   دقیق  ؛ چون است  بسیار مهم  گرایش  در این  ریاضی  و بینش  دانش. مند باشد عالقه  میدانی  هاي تحقیق  و به  رفته  جامعه  مردم  دیگر بین  دهد و از سوي

  .اهمیت بسیاري دارد  اجتماعی  در پژوهشگري  اندیشیدن  و دقیق  کردن

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  هاي بخش  هستند بلکه  اجتماعی  تحقیقات  انجام  به  موظف  دولتی  هاي تنها بخش  و نه  است  پیدا کرده  و گسترش  رواج  اجتماعی  هاي حاضر پژوهش  در حال

  پژوهشی  مهارت  داراي  که  گرایش  باسواد این  دانشجوي  یک  امروزه  که  گفت  توان می  جرأت  به  دلیل  همین  به. اند آورده  روي  اجتماعی  تحقیقات  نیز به  خصوصی

  . نخواهد داشت  اشتغال  باشد، هرگز مشکل

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس
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  :هاي مختلف علوم اجتماعی در گرایش  مشترك  دروس

  اجتماعی  مسائل  ، بررسی نظامی  و نیروهاي  جنگ  شناسی ، جامعه علمی  تحقیق  ، روش فارسی  در ادبیات  شناسی ، جامعه تحقیق  ، روش شناسی جامعه  هاي نظریه

  تاریخ  ، مبانی شناسی مردم  ، مبانی فلسفه  ، مبانی پایه  ، ریاضیات روانشناسی  ، مبانی شناسی جمعیت  ، مبانی شناسی جامعه  ها، مبانی انقالب  شناسی ، جامعه ایران

،  در اسالم  تفکر اجتماعی  ، تاریخ اجتماعی اقتصاد، آمار در علوم  علم  ، اصول جمعیت  تحلیل  مقدماتی  هاي ، روش ، آمار مقدماتی سیاست  علم  ، اصول ایران  اجتماعی

  . و سایر مکاتب  اسالم  از دیدگاه  ، انسان ، زبان خارجه تخصصی اجتماعی  روانشناسی

  : اجتماعی  پژوهشگري  گرایش  تخصصی  دروس

  خاص  هاي ، تکنیک شهري  شناسی ، جامعه  خانواده  شناسی و عشایر، جامعه  ایالت  شناسی ، جامعه اجتماعی  انحرافات  شناسی ، جامعه روستایی  شناسی جامعه

  . شناسی ، کاربرد جمعیت توسعه  شناسی ها، جامعه سازمان  شناسی ، کاربرد کامپیوتر، جامعه صنعتی  شناسی معه، جا جمعی  ارتباط  شناسی ، جامعه تحقیق

  : اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش

،  آپارتمانی  مجتمع  یک  ساخت  مهنگا  مثال  براي.  است  و انسان  اجتماع  در خصوص  ریزي و برنامه  اجتماعی  مسائل  عمدتاً پیرامون  اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش

  با کمترین  آن  و ساکنان  حفظ  در مجتمع  از افراد ساکن  هریک  کند تا حقوق می  ریزي برنامه  مجتمع  آن  اجتماعی  مسائل  براي  اجتماعی  ریزي برنامه  کارشناس

  در کجا باید قرار بگیرد و توسعه  صنعتی  هاي یا سایت  شهر مراکز اقتصادي  در یک  کند که می  ریزي یا مثالً برنامه. روبرو گردند  اجتماعی  و مسائل  مشکالت

  .به وجود نیاید  جامعه  براي  مشکلی  شود که  انجام  چگونه  ساختمانی

  :الزم   هاي توانایی

برخوردار باشد تا   جسمانی  باید از سالمت  گرایش  این  دانشجوي  دلیل  همین  دارد به  تنگاتنگی  ارتباط  میدانی  با آمار و تحقیقات  اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش

  باید در جامعه  ، بلکه نیست  اي کار کتابخانه  یک  اجتماعی  ریزي برنامه  التحصیل فارغ  کار دانشجو و بخصوص. گردد  موفق  میدانی  تحقیقات  بتواند در انجام

  .  است  شناسی ، جغرافیا و جامعه انگلیسی  ، زبان ریاضی  دروس  گرایش  این  دانشجوي  براي  الزم  یعلم  اطالعات. باشد  داشته  فعال  حضوري

  :در ایران   شغلی  موقعیت

کنند و  پیدا می  یبا بعد اجتماع  ـ اقتصادي  اجتماعی  ریزي ، برنامه و نقل  ، حمل و روستایی  شهري  مسائل  در زمینه  خوبی  هاي دیدگاه  گرایش  این  دانشجویان

ها و در اکثر  کشور، فرمانداري  ، وزارت و بودجه  برنامه  هاي در سازمان  دولتی  در بخش  که. نمایند  فعالیت  و خصوصی  ، عمومی دولتی  بخش  توانند در سه می

  امداد امام  بنیاد شهید، کمیته  از قبیل  مختلفی  هاي سسهها، مؤ شهرداري  عمومی  هاي کار شوند و در سایر بخش  به  توانند مشغول می  دولتی  هاي اداره

  هاي مکان  اي و مشاوره  خدماتی  هاي نیز مؤسسه  خصوصی  هستند و در بخش  اشتغال  براي  مراکز مهمی  رفاهی  هاي و مؤسسه  بهزیستی  ، سازمان" ره" خمینی

  .کنند  نیز فعالیت  اي و منطقه  ، روستایی شهري  تحقیقات  مستقل  کارشناسان  صورت  به توانند می  التحصیالن فارغ. هستند  اشتغال  براي  مناسبی

  : اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش  تخصصی  دروس

،  ریزي برنامه  مقدماتی  هاي یک، تکن روستائی  ریزي ، برنامه اي منطقه  ریزي برنامه  هاي ، تئوري شهري  ریزي ، برنامه ریزي برنامه  هاي ، تئوري و عمران  توسعه  اصول

جغرافیا و   علم  ،اصول اجتماعی  ریزي ، برنامه و نقل  حمل  ریزي ، برنامه مکان  دهی سازمان  ها، عوامل ها و برنامه طرح  ، ارزشیابی در ایران  اي منطقه  ریزي برنامه
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  . خوانی نقشه

  :اجتماعی  و رفاه  تعاون  گرایش

  تربیت  آن  دهد و هدف می  تشکیل  و کارکرد تعاون  و تعاون  ، مدیریت ، حسابداري ، امور مالی شناسی ، مردم شناسی را اقتصاد، جامعه  یشگرا  این  دروس  محتواي

  به  مربوط  هرآنچه  اجتماعی  و رفاه  تعاون  در گرایش. گردند  در جامعه  و قدرت  ثروت  عادالنه  توزیع  عامل  انسانی  هاي تشکل  یاري  بتوانند به  که  است  کارشناسانی

  جامعه  ها براي تعاونی  که  آنها و فوایدي  و مدیریت  تأسیس  ها، چگونگی تعاونی  انواع  به  توان می  جمله  از آن  گیرد که قرار می  و بررسی  باشد مورد بحث  تعاونی

  .کرد  دارند، اشاره

  :  الزم  هاي توانایی

  و اصلی  پایه  را در دو درس  متنوع  دروس  این  توان می  کند که می  استفاده  درسی  گوناگون  از واحدهاي  رشته  میان  یک  عنوان  به  اجتماعی  هو رفا  تعاون  گرایش

، اقتصاد  امور مالی  مثل  رشته  این  مهم  از دروس  تواند در تعدادي باشد، می  داشته  قوي  ریاضی  پایه  که  دانشجویی  کرد در نتیجه  خالصه  شناسی اقتصاد و جامعه

  در دروس  بر آمادگی  عالوه. یابد  توفیق  شناسی یا مردم  شناسی جامعه  مثل  تواند در دروسی مند باشد می عالقه  اجتماعی  علوم  گردد و اگر به  موفق  و حسابداري

  دانشجو باید بتواند ارتباطی  رشته  در این  چون. باشد  را داشته  با دیگران  و همیاري  همکاري  روحیهو   مند بوده عالقه  تعاون  باید به  رشته  این  دانشجوي  فوق

  . ایجاد کند  با دیگران  نزدیک

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  هاي ها و وزارتخانه شرکت  هاي توانند در تعاونی می  همچنین. کار کنند  تعاون  وزارتخانه  مختلف  ها و واحدهاي توانند در شاخه می  گرایش  این  التحصیالن فارغ

  توانند در بسیاري می  گرایش  این  التحصیالن فارغ  که  با این. کار شوند  به  ریز مشغول مدیر و برنامه  عنوان  به  و مسکن  ، مصرف تولیدي  هاي از تعاونی  اعم  مختلف

  ها اهمیت تعاونی  علمی  مدیریت  ما به  در جامعه  محدود است چون  گرایش  بازار کار این  مفید باشند اما متأسفانه  و دولتی  خصوصی  هاي ها و شرکت از وزارتخانه

  .ندارند  در جامعه  فعال  ها حضوري تعاونی  و در کل  نداده

  : اجتماعی  و رفاه  تعاون  گرایش  تخصصی  دروس

ها،  در تعاونی  و مدیریت  ها، سازماندهی و کارکرد تعاونی  ، انواع تعاونی  و ترویج  آموزش  ، اصول و جهان  در ایران  نیتعاو  ، سیر تحول تعاونی  هاي و اندیشه  اصول

،  حسابداري  ، اصول) نامه و آئین  اساسنامه  تهیه(  تعاون  ، حقوق تجارت  ، حقوق ، اقتصاد خرد و کالن و روستائی  شهري  در جوامع  همیاري  هاي ها و شیوه زمینه

  . ، کارورزي اجتماعی  و رفاه  ، تأمین تعاونی  ها، سمینار مسائل تعاونی  امور مالی

  :شناسی  مردم  گرایش

سیر   به  اي ویژه  توجه  میان  و در این  تا امروز است  ایام  ترین ، از قدیمی متفاوت  هاي ها و زمان ، در مکان مختلف  جوامع  فرهنگ  مطالعه  شناس مردم  یک  کار اصلی

با   فرهنگی  شناسی یا انسان  شناسی مردم  بدون  اجتماعی  علوم  دلیل  همین  به. دارد  مختلف  در جوامع  و کاربرد فرهنگ  فرهنگی  تغییرات  ، علل فرهنگ  تحول

،  اجتماعی  مطالعات  اصلی  الزمه  دارد؛ یعنی  اي کننده  تعیینو   بسیار مهم  نقش  اجتماعی  در ساختارهاي  فرهنگ  روبرو خواهد شد چرا که  بسیاري  مشکالت

  .دارند  بسیار مهمی  نقش  شناسان نیز، مردم  فرهنگی  مطالعات  و در حوزه  است  فرهنگی  مطالعه
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  :الزم   هاي توانایی

و   مند بوده عالقه  اش جامعه  و مسائل  مردم  باید به  شناسی مردم  نشجويدا.  است  ضروري  رشته  این  دانشجوي  براي  میدانی  کارهاي  به  ، صبر و عالقه کنجکاوي

  .شود  آنها مطلع  و هنجارهاي  و از فرهنگ  برقرار کرده  نزدیکی  ارتباط  جامعه  مختلف  هاي باشد تا بتواند با گروه  داشته  خوبی  اجتماعی  روابط

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

وجود دارد و اکثر   گرایش  این  التحصیالن فارغ  براي  بازار کار متنوعی  که  است  آن  معناي  به  و این  است  اجتماعی  هاي از فعالیت  بسیاري  يزیربنا  شناسی  مردم

  وزارت  ها مثل از وزارتخانه  برخی  لبتها. باشند  داشته  اي بسیار گسترده  شناسی مردم  تحقیقات  زیرا باید بخش. نیازمندند  آن  التحصیالن فارغ  ها به وزارتخانه

را   رشته  این  التحصیالن هستند و فارغ  بخشی  چنین  حاضر نیز داراي  و نیرو در حال  ، کشور، خارجه ، جهادکشاورزي و پرورش  ، آموزش وارشاد اسالمی  فرهنگ

  چون. منتشر سازد  کتاب  صورت  را به  خویش  تحقیقات  و نتیجه  آورده  آزاد روي  و تحقیق  مطالعه  تواند به می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین. کنند می  جذب

  .دارد  شود، بازار بسیار خوبی می  چاپ  شناسی مردم  در زمینه  که  کتبی  امروزه

  : شناسی مردم  گرایش  تخصصی  دروس

و   خانواده  ، تنظیم ایران  انسانی  ، جغرافیاي انسانی  شناسی ، محیط فرهنگی  شناسی  ر، مردمو عشای  ایالت  شناسی ها، جامعه قشرها و نابرابري  شناسی جامعه

،  ابتدایی  و جوامع  تاریخ  ماقبل  شناسی ، مردم نگاري  ، مردم و توسعه  در شهر و روستا، فرهنگ  همیاري  هاي ها و شیوه ، زمینه  تعاون  ، مبانی جمعیت

،  دینی  اعتقادات  شناسی ، مردم خویشاوندي  هاي ، نظام شناسی روستا، ایل  شناسی  اسناد، مردم  ضبط  و تکنیک  داري ، موزه شناسی انسان  اهاز دیدگ  شناسی باستان

 . اسیشن مردم  هاي ، نظریه شهري  شناسی ، مردم...)آفریقا و (  اي منطقه  و فرهنگ  شناسی ، انسان شناسی هنر، نماد و نشانه  شناسی مردم

 

  علوم ارتباطات اجتماعی

  :دیباچه

و   تازه  هاي ها و تجربه با حرف  با نفوذ و پایدار که  ارتباطی  با او، بخصوص  ارتباط  برقراري  دارد و باید براي  بسیاري  تفاوت  با بشر اولیه  و یکم  بیست  قرن  انسان 

  سراسر دنیا تدریس  عالی  آموزش  ها و مؤسسات در دانشگاه  امروزه  علم  این. مجهز بود  اجتماعی  ارتباطات  علوم  پیچیده  هنر و دانش  باشد، به  همراه  ناگفته

  گرایش  نگاري روزنامه  گرایش.  است  انسانی  علوم  آزمایشی  گروه  هاي از رشته  ، یکی عمومی  و روابط  نگاري روزنامه  شود و در کشور ما نیز با دو گرایش می

  همین  شود براي می  سیراب  و تکنولوژي  و اقتصاد، صنعت  ، سیاست و فلسفه  ، فرهنگ هنر و ادبیات  هاي از چشمه  که  است  تنومندي  نهال  نگاري نامهروز

  اجتماعی  ارتباطات  هاي اقتصاد، نظریه  علم  ، مبانی فلسفه  ، مبانی روانشناسی  ، مبانی شناسی جمعیت  مانند مبانی  و نظري  تئوري  دروس  رشته  این  دانشجوي

خبر،   تهیه  هاي و تکنیک  اصول  دارند مثل  تئوري  جنبه  و هم  عملی  جنبه  هم  را که  دروسی  کند همچنین می  را مطالعه  بیستم  در قرن  سیاسی  هاي واندیشه

  .بیند می  را آموزش  و ویراستاري  آرایی ، صفحه خبري  ، عکاسی تحقیق  ، روش ، گزارش مصاحبه

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس
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  : ارتباطات  مختلف علوم  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

،   قدماتی، آمار م ایران  اجتماعی  تاریخ  ، مبانی در اسالم  و تفکر اجتماعی  ، تاریخ فلسفه  ، مبانی روانشناسی  ، مبانی شناسی  جمعیت  ، مبانی شناسی جامعه  مبانی

  ، روش نظري  تحقیق  ، روش اساسی  ، حقوق  حقوق  ، کلیات سیاست  علم  ، اصول اجتماعی  اقتصاد، روانشناسی  علم  ، اصول  تخصصی  ، زبان  اجتماعی  آمار در علوم

  ، مبانی بیستم  در قرن  سیاسی  هاي معاصر، اندیشه  يو استراتژ  سیاسی  ، سمینار مسائل و مدیریت  سازمان  ، اصول شناسی جامعه  هاي ، نظریه عملی  تحقیق

  هاي ، نظریه تصویري  ، ارتباطات ارتباطی  هاي پیام  و تحلیل  بررسی  هاي ، روش انسانی  ، ارتباطات سیاسی  ، ارتباطات المللی بین  ، ارتباطات جمعی  ارتباطات

،  رادیو و تلویزیون  هاي برنامه  و تحلیل  و نشر، تجزیه  چاپ  ، تکنولوژي)  خبري  عکاسی(  ، فتوژورنالیسم در مطبوعات  آرایی و صفحه  ، گرافیک اجتماعی  ارتباطات

  .  در مطبوعات  فارسی  نگارش  ، شیوه جمعی  ارتباط  ، حقوق سوم  در جهان  ، ارتباطات جمعی  ارتباط  و وسایل  افکار عمومی

  : نگاري روزنامه  گرایش  تخصصی  دروس

  گرایش.  در مطبوعات  ، نقد، تفسیر و مقاله نگاري روزنامه  ، تاریخ تخصصی  نگاري اخبار، روزنامه  و مدیریت  ، ویراستاري  عملی  نگاري ، روزنامه  نگاري روزنامه  اصول

  که  اطالعاتی  در بسط  اش وظیفه  بد ندارد همچنین اخبار  ساختن  در پنهان  سعی  مردم  عامه  ذهنیت  برخالف  عمومی  روابط  خوب  کارشناس  عمومی  روابط

سازمانی که   را بین  ارتباطی  دو طرفه  جریان  که  مشاور است  یک  عمومی  روابط  کارشناس  بلکه. شود نمی  گیرد، خالصه می  باالتر سازمان  مستقیماً از سطوح

،  صحیح  از راه  صحیح  پیام  انتقال  ، قابلیت عمومی  مؤثر روابط  برنامه  یک  رمز موفقیت  که  تقاد استاع  سازد و بر این میسر می  کند و مخاطبانش براي آن کار می

  از مقاصد مدیریت  مردم  کردن  و مطلع  ، خبر دادن کردن  آگاه  سو وظیفه  از یک  عمومی  روابط  کارشناس  در واقع.  است  فرد صحیح  و به  مطلوب  در زمان

و   حوزه  آن  مورد توجه  هاي و گروه  در مورد طرز تفکر مردم  مؤسسه  با مدیریت  کارشناسانه  هاي مشورت  ارائه  دیگر مسؤولیت  دارد و از سوي  را بر دوش  سازمان

  .او است  بر عهده  مردم  ها و طرز تفکرهاي گرایش  شناختی جامعه  و بررسی  افکار عمومی  و تحلیل  تجزیه

  : عمومی  روابط  گرایش  تخصصی  دروس

  . شفاهی  ، ارتباطات با مطبوعات  ، ارتباط  و تبلیغ  ، اقناع عمومی  روابط  هاي ، تکنیک  عملی  عمومی  ، روابط عمومی  و روابط  ، مدیریت  عمومی  روابط  اصول

  :الزم   هاي توانایی

  :عبارتند از  خصایص  این  باشد که  خصیصه  دوازده  باید داراي  نگاري روزنامه  دانشجوي

  با طبقات  جوشش  ـ توانایی4  جامعه  باالتر از متوسط  هوشی  ضریب  ـ داشتن3  سنجی و نکته  ، تیزبینی ـ کنجکاوي2  و استعداد نویسندگی  ذوق  ـ داشتن1

  به  ـ مؤمن9  کار خبري  به  ـ عشق8  تفکر سریع  ـ قدرت7  طرارياض  هاي دوندگی  براي  و روانی  جسمی  توانایی  ـ داشتن6زیاد   ـ صبر و حوصله5  مردم  مختلف

ـ 11  و تندخویی  گویی  ، گزافه فروشی  ، فضل فکري  ، تعصب لوحی ، ساده ، غرور و تکبر، انزواجویی خودبینی  ـ نداشتن10تقوا   و داشتن  اخالقی  اصول  رعایت

  خصایص  این  از تمامی  فردي  است  ممکن  ندرت  به  البته)  مصاحبه  براي. (جامعه  متوسط  از حد  بیش  اي حافظه  ـ داشتن12  ارتباطی  هاي توانایی  داشتن

  نگار هایی که هر روزنامه ویژگی.  است  نگار از یک روزنامه  آل ایده  تصویري  ، صرفاً ترسیم فوق  گانه دوازده  هاي با ویژگی  فردي  از تجسم  برخوردار باشد و هدف

  و تحلیل  تجزیه  نگار باید از توان روزنامه  یک  براي  الزم  هاي بر ویژگی  نیز عالوه  عمومی  روابط  دانشجوي.  یابد  ها دست آن  به  کند تا در حد امکان  باید کوشش

  .برخوردار باشد  سخنوري  و قدرت  اجرایی  کارهاي  ، توان ریسک  باال، قدرت
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  : در ایران  شغلی  موقعیت

تعداد تنها   اند و از این التحصیل شده غ  هزار نفر دانشجوي علوم ارتباطات، فار  حدود یک 1373تا  1351  از سال " رسانه"  در فصلنامه  شده  آمار ارائه  براساس

اند اما  داشته  نقش  مسأله  در این  بسیاري  عوامل  شک  بدون. دارند  اشتغال  غیرمطبوعاتی  مشاغل  به  نفر بقیه 940کار هستند و   به  مشغول  نفر در مطبوعات 60

  طوري  یا به  و از سرناچاري  الزم  شناخت  را بدون  ارتباطات  علوم  ، رشته فوق  هاي سال  در طی  از دانشجویان  تعدادي  که  است  این  دالیل  از مهمترین  یکی

  هاي ارگان  به  دوران  آن  اکثر مطبوعات  دیگر وابستگی  اند از سوي نداشته  حضور در مطبوعات  را براي  الزم  ناییو توا  آمادگی  اند، در نتیجه کرده  انتخاب  اتفاقی

تعدد و   هب  حاضر با توجه  در حال  البته.  است  بوده  مربوط  هاي در شغل  رشته  این  التحصیالن حضور فارغ  در عدم  مهمی  ، عامل دشوار استخدام  و شرایط  دولتی

حاضر   نیز در حال  عمومی  روابط  التحصیالن فارغ  شغلی  هاي فرصت. شوند بازار کار می  جذب  رشته  این  التحصیالن ها، اکثر فارغ و خبرگزاري  مطبوعات  تنوع

  در زمان  دادن  تسلیت  و عرض  و پالکارد زدن ها در جشن  دادن  با شیرینی  مساوي  دولتی  هاي سازمان  عمومی  کار روابط  زمانی  چون  است  بهتر شده

قرار   سازمانی  و اخبار درون  اطالعات  آخرین  ها را در جریان ها دارند و مایلند آن سازمان  عمومی  از روابط  بسیاري  انتظارات  مردم  ها بود اما امروزه سوگواري

  ها ترجیح سازمان  دلیل  همین  آید و به برنمی  هر فردي  از عهده  که  تخصصی  ها برسانند؛ کاري مانساز  مسؤولین  گوش  را به  هایشان و دیدگاه  دهند و نظرات

 .ببرند  بهره  و حیاتی  مهم  بخش  کار در این  براي  عمومی  روابط  التحصیالن از فارغ  دهند که می

 

  علوم اقتصادي

   :دیباچه

شک در هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد  فروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بی میوه, خواروبار فروشی, ییشناسید که در آن نانوا آیا خیابانی را می

هاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به  اما چرا در حالی که هیچ سازمان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیابان. خورد خدماتی دیگر به چشم می

اند و در  سازي از بین رفته چینی بندزنی و حلبی, دوزي  سال پیش مثل لحاف 50داریم؟راستی چرا بسیاري از واحدهاي خدماتی واحدهاي فوق دسترسی 

دهدو این که در یک  هاي فوق پاسخ می هاي لوازم صوتی و تصویري ایجاد شده است؟ علم اقتصاد به سؤال هاي تزئینات ساختمانی و فروشگاه مقابل مغازه

این علم در . منابعی که کم یا محدود هستند. به عبارت دیگر علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است. شود عواملی باعث تخصیص منابع می جامعه چه

, زيکشاور, بازرگانی, رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی داراي شش شاخه اقتصاد نظري. شود مراکز آموزش عالی تحت عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه می

توانند این رشته را انتخاب  علوم تجربی و علوم انسانی می, صنعتی و حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی, پول و بانکداري

اي مختلف اقتصاد در مقطع ه اما به گفته استادان این رشته تفاوت شاخه. البته براي داوطلبان علوم انسانی شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است. کنند

واحد اختیاري خود را از شاخه دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین  9توانند  واحد درسی است و چون دانشجویان می 30کارشناسی کمتر از 

براي مثال از یازده درس اختصاصی هاي بسیاري وجود دارد  بویژه این که بین دروس تخصصی هر شاخه نیز تشابه. هاي مختلف این رشته وجود ندارد شاخه

به معرفی , هاي رشته اقتصاد با این همه ما براي آشنایی شما با شاخه. چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترك است, شاخه اقتصاد پول و بانکداري 
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  .پردازیم ها می اجمالی آن

  :شاخه اقتصاد نظري

شود؛ یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعی و تئوري  ضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظري مطالعه میهاي اقتصادي مثل اقتصاد ریا هسته اصلی تئوري

  .کند هایی از قبیل تجارت را مطالعه می هاي ریاضی است و دانشجوي اقتصاد نظري کمتر پدیده دارد و تأکید آن بر روي تئوري

  :دروس تخصصی اقتصاد نظري 

  .اقتصاد منابع , ریزي اقتصادي برنامه, تاریخ عقاید اقتصادي, اقتصاد سنجی, اقتصاد ریاضی, یریتاقتصاد مد, اقتصاد کشاورزي

  :شاخه اقتصاد بازرگانی

مدیریت بازاریابی و کاربردهاي آن، , هاي توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید هاي کاربردي اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه

, گیري و متدهاي کمی هاي تصمیم همچنین با استفاده از یک سري مدل. شود انواع حسابرسی و اصول حسابداري آشنا می, انین و مقررات مالیات در ایرانقو

  .گیرد شود، فرا می تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه می

  :دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی 

اصول , اصول بازاریابی, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, مدیریت تولید, هاي مقداري در بازرگانی وشر, اقتصاد مدیریت

  .مدیریت مالی, بیمه

   شاخه اقتصاد صنعتی

, کننده منافع مصرف, سیاست رقابت, ات انحصارمنافع و مضر, المللی بازرگانی بین, در شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت

  .شوند آشنا می, کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است ها و حقوق و مقررات کاري که تنظیم هزینه

  :اقتصادي  هاي علوم دروس مشترك در همه شاخه

جغرافیاي اقتصادي , اصول حسابداري, روش تحقیق, آمار, اتریاضی, شناسی مبانی جامعه, حقوق تجارت, اصول سازمانی و مدیریت, زبان خارجه تخصصی

  .اقتصاد ایران, اقتصاد توسعه, الملل تجارت بین, هاي اقتصادي نظام, مبانی فقهی اقتصاد صدر اسالم, پول و بانکداري, اقتصاد کالن, اقتصاد خرد, ایران

  :دروس تخصصی اقتصاد نظري 

حقوق کار و روابط , اقتصاد سنجی, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, مدیریت تولید, اقتصاد منابع, ري صنعتیحسابدا, ها حسابداري شرکت, اقتصاد صنعتی

هاي  سیاست, اسناد اعتباري ارزي, هاي داخلی و خارجی شاخه اقتصاد پول و بانکداریدانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانک.پژوهش عملیاتی, صنعتی

  .شوند هاي مالی آشنا می هاي تثبیت اقتصادي و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حساب ن سیاستتری پولی و مالی به عنوان مهم

  :دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداري 

هاي پولی و مالی  سازمان, هاي مقداري در بازرگانی روش, بانکداري اسالمی, هاي پولی و مالی سیاست, عملیات بانکی خارجی, عملیات بانکی داخلی

  .مدیریت مالی, تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, هاي مالی تجزیه و تحلیل صورت, ها حسابداري شرکت, لیالمل بین
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  شاخه اقتصاد کشاورزي

که  حصوالت کشاورزي به دلیل اینزیرا بازار م. کنند مطالعه می, گردد اقتصادي را که به محصوالت کشاورزي و زمین و زراعت باز می, دانشجویان این شاخه

اي نیازمند  به مطالعه تخصصی و ویژه, گذارد اي می در بسیاري از موارد، پیوستگی تولید را ندارد همچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمده

مسائل کشاورزي از قبیل تولید کشاورزي و بازارهاي  با, است؛ یعنی کارشناس اقتصادي این بخش باید عالوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد

  .محصوالت کشاورزي آشنایی داشته باشد

  :دروس تخصصی اقتصاد کشاورزي 

, مدیریت مزرعه, بازاریابی محصوالت کشاورزي, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, اقتصاد سنجی, اقتصاد منابع, توسعه و سیاست کشاورزي, اقتصاد کشاورزي

  .پژوهش عملیاتی, وستاییشناسی ر جامعه

  :هاي الزم  توانایی

بسیاري از داوطلبان , انسانی ارائه شده است و چون مباحث این کتاب جنبه حفظی دارد آموزان رشته علوم کتاب اقتصاد تنها براي دانش, در مقطع متوسطه

در حالی که به . هاي متعدد را حفظ کرد ا بتوان مفاهیم و نظریهکنند که براي موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه قوي داشت ت آزمون سراسري تصور می

همچنین .دانشجوي اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوي باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد, گفته استادان و دانشجویان این رشته

علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقتصاد یک حلقه از علوم , شناسی جامعه مند بوده و الفباي دانشجوي اقتصاد الزم است که به مباحث اجتماعی عالقه

  .اجتماعی است و زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است

  :موقعیت شغلی در ایران 

التحصیلی به طور  اشند که پس از فارغکنند در نتیجه نباید انتظار داشته ب دانشجویان دوره کارشناسی اقتصاد بیشتر اطالعات اولیه و پایه را مطالعه می

. گیرند به کار نیز می, کنند هایی را که مطالعه می تخصصی و کاربردي فعالیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتري داشته و تئوري

هاي مختلف ارائه  رفع مشکالت اقتصادي مؤسسه و سازمان اي براي تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهاي تازه, توانند مدلهاي اقتصادي نوشته یعنی می

هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش  توانند در بخش التحصیالن این رشته بازار کار ندارند بلکه می البته این به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ.دهند

التحصیالن اقتصاد در رشته   ر فعالیت کنند و مهمتر از همه اینکه حتی اگر فارغبانک مرکزي و مرکز آما, سازمان برنامه و بودجه, وزارت صنایع, مالیات

اي نسبت به جامعه و  نگاه کارشناسانه, گر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادي به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل, تخصصی خود فعالیت نکنند

 .ارآمد باشندتوانند در هر شغلی موفق و ک پیرامون خود دارند و می
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  علوم تربیتی

   :دیباچه

دبستانی و دبستانی و  ریزي آموزشی، آموزش و پرورش پیش هاي تکنولوژي آموزشی، مدیریت و برنامه رشته علوم تربیتی در مقطع کارشناسی، داراي گرایش

  . آموزش و پرورش کودکان استثنایی است

  :گرایش تکنولوژي آموزشی

به معناي  "آموزش"به معناي شناخت، و  "لوژي", هاي علمی به معنی برخورد سیستماتیک با پدیده "تکنو"هاي خاص  ز واژهتکنولوژي آموزشی در لغت ا

از همین جا مشخص . دهند تا تغییر رفتار یا توانایی تغییر رفتار در فراگیرنده به وجود بیاید هاي هدفمندي است که مربیان یا معلمان انجام می فعالیت

طور که گفتیم این یک  همان. هاي دقیق آموزشی براي رسیدن به اهداف آموزشی است ها یا روش تکنولوژي آموزشی به معناي شناخت پدیده شود که می

دها ها و اجراي اعمال طراحی، رشد، کاربرد، مدیریت و ارزشیابی فرآین اما در تعریف مفهومی باید گفت که تکنولوژي آموزشی شامل تئوري. تعریف لغوي است

کند و  این فرآیند از یک سو نگاهی خُرد و موشکافانه دارد؛ زیرا براي تسهیل فراگیري به تک تک فراگیران به صورت خُرد توجه می.شود و منابع یادگیري می

در کل .پردازد این فرآیند میگیرد و در این راستا به طراحی علمی، رشد علمی، کاربرد و مدیریت  صورت کلی در نظر می از سوي دیگر کیفیت آموزشی را به

ها بیاموزد که چگونه معلمی ورزیده، کاردان و  کند تا با طراحی دقیق و صحیح نظام آموزشی، به معلم توان گفت که رشته تکنولوژي آموزشی تالش می می

ن نظام آموزشی بهترین راه تدوین کتب درسی، این دانش همچنین به مسؤوال. استوار کنند, یادگیري  ماهر شوند و تدریس خود را بر پایه بهترین شیوه

  .دهد مدیریت آموزشی و ارزشیابی آموزشی را نشان می

  :هاي الزم توانایی

دوست،  دوست، انسان به همین دلیل دانشجوي این رشته باید نوع. ها توجه دارد تکنولوژي آموزشی فرآیند کیفی و خُرد است؛ یعنی به یادگیري تک تک انسان

در حال حاضر نیز .اي داشته و دید هنري داشته باشد العاده همچنین الزم است از نظر هوشی، توانایی فوق. آموزان و در عمل صادق باشد به دانشمند  عالقه

کنولوژي آموزشی که دانشجوي ت و در نهایت این. کنند بینیم که دانشجویان توانمند این رشته گاه با وسایل بسیار ابتدایی، وسایل جدید و جالبی خلق می می

التحصیالن  گرا باشد چون هنوز تفکر تکنولوژي آموزشی در آموزش وپرورش جا نیفتاده است و فارغ آل اگر هدفش ورود به آموزش وپرورش است، نباید ایده

  . کنندهاي خود را خیلی راحت و بدون هیچ مقاومتی در محیط آموزشی پیاده  این رشته نباید انتظار داشته باشند که آموخته

  :موقعیت شغلی در ایران

بینیم که به دلیل تفکر غلط  اما در عمل می. التحصیالن آن در آموزش و پرورش و سپس صدا و سیما است فلسفه اصلی این رشته، استفاده از توانایی فارغ

التحصیالن این رشته جذب مدارس غیرانتفاعی  ارغالبته برخی از ف. شوند هاي آموزشی به سختی جذب این مراکز می هاي فوق، تکنولوژیست حاکم بر محیط

التحصیالن نیز جذب وزارت ارشاد یا  اي از فارغ عده.اند هاي مختلف، کارآیی مدرسه را بسیار ارتقاء داده ها و درس هاي آموزشی براي دوره اند و با ارائه طرح شده

اند، جذب بازار کار  هایی که در طی تحصیل کسب کرده التحصیالن با توجه به توانایی ارغشوند و باالخره برخی از ف کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان می
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  .پردازند هاي آموزشی می شوند و به عکاسی آموزشی یا تولید فیلم آزاد می

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :هاي مختلف علوم تربیتی دروس مشترك در گرایش

آموزش و پرورش تطبیقی، آموزش و پرورش ابتدایی  ان، فلسفه آموزش و پرورش، اصول و مبانی آموزش و پرورش،تاریخ آموزش و پروش در اسالم و ایر

شناسی  روانشناسی تربیتی، روانشناسی رشد کودکی و نوجوانی، جامعه روش ها و فنون تدریس، روانشناسی عمومی،  راهنمایی و متوسطه، اخالق اسالمی،

ریزي آموزشی ودرسی، آموزش و پرورش  پرورش، اقتصاد آموزش و پرورش، مقدمات مدیریت آموزشی، مقدمات برنامه شناسی آموزش و عمومی، جامعه

هاي آماري در علوم تربیتی، سنجش  کودکان استثنائی، مقدمات مشاوره و راهنمایی، مقدمات تکنولوژي آموزشی، آشنایی با کتابخانه و اصول کتابداري، روش

  .م تربیتی، مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتیگیري در علو واندازه

  :دروس تخصصی گرایش تکنولوژي آموزشی

هاي تلویزیونی، انتخاب،  هاي آموزشی، اصول عکاسی، تولید برنامه ریزي درسی و آموزشی، مبانی ارتباط انسانی، اصول طراحی پیام سمینار در برنامه

  .لید مواد آموزشیبرداري و ارزیابی مواد و وسایل آموزشی، تو بهره

  :ریزي گرایش مدیریت و برنامه

شناسی، فلسفه، مدیریت، آمار، زبان خارجی و  هاي روانشناسی، جامعه اي است که تلفیقی از رشته ریزي آموزشی یک رشته میان رشته گرایش مدیریت و برنامه

مند به یادگیري و از سوي  التعلیم و عالقه هاي واجب بیشتر براي گروه هاي یادگیري هر چه هدف این گرایش از یک سو فراهم ساختن فرصت.باشد مشاوره می

هاي یاددهی و یادگیري  ریزي آموزشی، مدیریت بر فعالیت در کل مدیریت و برنامه. دیگر تربیت نیروي انسانی ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادي کشورها است

تواند عالوه بر  التحصیل این گرایش به راحتی می فارغ.زیابی میزان تحقق این تغییرات استبه منظور ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ار

هاي بهتر آموزشی، راهنما و مشاور خوبی براي  ریزي آموزشی و مدیریت بر اجراي آن را ترسیم کند و با روش هاي آموزشی یک کشور، مراحل برنامه بینی پیش

  . یادگیرندگان باشد

  :م هاي الز توانایی

هاي  دانشجوي این رشته باید نسبت به محیط. ریاضیات، آمار، اقتصاد و زبان انگلیسی در این رشته کاربرد و اهمیت بسیاري دارد شناسی،  فلسفه، جامعه

در نهایت به تشریح و آموزان را درك کند و  هاي رفتاري دانش آموزش کشور خود را بداند تا ظرافت  آموزشی جامعه خود، دید عمیقی داشته باشد و روش

  . ریزي آموزشی صحیح بپردازد تشکیل یک برنامه

  :موقعیت شغلی در ایران 

تري در حل مسائل آتی  تر شود، آموزش و پرورش نقش مهم هاي زندگی ما ارتباط تنگاتنگ دارد و هر اندازه که جامعه ما پیچیده امروزه آموزش با همه جنبه

تا جایی که بسیاري از کارشناسان . التحصیالن این گرایش وجود دارد هاي شغلی بسیاري براي فارغ همین دلیل موقعیتبه . کند ها پیدا می و رشد انسان

التحصیالن مدیریت و  دانند و معتقدند که فارغ آل می ریزي آموزشی آینده شغلی این گرایش را در کشور ما، بسیار امیدبخش و ایده مدیریت و برنامه
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هاي مختلف  گیري از شاخه چون کشور ما، یکی از کشورهاي در حال رشد و توسعه است و بدون بهره. ی باید آینده خود را در فردا ببینندریزي آموزش برنامه

 تعدادي نیز در. شوند التحصیالن این گرایش در درجه اول جذب آموزش و پرورش می در حال حاضر فارغ.تواند توسعه همه جانبه داشته باشد آموزشی، نمی

ریزي آموزشی  التحصیالن مدیریت و برنامه گفتنی است که فارغ. کنند وبودجه فعالیت می ریزي و برنامه هاي مدیریت وبرنامه هاي دولتی از جمله سازمان سازمان

  .توانند در این زمینه فعالیت کنند می  هاي درسی را دارند و در صورت داشتن سرمایه الزم، مجوز تأسیس آموزشکده

  :ریزي آموزشی صصی گرایش مدیریت و برنامهدروس تخ

ریزي آموزشی، مبانی امور مالی و  اصول مدیریت آموزشی ، روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت ، سازمان و قوانین آموزش و پرورش ایران، اصول برنامه

هاي  مدیریت آموزشی، اصول حسابداري، روابط انسانی درسازمانریزي درسی، کاربرد مقدمات کامپیوتر در  تنظیم بودجه در آموزش و پرورش، اصول برنامه

ریزي آموزش ضمن خدمت، مدیریت  نظارت و راهنمایی تعلمیاتی، راهنمایی تحصیلی و شغلی، مسائل نوجوانان و جوانان، آموزش بزرگساالن، برنامه آموزشی،

، متون زبان )ریزي آموزش درسی در برنامه(ها، متون زبان خارجه  ر عملی در سازمان، کار عملی مدیریت در آموزشگاه، کا)سمینار(اسالمی، پروژه تحقیقاتی 

  .خارجه در مدیریت آموزشی

  :دبستانی و دبستانی گرایش آموزش و پرورش پیش

زیرا کودکان در چنین . م استیابد، بسیار مه آموزشی که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین کار رسمی دبستان در پایان ششمین سال زندگی کودك ادامه می

سال اولیه زندگی از لحاظ رشد  6گذرانند، و در واقع  اجتماعی و آموزشی پشت سر می  هایی، مراحل مهم و حساس زندگی خود را از نظیر شخصیتی، سال

هاي نظام آموزش و پرورش کشور  قهترین حلقه از حل از سوي دیگر آموزش وپرورش دبستانی مهم. ساز است گیري شخصیت دورانی سرنوشت هوش و شکل

رو توجه به این دوره از آموزش و پرورش باید از  برند، از همین عاطفی، ذهنی به سر می  است و کودکان در این دوره در مراحل بسیار مهم رشد جسمانی،

  عاطفی، روانی،  است که بتوانند قواي جسمی،دبستانی و دبستانی تربیت متخصصانی  هدف گرایش آموزش و پرورش پیش. اولویت خاصی برخوردار باشد

  .دبستانی و دبستانی را پرورش دهند اجتماعی و اخالقی کودکان پیش

  :هاي الزم  توانایی

 به همین دلیل. فن و هنر است و یک معلم یا مربی باید به یاري فن و هنر خویش مراحل یادگیري را هدایت کند تعلیم و تربیت بیش از آنکه علم باشد،

  .ان لذت ببرددانشجوي این گرایش باید فردي خالق بوده و از اطالعات عمومی نسبتاً گسترده و فن بیان خوبی برخوردار باشد و در نهایت از کار با کودک

  :موقعیت شغلی در ایران 

تواند مجوز تأسیس مهد کودك و  الزم می  رمایهها در صورت داشتن س ها و آمادگی التحصیل این گرایش عالوه بر کار در آموزش و پرورش و مهد کودك فارغ

تواند در مراکز مرتبط با کودکان مانند کانون پروش فکري کودکان و نوجوانان یا  همچنین می. آمادگی را بگیرد و در این زمینه به طور خصوصی فعالیت کند

  . سازمان بهزیستی به عنوان کارشناس حضور داشته باشد

  :دبستانی و پرورش دبستانی و پیشدروس تخصصی گرایش آموزش 

روانشناسی بازي،   هاي فردي کودکان، هاي اولیه، تفاوت اصول بهداشت و کمک  دبستانی و دبستانی، بهداشت و تغذیه مادر و کودك، آموزش و پروش پیش
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هاي  کاردستی و مهارت کاربرد وسایل مواد آموزشی، دبستانی و دبستانی، آشنایی با مفاهیم و روش تدریس ریاضیات، آموزش هنر، تهیه و مدیریت مراکز پیش

گویی و نمایش خالق، کار و آشنایی با طبیعت و زندگی اجتماعی، حرکت ورزشی و سرودهاي خاص کودکان،  آموزي، قصه زبان) کارورزي(مشاهده  فنی، 

تی ـ اجتماعی، روش تدریس علوم تجربی واجتماعی، تربیت هاي تربی آشنایی با فعالیت  روانشناسی آموزش خواندن، ادبیات کودکان،  مشاوره کودك،

  .، کارورزي دبستان)هاي دبستانی ورزش و بازي(بدنی

  :گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی

شوند و در  تیزهوش تقسیم میبینا، ناسازگار و  شنوا، نابینا و نیمه مانده ذهنی و معلول جسمی، ناشنوا و نیمه آموزان استثنایی به پنج گروه عقب کودکان ودانش

هاي مناسب و امکانات آموزشی  هدف از آموزش و پرورش کودکان استثنایی فراهم آوردن فرصت. هر گروه شرایط خاصی براي تعلیم و تربیت آنها وجود دارد 

شود و متخصصان کودکان استثنایی تالش  ه میدر این گرایش به کودکان داراي مشکالت ذهنی و جسمی بیشتر پرداخت. ویژه براي این دسته از کودکان است

  . هاي ذهنی و جسمی آنها را به حداکثر برسانند  هاي عقالنی و جسمانی آنان ، توانایی کنند تا با توجه به ویژگی می

  :هاي الزم  توانایی

در این رشته خالقیت و تسلط بر . استثنایی داشته باشد دانشجوي این رشته باید صبر و حوصله بسیار داشته و عشق و عالقه وافري به تعلیم و تربیت کودکان

  . زند هاي آموزش، حرف اول را می فنون و روش

  :موقعیت شغلی در ایران 

 مانده ذهنی و مراکز نگهداري کودکان عقب) مانده ذهنی عقب(آموزان استثنایی  توانند به عنوان دبیر یا مربی در مدارس دانش التحصیالن این رشته می فارغ

  مانده ذهنی در مؤسسات گوناگون از قبیل وزارت آموزش و پرورش و سازمان توانند کارشناس گزینش و تشخیص کودکان عقب فعالیت کنند همچنین می

  . بهزیستی کشور شوند

  :دروس تخصصی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنایی

ماندگان ذهنی، اختالالت رفتاري ـ عاطفی، اختالالت گویایی، اختالالت یادگیري،  قب، آموزش و پرورش ع هاي ذهنی ماندگی فیزیولوژي، روانشناسی عقب

هاي مشاوره و مصاحبه، بازي و حرکت  هاي اولیه، روش هاي ذهنی، بهداشت و کمک ماندگی هاي تشخیص عقب هاي تغییر رفتار، آزمون گفتاردرمانی، روش

روش تدرس زبان فارسی، کارورزي در   ، روش تدریس علوم تجربی و اجتماعی، روش تدریس ریاضی،آموزشی  تهیه مواد و وسایل آموزشی و کمک  درمانی،

 .هاي بازپروري هاي بازپروري اجتماعی، کارورزي در روش اي، روش هاي بازپروري حرفه هاي بازپروري حسی ـ حرکتی ، روش هاي تدریس، روش روش
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  علوم حدیث

   :دیباچه

سخنی که به چیز و وقت معینی اختصاص داشته و سخنی که همه چیز و همه وقت را . شد که داراي دو معنی بود صادر میسخنی ) ص(از رسول خدا "

شنید و از روي جهل، بر خالف واقع و بر ضد آنچه قصد شده معنی  اند، آن را می دانست خدا و رسول او از آن سخن چه خواسته شامل بود پس کسی که نمی

  "البالغه نهج 201خالصه خطبه "".ها باعث اختالف مردم و پریشان ماندن آنان در روایتشان است پس این سبب. نمود و توجیه می

شناسی است اما چون همانند قرآن از تغییر و تحریف مصون  البالغه بیانگر آن است که هرچند حدیث در کنار قرآن یکی از دو مصدر دین نهج 201خطبه 

  .شود دانش مهم و ارزشمندي که امروزه در رشته علوم حدیث آموزش داده می. الحدیث مجهز بود به دانشی تخصصی به نام علم براي ورود به آن باید نیست،

  :منظر عبارتند از  سه  این  پردازد که می  حدیث  به  منظر کلی  از سه  حدیث  علوم  رشته

و   معنا و مفهوم  همچنین. شود می  بررسی  تسنن  و اهل  تشیع  اهل  از دیدگاه  الحدیث علم  و پیدایش  تطور، تحول  تاریخ  در آن  که  و مصطلحات  ـ تاریخ1

،  است  داشته  راوي  پنج  حدیث  اگر یک  مثال  براي. پردازد می  حدیث  راویان  زندگی  بررسی  به  ، که الرجال ـ علم2. شود می  ، آموخته حدیث  علم  اصطالحات

و   فراموشکار بوده  اند یا اینکه بوده  اند؟ آیا راستگو و ضابط داشته  حدیث  نقل  را براي  الزم  هاي ویژگی  فوق  آیا راویان  شود که می  بررسی  اویاناز ر  هر یک  زندگی

  .دازدپر می  احادیث  محتواي  فهم  به  که  الحدیث ـ فقه 3اند؟  کرده برخورد می  و تسامح  با تساهل  حدیث  و نقل  در حفظ

  :  الزم  هاي توانایی

همچنین الزم است به مطالعه و . اي دارد و دانشجویان باید در این دروس توانمند و کارآمد باشند عربی و علوم معارف اسالمی در این رشته اهمیت ویژه

  گروه  هر سه  داوطلبان  از بین  سراسري  در آزمون  که  است  هایی رشته  از جمله  حدیث  علوم  رشته. مند بوده و مشتاق فهم دین و فهم اسالم باشند تحقیق عالقه

  . پذیرد دانشجو می  انسانی  و علوم  تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

،  است  نیز مسلط  انگلیسی  زبان  به  کار شود و چون  هب  مشغول  در دوایر دولتی  اسالمی  علوم  کارشناس  عنوان  تواند به می  حدیث  علوم  رشته  التحصیل فارغ

استاد   عنوان  باالتر به  مدارج  و کسب  تحصیل  ادامه  گردد و در صورت  اسالمی  و اصول  اسالم  دیگر، مبلغ  در کشورهاي  ایران  فرهنگی  رایزن  عنوان  تواند به می

  جذب  مند به عالقه  یا لبنان  اردن  دانشگاه  از کشور مثل  خارج  هاي از دانشگاه  حاضر بعضی  در حال  نماید، چون  از کشور فعالیت  یا خارج  داخل  هاي در دانشگاه

  مربی یا  قرآن  ، مربی دبیر دینی  عنوان  به  و پرورش  تواند در آموزش می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین. هستند  از کشور ایران  شیعه  حدیث  علوم  متخصص

  .نماید  فعالیت  امور تربیتی

  :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :  پایه  دروس

،   ، تفسیر مقدماتی  و عقاید اسالمی  ، کالم عقلی  علوم  با کلیات  ، آشنایی ، منطق  تخصصی  ، زبان  دینی  پیشوایان  ، سیره  اسالم  ، تاریخ  ، اخالق  تحقیق  روش



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 253

 

  با فقه  ، آشنایی  فقهی  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت تفسیري  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت حدیثی  از متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت  ربرديو نحو کا  صرف

از رادیو ،   و استفاده  مطبوعات  ، قرائت عربی  به  فارسی  ، ترجمه فارسی  به  عربی  ، ترجمه  بالغی  ، علوم کریم  و تجوید قرآن  ، قرائت فقه  با اصول  ، آشنایی مقدماتی

  ). ، مسیحیت ، یهودي زرتشتی(  توحیدي  با ادیان  ، آشنایی اسالمی  با فرق  ، آشنایی)  و بصري  سمعی(  و محاضره  مکالمه

  : و تخصصی  اصلی  دروس

و متأخر   متقدم  حدیثی  ، جوامع و متأخر شیعه  متقدم  حدیثی  ، جوامع  حدیث  تحمل  ، طریق  حدیث  ، مصطلحات  محدثان  ، شناخت  حدیث  و تدوین  کتابت

  ، راویان و موثق  عادل  ، راویان رجال  با علم  ، آشنایی  الحدیث ، فقه نقد حدیث  هاي ، مالك  موضوعه  ، احادیث  و خاص  عام  ، توثیقات اجماع  ، اصحاب سنت  اهل

  النبی ، سنن  آن  و شروح  البالغه در نهج  ، سیري حدیث  رجال  درباره  جغرافیایی  ، مطالعات سنت  اهل  رجال  با کتب  ، آشنایی شیعه  الرج  با کتب  ، آشنایی ضعیف

 . در نشر احادیث  زنان  ، سهم فارسی  در ادبیات  ، تأثیر حدیث) ص(

 

  علوم سیاسی

  :دیباچه

  این  موفق  دانشجویان. بسیار دارد  ، تفاوت است  مطرح  سیاسی  علوم  در رشته  که  مفهومی  به  شناسند با سیاست می  سیاسی  و مسائل  سیاست  نام  به  مردم  آنچه 

  .خواهند شد  شناس سیاست  یک  سیاستمدار بلکه  یک  نیز باید بدانند که در نهایت نه  رشته

  ها یا یکسري نظریه  یکسري  ارائه  سیاسی علوم  پردازد و رشته می  جامعه  و کارکرد آنها در عرصه  سیاسی  يها ها و نظریه اندیشه  بررسی  به  سیاسی علوم  در واقع

ـ   بعدي  ها و اقدامات حرکت  دارد و براي پا برمی  و از پیش  کرده  را بررسی  حال  و مشکالت  شرایط  آنها هر جامعه  بر اساس  که  است  ابزارها و راهکارهایی

  ، بهره است  آورده  دست  به  اجتماع  در عرصه  تاریخ  در طول  بشر که  و دستاوردهاي  از تجارب  کند همچنین می  ریزي ـ برنامه  مسیر آینده  فضا براي  سیمتر

  :عبارتند از  شود که می  تشکیل  عمده  شاخه  از سه  رشته  این. برد می

  . الملل بین  و سیاست  و روابط  سیاسی  ظریات، ن سیاسی  و نهادهاي  کردن  حکومت  دانش

  :  الزم  هاي توانایی

  همچنین.  است  سیاسی علوم  رشته  دانشجوي  یک  براي  الزم  هاي ، ویژگی و وسیع  عمیق  از دیدي  و برخورداري  سیاسی  مسائل  به  و عالقه  سیاسی  شَم  داشتن

و   نشود  گیج  روزمره  مسائل  باشد تا در بمباران  داشته  باالیی  باشد و ظرفیت  و مدرك  دلیل  مستند به  و نظریاتش  دهبو  منطقی  باید فردي  رشته  این  دانشجوي

کنند و  فکر می  چه  به  اش جامعه  مردم  باشد تا بفهمد که  داشته  ارتباط  اقشار جامعه  با همه  است  الزم  سیاسی علوم  دانشجوي. را ببیند  اجتماع  مسائل  عمق

باشند و   داشته  را دوست  سیاسی  تاریخ  بخصوص  تاریخی  کتب  شوند که می  موفق  رشته  در این  در صورتی  کنکور سراسري  ؟ داوطلبان آنها چیست  نیازهاي

  .بخوانند  را با عالقه  فلسفه

  :در ایران   شغلی  موقعیت
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کار   به  در صدا و سیما مشغول  ها و همچنین ها و وزارتخانه سازمان  و حقوقی  سیاسی  هاي در بخش  سیاسی علوم  هرشت  التحصیالن از فارغ  حاضر تعدادي  در حال

و   موفق  رشته  و در این  مند بوده واقعاً عالقه  وجود اگر دانشجویی  با این. روبرو هستند  اشتغال  با مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ% 90باشند اما حدود  می

را ندارند و در   الزم  و عالقه  شناخت  از دانشجویان  بسیاري  اما متأسفانه.  نخواهد داشت  مشکلی  باشد از نظر شغلی  داشته  خوبی  قلم  متبحر باشد و همچنین

  .اند دانند که براي چه به این رشته آمده واقع نمی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  اساسی  ، حقوق) کلیات(  اساسی  ، حقوق سیاسی  در علوم  تحقیق  ، روش عمومی  شناسی جامعه  اقتصاد، مبانی  علم  ، مبانی حقوق  علم  ، مبانی سیاست  علم  مبانی

،  و ایران  در اسالم  سیاسی  هاي یشه، اند در اسالم  و دولت  سیاسی  ، نظام اسالم  الملل بین  ، حقوق در اسالم  سیاسی  هاي اندیشه  ، مبانی ایران  اسالمی  جمهوري

  خارجی  معاصر، سیاست  تا دوران  از قاجاریه  ایران  خارجی  روابط  ، تاریخ ایران  اسالمی  ، انقالب  ایران  و اجتماعی  سیاسی  معاصر، تحوالت  اسالمی  هاي جنبش

  روابط  ، اصول سوم  جهان  و اقتصادي  سیاسی  ، مسائل آن  و مسائل  فارس ، خلیج اداري  حقوق،  در ایران  نفت  و سیاسی  اقتصادي  ، مسائل ایران  اسالمی  جمهوري

  هاي ، اندیشه بیستم  تا قرن  از افالطون  از قبل  در غرب  سیاسی  هاي اندیشه  ، تاریخ المللی بین  هاي ، سازمان 1945تا  1871از   الملل بین  روابط  ، تاریخ الملل بین

  هاي ، تئوري خصوصی  الملل بین  ، حقوق کنسولی  و آداب  دیپلماسی  ، فن عمومی  الملل بین  ، حقوق در اسالم  و رفتار سیاسی  ، دیپلماسی بیستم  در قرن  سیاسی

،  بزرگ  هاي قدرت  خارجی  ، سیاست یسیاس  شناسی ، جامعه سیاسی  و دگرگونی  در دریاها، نوسازي  ، سیر قدرت و عملکرد امپریالیسم  ماهیت  ، شناخت انقالب

 . خارجی  زبان  به  سیاسی  ، متون در اسالم  دولت  تحول  معاصر، تاریخ  و استراتژیک  نظامی  مسائل

 

  فلسفه

  :دیباچه

پس فلسفه نه فقط از . ست بیابدشود، د کند تا به اوج کمال نایل آید و به سعادت که از طریق نیل به عالم معقوالت حاصل می فلسفه به انسان کمک می" 

  "ارسطو، فیلسوف مشهور یونانی" ".نظر کرد توان صرف نفسه نیز مطلوب است و از آن نمی لحاظ فواید آن مورد توجه است بلکه فی

وست کنت، دانشمند، فیلسوف و اگ "".عقلی و عدم رشد آگاهی انسان است و اگر بشر به حدي از رشد و آگاهی رسید، نیاز به فلسفه ندارد فلسفه ناشی از بی"

  "ریاضیدان مشهور فرانسوي 

یشه در دوعبارت فوق نشانگر دو دیدگاه متفاوت درباره فلسفه است که در طی قرون متمادي وجود داشته و گاه یکی بر دیگري چیره شده است؛ یعنی هم

اي دیگر فلسفه را هنر لفاظی و بازي  تـدار خردمندي معرفی کرده و عدهاي از متفکران، فلسفه را دوست داشتن خردمندي و فیلسوف را دوس طول تاریخ عده

هاي متفاوتی درباره آن وجود دارد؟براي تعریف فلسفه بهتر  گیرد که چنین دیدگاه اي را در برمی راستی، فلسفه چیست و چه حیطه.اند ها دانسته کردن با واژه

پردازند و آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار  سایر علوم هر یک به بخشی از موجودات عالم هستی می است که تفاوت آن را با سایر علوم توضیح داد چرا که

شناس تنها اجرام  گوید یا یک ستاره شناس از بین همه موجودات هستی فقط گیاه را گزینش کرده و درباره آن سخن می براي مثال یک گیاه. دهند می
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بلکه همه امور را در عالم هستی مورد بررسی قرار داده و با تمام . گوید ه درباره یک موجود گزینش شده سخن نمیکند، اما فلسف آسمانی را مطالعه می

در فلسفه از خدا گرفته تا انسان، از عالم طبیعت گرفته تا ماوراء طبیعت و از روح انسان و موجودات غیرمادي گرفته تا اجسام،   مثالً. موجودات سر و کار دارد

تفاوت دوم فلسفه با سایر علوم در این است که در فلسفه مسائلی عام و کلی که درباره هرموجودي قابل طرح است، مورد . گیرد حث و گفتگو قرار میمورد ب

قابل طرح  براي مثال این سؤال که یک موجود مادي است یا غیرمادي، درباره هر موجودي از خدا گرفته تا یک تکه سنگ. گیرد مطالعه و تحقیق قرار می

وص این دو فرق اساسی فلسفه با سایر علوم باعث شده که این علم بتواند به سؤاالتی پاسخ دهد که پاسخش بر عهده هیچکدام از علوم خاص به خص. است

توان به  جکاو مطرح است و نمیها براي انسان کن گونه سؤال در حالی که این. ها نیست علوم تجربی نیست و در واقع وظیفه این علوم پاسخ به این گونه سؤال

هایی درباره هستی، موجودات و حقیقت انسان  دار و پاسخگوي سؤال بلکه دانش خاصی الزم است که عهده. انسان دستور داد که درباره این مسائل فکر نکند

  ، جهان وجود، هستی  مسائل  به  را نسبت  انسان  بنیادي  هاي پرسش  کلیه  که  است  آموزشی  رشته  نیز یک  فلسفه  رشته. باشد و فلسفه همین دانش خاص است

  به  مربوط  و زمانی  است  دینی  فلسفه  همان  گردد که برمی  و معنوي  دینی  هاي ارزش  به  زمانی  که  هایی پرسش. کند می  بررسی  انسان  و حقیقت  انسان  پیرامون

  فلسفه  همان  گیرد که را در برمی  حکومتی  نظام  مبانی  و گاه  شناسیم را می  آن  اخالق  فلسفه  عنوان  به  که  است  اخالقی  هاي ارزش  و مبانی  اخالقی  هاي ارزش

  شناخت بیشتر  ، دانشجویان فلسفه  رشته  کارشناسی  در دوره  البته. شود می  دست  از این  و موضوعاتی  هنر و زیباشناسی  مبانی  نیز شامل  و گاهی  است  سیاسی

را   اسالمی  فلسفه  نیز سیر تاریخی  حاضر و تا حدودي  تا زمان  یونان  را از فلسفه  فلسفه  سیر تاریخی  آورند؛ یعنی می  دست  به  غرب  فلسفه  تاریخ  درباره  مفصلی

ش تحصیلی متفاوت ارائه شده است؛ یعنی رشته فلسفه گفتنی است که در کشور ما فلسفه اسالمی و فلسفه غرب به عنوان دو گرای.کنند می  و بررسی  مطالعه

سیستم آموزشی نیز . دهد پردازد و رشته الهیات گرایش فلسفه اسالمی، فلسفه و حکمت اسالمی را مورد بررسی قرار می در معناي عام آن به فلسفه غرب می

بیشتر براساس سیر تاریخی است اما سیستم آموزش فلسفه اسالمی دراین دو رشته تا حدودي تفاوت دارد؛ چون سیستم آموزش فلسفه غرب در کشور ما 

هر چند که دانشجویان هر یک از این دو رشته مطالعات محدودي نیز در زمینه فلسفه . باشد براساس مکاتب فلسفی مثل فلسفه مشّاء، اشراق یا مالصدرا می

  . گذرانند ه اسالمی و دانشجویان فلسفه اسالمی واحدهایی را در زمینه فلسفه غرب میدیگر دارند؛ یعنی دانشجویان فلسفه غرب واحدهایی را در زمینه فلسف

  :  الزم  هاي توانایی

  مندي عالقه. است  فلسفه  طرف  به  رفتن  براي  مناسب  پلی  در واقع ریاضیات.  است  ریاضی  و مباحث  با ریاضیات  اولیه  ، آشنایی در فلسفه  موفقیت  هاي از راه  یکی

  براي  عربی  به زبان  و آشنایی  غرب  فلسفه  دانشجویان  براي  انگلیسی  به زبان  کامل  آشنایی.  است  رشته  در این  موفقیت  دیگر از عوامل  نیز یکی  فلسفه  به

  .است  ضروري  اسالمی  فلسفه  دانشجویان

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  را فهمیده  فرهنگی  باشند و مسائل  تفکر و نقادي  اهل  که  است  نیازمند افرادي  هرجامعه  دارد چرا که  جامعه  فکري  ء سطحدر ارتقا  بنیادي  اهمیت  فلسفه  رشته

ما بسیار   ر جامعهد  اهمیتش  با همه  رشته  این  اما متأسفانه. دارد  را برعهده  متفکرانی  چنین  پرورش  وظیفه  فلسفه  دهند و رشته  را تشخیص  فرهنگی  و مبانی

و   در آموزش  استخدام  به  موفق  حتی  آن  التحصیالن فارغ  که  تا جایی  است  قرار گرفته  نظام  اندرکاران دست  مهري و بی  توجهی و مورد بی  شده  واقع  مظلوم

  به  فلسفه  استاد و معلم  عنوان  یا باید به  از نظر شغلی  فلسفه  التحصیل فارغ. شوند ـ نمی  است  فلسفه  لیسانس  یک  براي  کاري  زمینه  ترین متعارف  ـ که  پرورش
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  التحصیالن بیشتر فارغ  مراکزي  در چنین  البته  کند که  فعالیت  انسانی علوم  ها و پژوهشگاه دایره المعارف  مثل  بپردازد یا در مراکز پژوهشی  فلسفه  تدریس

  از این  دستیار پژوهشگر در بعضی  عنوان  تواند به مند باشد، می و عالقه  فعال  که  در صورتی  فلسفه  لیسانس  دارند و یک  الیتفع  فلسفه  و دکتراي  لیسانس فوق

  .کار گردد  به  مراکز مشغول

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : و تخصصی  اصلی  دروس

در تفکر   ، اخالق در تفکر غربی  اخالق  ، فلسفه اسالمی  ، فلسفه کالم  ، علم اسالمی فلسفه ، تاریخ لسفیو ف  کالمی  متون  جدید، منتخب  ، منطق قدیم  منطق

  قرن  دوم  تا نیمه "کانت"از   فلسفه  ، تاریخ "هیوم"تا  "بیکن"از   فلسفه  ، تاریخ تا رنسانس  وسطی  قرون  فلسفه  ، تاریخ یونان  فلسفه  ، تاریخ نظري  ، عرفان اسالمی

در   ، متافیزیک  عربی  زبان  به  فلسفی  ، متون خارجی  زبان  به  فلسفی  ، متون بیستم  جدید قرن  معاصر و مکاتب  جدید و معاصر، فلسفه  فلسفه  ، تاریخ نوزدهم

 . علوم  ، فلسفه غرب

 

  کارشناسی علوم انتظامی

   :دیباچه

کشوري که در دوران سلسه هخامنشیان ، اولین سیستم حکومتی گسترده امپراطوري را بنیانگذاري کرد . است ایران کشوري باستانی و با سابقه دو هزار ساله

یک صد سال پیش ، سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت . هاي ایجاد نظم و ترتیب را مورد آزمایش قرار داد و در طی تاریخ پرفراز و نشیب خود، انواع سیستم

پس از . براساس این سیستم پلیس ایران به دو قسمت مهم پلیس شهري و ژاندارمري تقسیم گردید. در ایران به وجود آمدداخلی؛ یعنی سازمان پلیس 

هاي انقالب در داخل کشور، به این مجموعه  انقالب اسالمی، کمیته انقالب اسالمی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم حفظ نظم و امنیت داخلی و دفاع از ارزش

به دنبال طرح ادغام شهربانی، . با تصمیم مجلس شوراي اسالمی این سه نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آمد 1370در سال . افزوده شد

ن دانشگاه یکی ای. با سازمان و ساختاري جدید تغییر یافت "دانشگاه علوم انتظامی"ژاندارمري ، کمیته انقالب اسالمی و پلیس قضایی، دانشگاه پلیس نیز به 

این دانشگاه در مقطع . از مهمترین واحدهاي نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران براي جذب و به کارگیري جوانان شایسته و تربیت و آموزش آنان است

از ترم چهارم، شاخه یا گرایش هاي انتظامی، کشف جرائم، اطالعات، راهنمایی و رانندگی و خدمات و پشتیبانی است و دانشجویان  کارشناسی داراي شاخه

شاخه انتظامی بخش انتظامی، بخش .هاي راهنمایی و رانندگی و انتظامی است مقطع کاردانی علوم انتظامی نیز داراي گرایش. کنند خود را انتخاب می

الزم را براي فعالیت در این   می دانش و مهارتهاي موجود در سطح شهر و روستاها است و دانشجوي انتظا ها و کالنتري مأموریتی نیروي انتظامی در پاسگاه

براي مثال براي پیشگیري از سرقت، . خیزي است در واقع اولین وظیفه کارشناس انتظامی انجام تمهیداتی براي جلوگیري از جرم.آورد دست می بخش به

ها را باز  ها، پنجره ها قفل کنند یا شب یل که بهتر است درِ خانه را شبکارشناس انتظامی باید به مردم هشدارها و اطالعات الزم را بدهد، هشدارهایی از این قب

  خیزي پیشگیري پردازد و از جرم سازي می در واقع کارشناس علوم انتظامی با این هشدارهاي بسیار ساده اما مؤثر، به آموزش عمومی و فرهنگ. نگذارند
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البته این وظیفه تمام متخصصان . اي است که سطح امنیت عمومی باال برود یط اجتماعی به گونهپس اولین وظیفه نیروي انتظامی، فراهم کردن شرا. کند می

  . نیروي انتظامی است اما در شاخه انتظامی، اولین و مهمترین وظیفه، آموزش و پیشگیري است

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :هاي مختلف نیروي انتظامی  دروس مشترك در شاخه

خوانی، حفاظت اطالعات ، حقوق جزاي عمومی ،  ، نقشه یریت و نگرش در مدیریت اسالمی، مقدمات علم حقوق، روانشناسی رشد، حقوق اساسیسازمان و مد

ی با شناسی، جغرافیا ، روانشناسی اجتماعی ، حقوق مدنی ، آشنای افزار نویسی ، جنگ سازمان و وظایف نیروي انتظامی ، تاریخ سیاسی معاصر ایران ، گزارش

سنگین، عبور از موانع و عملیات اعتماد به نفس، مبانی  شناسی نیمه افزار کامپیوتر ، ورزش رزمی ، اصول و قواعد نظامی ، مقابله با سوانح و بالیا ، جنگ

مکانیک اتومبیل ، زبان دادرسی کیفري، آیین دادرسی مدنی ، حقوق جزاي اختصاصی ،   هاي مسلح، آیین ها و فنون تدریس جرائم نیرو اطالعات، روش

هاي انفجاري ، آشنایی با  تخصصی ، کاربرد قانون سالح ، تاکتیک دسته در آفند و پدافند، امور انتظامی، آشنایی با راهنمایی و رانندگی، شناسایی مین و تله

آوري ، کنترل  مفاسد اجتماعی ، مخابرات ، جمع شناسی و هاي ویژه ، آسیب قاچاق ، مبارزه با مواد مخدر ، کشف علمی جرائم ، دروس تحقیقاتی ، جنگ

  .اجتماعات، پزشکی قانونی ، تنظیم گزارشات قضایی ،کارورزي 

  :دروس تخصصی شاخه انتظامی

کار و  شناسی شهري و روستایی، تاکتیک گروهان ، عملیات در کویر، کوهستان و جنگل، اصول ترافیک ، آیین راهنمایی و رانندگی، حمل بار، مسافر و جامعه

کمین و ضد کمین ، اماکن  -گذاري، آزمایشات رانندگی و تصادفات ، وظایف فرمانده پاسگاه در شرایط عملیاتی ، عملیات گشتی  ابعاد وسایل نقلیه ، شماره

  .عمومی ، هدایت پاسگاه، دسته و گروهان ، جغرافیاي شهري و روستایی 

  :شاخه کشف جرائم

افتد و  هایی اتفاق می اي پیشگیري از جرم است، اما هر چقدر که بر روي پیشگیري کار شود، باز در جامعه جرم هر جامعه بدون شک وظیفه نیروي انتظامی در

در این میان، وظیفه مأمور نیروي انتظامی شاخه کشف جرائم، این است که جرم پنهان مانده را . شود مشخص نیست و دستگیر نمی در اکثر موارد نیز مجرم 

سازي کند و  آوري و براساس شواهد، تئوري م را دستگیر کند؛ یعنی کارشناس کشف جرائم باید صحنه جرم را ببیند، شواهد صحنه را جمعکشف و مجر

ند کهاي مختلف را در کنار هم گذاشته و یک یک آنها را بررسی کند تا به تئوري نهایی برسد و براساس آن تئوري، فرد متهم را پیدا و دستگیر  سپس تئوري

گرایش آگاهی، تشخیص هویت، مبارزه با جرائم  5این شاخه داراي . ها هستند التحصیالن کشف جرائم، همان کارآگاه در واقع فارغ. و از او بازجویی نماید

هاي فوق دانشجو  یشگفتنی است که دانشگاه علوم انتظامی هر ساله در تمامی گرا. (اقتصادي، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با مفاسد اجتماعی است

  .)شود هاي یاد شده ارائه می پذیرد بلکه با توجه به نیاز و ضرورت نیروي انتظامی، گرایش نمی

  :هاي مختلف کشف جرائم  دروس اصلی مشترك در گرایش

، )امنیت، آسایش و اخالق عمومیجرائم علیه اشخاص، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم علیه (شناسی ، حقوق جزاي عمومی، حقوق جزاي اختصاصی  جرم

ت دادرسی کیفري، ادله اثبات دعواي کیفري ، حقوق دیپلماتیک و آداب کنسولی ، حقوق مدنی، آئین دادرسی مدنی ، پزشکی قانونی ، بررسی اصال  آیین
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هاي انفجاري، جرائم سازمان یافته ، جرائم  و تله، آشنایی با بمب )اینترپل(الملل پلیس جنایی  آشنایی با سازمان بین اسناد، طرز تشکیل پرونده قضایی،

شناسی   نگاري، روانشناسی عمومی، جغرافیاي شهري و شهرشناسی، جامعه توصیف و چهره  زبان تخصصی ، مشاهده، اي ، کاربرد رایانه در کشف جرائم ،  رایانه

هاي کشف جرائم ، از ذکر  با توجه به تعدد گرایش.(شناسی، کارورزي جنایی، بزهکاري و اطفال نوجوانان ، احکام تخصصی کشف جرائم ، مبانی جامعه 

  .)واحدهاي تخصصی هر گرایش خودداري شده است

  :شاخه اطالعات

هاي اطالعات تمام رفتار  پردازد؛ یعنی در این واحد، هاي اطالعاتی می واحد اطالعات نیروي انتظامی به فعالیت  طور که از عنوان این شاخه پیدا است، همان

هاي حمل قاچاق مواد  براي مثال، نیروي انتظامی براي آگاهی از برنامه و خط و ربط گروه.گردد آوري می شود و آمار و ارقام الزم جمع اجتماعی کسب می

هاي  براي اطالع از این شبکههاي مسلحانه سازمان یافته و ساختاریافته است؛ نیروي انتظامی  همچنین بسیاري از سرقت. مخدر نیاز به کارهاي اطالعاتی دارد

سپس . آورند  هاي مفاسد اجتماعی به دست سازمان یافته به کارشناسانی احتیاج دارد که به صورت مخفی فعالیت کنند و اطالعات مختلف را از شبکه

شود  اهمیت این مسأله زمانی آشکار می. تگیر شونداطالعات کامل و جامع را به مراجع علنی نیروي انتظامی بدهند تا عملیات الزم، انجام و افراد مورد نظر دس

هاي مفاسد اجتماعی از این  آوري اطالعات از شبکه توان براي جمع که توجه داشته باشیم، بخش اصلی نیروي انتظامی، بخش علنی آن است و بدون شک نمی

به عبارت دیگر . ثل خودرویی است که در شب بدون چراغ حرکت کندم  در واقع نیروي انتظامی بدون یاري و همکاري واحد اطالعات،. نیروها یاري گرفت

هاي اطالعاتی کشور ـ آنچه به نیروي انتظامی و  از همین رو، در این شاخه بحث. واحد اطالعات است چراغ هدایت کننده و روشن کننده نیروي انتظامی، 

  .شود شود ـ بررسی و مطالعه می سایر مردم جامعه مربوط می

  :صاصی شاخه اطالعات دروس اخت

آوري ، حفاظت اطالعات، عملیات اطالعات ، بازجویی و مصاحبه ، کشف علمی جرائم ، اماکن عمومی ، ابزارهاي فنی  سازمان و مدیریت اطالعات، جمع

ات رزمی، بزهکاري اطفال و نوجوانان ، ها ، اطالع رسانی، احزاب و گروهک اطالعاتی، آشنایی با کشورهاي همجوار، شناخت تمهیدات امنیتی و اجتماعی، اطالع

شاخه راهنمایی و رانندگیشاخه راهنمایی و رانندگی داراي .هاي اطالعاتی، کارورزي هاي پنهانی و سازمان حقوق جزاي اختصاصی ، مبانی علم سیاست، فعالیت

ی راهور کارشناس خدمات فنی راهور، تخصص الزم را براي گرایش خدمات فن.سه گرایش خدمات فنی راهور، عملیات انتظامی راهور و مهندسی ترافیک است

  .آورد دست می نامه رانندگی به گذاري خودروها، صدور کارت ماشین و برگزاري آزمون رانندگی از متقاضیان گواهی شماره

  :دروس مشترك راهنمایی و رانندگی 

هاي پاي قبضه ،  افزار شناسی، تیراندازي مشق جنگ  مه علم حقوق ، حقوق اساسی،هاي راهور، مقد ساختار و مقررات استخدامی ناجا ، سازمان و وظایف رده

شناسی،  نامه راهنمایی و رانندگی ، کارورزي، جغرافیاي شهري و شهرستان ریاضیات پایه ، آیین شناسی، روانشناسی عمومی ، مبانی جامعه  مبانی امور انتظامی،

هاي حمل و نقل،  المللی و کنوانسیون ، روانشناسی ترافیک، زبان تخصصی، مقررات حمل بار و مسافر، مقررات بینشناسی ترافیک امور انتظامی راهور ، جامعه

حقوق جزاي عمومی، آیین دادرسی کیفري، مسائل حقوقی تصادفات، آشنایی با قانون مجازات اسالمی، کشف علمی جرائم، اصول مهندسی ترافیک ، 

گذاري وسائل نقلیه ، معاینه فنی وسائل نقلیه، احراز اصالت وسائل نقلیه، کاربرد فیزیک و مکانیک در  ها ، شماره و آزمایشها  مهندسی ترافیک، صدور پروانه
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دروس تخصصی خدمات فنی راهورشناسایی اسناد .تصادفات ، تصادفات ، تصادفات عابر پیاده ، کاربرد رایانه در امور راهنمایی و رانندگی، احکام تخصصی 

آموزش رانندگی عملیاتی ، ارزیابی وسائل نقلیه ، آشنایی با کارکرد وسائل وتجهیزات معاینه   زیست و ترافیک، آشنایی با انواع وسائل نقلیه، محیط  مجعول،

  .فنی

  :گرایش عملیات انتظامی راهور

آورند؛ یعنی کارشناس این رشته با بازسازي صحنه تصادف  یها به دست م ها و جاده در این گرایش دانشجویان اطالعات الزم را به عنوان افسر پلیس خیابان

هاي اولیه را در تصادفات و  تواند عملیات امداد و کمک کند همچنین می وسائل نقلیه، مقصر یا مقصران تصادف را شناسایی و خسارت وارد شده را تعیین می

  . سوانح انجام دهد

  :دروس تخصصی عملیات انتظامی راهور

هاي اولیه در تصادفات و سوانح، مهندسی ترابري، آموزش رانندگی عملیاتی، پزشکی قانونی، ارزیابی  سازي، کمک شهر  مجعول، اصول و مبانی شناسایی اسناد

  .تعیین خسارت وسائل نقلیه  ، بازسازي صحنه تصادفات ، آشنایی با مواد مخدر و قاچاق کاال،)تخصصی(وسائل نقلیه ، امور انتظامی راهور

  :مهندسی ترافیک گرایش 

ها مسؤولیت  ها و جاده شود و کارشناس این رشته در هنگام طراحی خیابان در گرایش مهندسی ترافیک، طراحی سیستم ترافیک شهري آموزش داده می

هایی از روز باید در برخی از  ه ساعتکه در چ همچنین تعیین این. هاي یک طرفه و دو طرفه را بر عهده دارد ها و خیابان ها، دوربرگردان ها، میدان تعیین تقاطع

  . ها طرح ترافیک اجرا شود، بر عهده کارشناس مهندس ترافیک است خیابان

  :دروس تخصصی مهندسی ترافیک

هاي  سیستم  ،افزارهاي طراحی، طرح هندسی راه ، ایمنی در ترافیک آشنایی با نرم  زیست و ترافیک ، محیط  اصول و مبانی شهرسازي،  آمار احتماالت مهندسی،

، مهندسی ترافیک محلی ، مهندسی ) ITS(هاي هوشمند ترافیک  سیستم اقتصاد در ترافیک و حمل و نقل،   ریزي حمل و نقل شهري، حمل و نقل، برنامه

  .کنترل ترافیک

  :شاخه خدمات و پشتیبانی 

این شاخه داراي دو گرایش ارتباطات . کنند نتظامی فعالیت میکارشناسان شاخه خدمات و پشتیبانی کارشناسی علوم انتظامی در بخش اداري نیروي ا

افزار کامپیوتر در گروه آزمایشی ریاضی و فنی معرفی شده است، از  هاي مخابرات و نرم با توجه به این که گرایش. افزار کامپیوتر است انتظامی یا مخابرات و نرم

  .معرفی آنها در این بخش خودداري شده است

  :ایش ارتباطات انتظامی دروس تخصصی گر

مدارهاي   ، مخابرات و مدارات مخابراتی،) مخابرات(سازمان و وظایف لجستیک ناجا هاي الکتریکی ، کامپیوتر، ریاضیات پایه ، ماشین  فیزیک الکتریسته ،

  گیري الکتریکی و الکترونیکی، اندازه   ارهاي منطقی ،مد  هاي الکترونیک، اصول حفاظت و امنیت مخابرات و جنگ  آنتن و انتشار امواج، سوئیچینگ،  الکتریکی،

  .کارورزي   هاي الکتریکی، کارگاه برق ماشین  الکترونیک، مخابرات پیشرفته ،
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  :هاي الزم  توانایی

براي مثال، پلیس باید . ندنیروي انتظامی کشور، یک سازمان نظامی است و دانشجویان این رشته باید روحیه نظامی داشته باشند تا در این رشته موفق گرد

. شکنی کرد، اشکالی ندارد فردي فعال، اجتماعی و قانونمند باشد؛ یعنی بر سر قانون مصالحه نکند و نگوید چون فردي پیر، جوان یا بیمار است، اگر قانون

هاي پلیس، داشتن صبر و حوصله  یکی دیگر از ویژگی. اشدبویژه آن بخش از نیروي انتظامی که با متخلفان سر و کار دارد، باید در رعایت قانون بسیار مصمم ب

براي مثال کارشناس عملیات انتظامی راهور در اوج سرماي زمستان و گرماي تابستان، در وسط یک چهارراه بدون . داري بسیار است و متانت و خویشتن

همچنین کارشناس کشف جرائم، . د صبر و تحمل بسیاري داشته باشدبدون شک چنین فردي بای. کند ایستد و انجام وظیفه می هرگونه امکانات رفاهی می

شغل نیروي انتظامی یک شغل خدماتی است و . تواند اطالعات مورد نیاز را به دست آورد و مجرم را دستگیر کند بدون صبر و حوصله و دقت و موشکافی نمی

کنندگان به کارشناسان کشف جرائم و  کنندگان به نیروي انتظامی، بویژه مراجعه ثر مراجعهمأمور نیروي انتظامی، ارتباط مستقیم با مردم دارد از سوي دیگر اک

اي قوي براي خدمت به  رو، یک پلیس باید انگیزه از همین. انتظامی، افرادي هستند که از لحاظ روحی شرایط مساعدي ندارند چون یا مجرم هستند یا شاکی

هاي پی در پی  در ضمن دانشجوي این رشته باید بداند که انجام مأموریت.دهی او کاهش نیابد یا شاکی میزان خدماتمردم داشته باشد تا در برخورد با مجرم 

کند، امکان دارد امسال در پایتخت باشد و سال  هاي شغلی پلیس است؛ یعنی فردي که در نیروي انتظامی فعالیت می در شهرهاي مختلف، یکی از ویژگی

هاي  ها، هفته باش هاي شبانه یا آماده هاي ویژه، مثل مأموریت همچنین امکان دارد به دلیل مأموریت. رق و یا غرب ایران خدمت کنددیگر در جنوب، شمال، ش

. دارندهاي بیشتري  ها و فعالیت هاي دیگر، برنامه حتی دانشجویان این دانشگاه نسبت به دانشجویان رشته. متوالی زندگی روزمره و عادي خود را نداشته باشد

شود قبل از  التحصیلی نیز به آنها پیشنهاد می در طی تحصیل حق ازدواج ندارند و بعد از فارغ - چه زن و چه مرد  -به همین دلیل دانشجویان علوم انتظامی 

هر گرایش نیز باید گفت که هاي الزم براي  درباره ویژگی.ازدواج، شرایط شغلی خود را براي شریک زندگی خود بگویند تا در آینده دچار مشکل نشوند

ها باید از قدرت تجزیه و تحلیل خوبی برخودار باشد اما این ویژگی براي دانشجوي کشف جرائم اهمیت  ها و گرایش دانشجوي علوم انتظامی در تمام شاخه

همچنین باید با مسائل حقوقی . یابی کند لبیشتري دارد چون کارشناس کشف جرائم باید بتواند با تجزیه و تحلیل مسائل و قدرت خالقه ذهن خود، مجهو

هاي یاد شده، باید بسیار رازدار باشد تا بتواند به عنوان یک مأمور مخفی، اطالعات مورد نیاز  دانشجوي اطالعات نیز عالوه بر ویژگی. کامالً آشنایی داشته باشد

به . هاي مخابرات و کامپیوتر نیز باید در دروس ریاضی و فیزیک توانمند باشند دانشجویان گرایش.را به دست آورد و وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد

گفتنی است که دانشجویان دانشکده علوم پایه .شوند همین دلیل این دسته از دانشجویان از بین داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی انتخاب می

شوند و داوطلبان این  هاي خارجه انتخاب می ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانانتظامی جمهوري اسالمی از هر پنج گروه آزمایشی علوم 

  .رشته باید عالوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی این دانشکده را داشته باشند

  :شرایط اختصاصی دانشکده علوم پایه انتظامی عبارت است از

اند، مدت قانونی خدمت وظیفه عمومی به  داوطلبانی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده(داوطلبان مرد سال سن براي  21و حداکثر  17داشتن حداقل 

متر قد براي داوطلبان  سانتی 170سال سن براي داوطلبان زن ، دارا بودن حداقل  25و حداکثر  18و دارا بودن حداقل ) حداکثر سن آنها اضافه خواهد شد

براي داوطلبان زن، سپردن تعهد خدمت برابر مقررات نیروي انتظامی،  14داوطلبان زن، دارا بودن حداقل معدل کتبی دیپلم متر براي  سانتی 160مرد و 
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داوطلبان زن این . هاي ادبیات فارسی، ریاضی و زبان خارجه آزمون سراسري، داشتن سالمت جسمی و روحی کامل درصد از سؤال 10پاسخ دادن به حداقل 

ها نیز برگزار  شود، براي خانم هاي عملی و مهارتی که در این دانشگاه براي آقایان برگزار می هاي درسی و کالس وجه داشته باشند که تمام برنامهدانشگاه باید ت

ندو، کاراته هاي رزمی و دفاع شخصی تحت سه عنوان ورزش رزمی تکوا هاي الزم ، ورزش براي مثال به منظور تقویت قواي جسمانی و کسب مهارت. گردد می

هاي یک مرد، در نیروي انتظامی فعالیت کند، اما داوطلبان زن  البته مسؤوالن دانشگاه انتظار ندارند که یک خانم با روحیات و خصلت. گردد و جودو ارائه می

هاي شاغل در نیروي  انتظامی و خانمدر ضمن پوشش چادر براي دانشجویان زن دانشکده علوم پایه . باید از آمادگی جسمی و روحی خوبی برخوردار باشند

  .انتظامی الزامی است

  :موقعیت شغلی در ایران 

براي مثال، کارکنان . اي دیگر داراي مشاغل مأموریتی هستند اي از کارکنان داراي مشاغل اداري و عده در نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران، عده

التحصیالن شاخه خدمات و پشتیبانی در بخش اداري  به عبارت دیگر فارغ. کنند بخش اداري فعالیت میهاي حسابداري، کامپیوتر، برق و مخابرات در  بخش

التحصیالن کاردانی دانشکده علوم  در کل فارغ.کنند هاي علوم انتظامی در بخش مأموریتی فعالیت می ها و گرایش التحصیالن سایر شاخه حضور دارند و فارغ

شوند و درجات بعدي آنان برابر قوانین و مقررات ناجا  التحصیل می سومی و کارشناسان این دانشکده با درجه ستوان دومی فارغپایه انتظامی با درجه ستوان 

التحصیالن بیشتر مجریان  التحصیالن کاردانی نیروي انتظامی بیشتر جنبه اجرایی دارد؛ یعنی این دسته از فارغ در این میان، نوع فعالیت فارغ. خواهد بود

البته در حال . هاي نیروي انتظامی است ریزي، هدایت و کنترل فعالیت سازي، برنامه ها هستند اما مسؤولیت اصلی کارشناسان نیروي انتظامی، تئوري رنامهب

نتظامی ضمن آن که گفتنی است که دانشجویان علوم پایه ا.حاضر به دلیل کمبود پرسنل، گاهی اوقات یک کارشناس باید وظایف کاردان را نیز انجام دهد

شوند و در  مند می کنند از امکانات رفاهی خوابگاه، پوشاك، غذا، دفترچه اتکا و خدمات درمانی بهره ماهانه مبلغی به عنوان کمک هزینه تحصیلی دریافت می

 .طول خدمت از وام خرید مسکن یا یک باب مسکن ملکی برخوردار خواهند شد

 

  کتابداري

   :دیباچه

کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین  1500میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از  48میلیون که  70با جمعیت حدود  کشور ایران

ر کتابخانه این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزا. رسد هزار جلد می 500آنها به زحمت به یک میلیون و 

البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین .هزار جلد کتاب داشته باشد 700تا  600دارد و در کشورهاي پیشرفته یک کتابخانه براي شروع کار باید 

انی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین در واقع کشور ما با این که زم. ها در ایران فعالیت چشمگیري ندارند حداقل امکانات نیز بسیار اندك است و کتابخانه

ها، مراکز ساکن و ساکتی هستند  ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه هاي عالم و نفیس کتابخانه

دون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و ب.شود خانه آنها شلوغ می آموزان یا دانشجویان، قرائت که فقط در دوران امتحانات دانش
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با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهاي کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در , کارشناسانی آگاه .هاي کشور است مند در کتابخانه عالقه

نویسی مناسب امکان  این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست. گیرندهاي مناسب قرار  هاي جدید و خرید کتاب جریان انتشار کتاب

ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه  رسانی که در دانشگاه هدف رشته کتابداري و اطالع. هاي مورد نظر را فراهم آورند یابی مراجعه کننده به کتاب دست

در معناي وسیع آن که شامل هر (  دو عنصر کتاب  میان  مسیر ارتباط  هموار کردن  کتابداري  در واقع رشته. استشود، تربیت همین دسته از متخصصان  می

از   کتنها هر ی  باید نه  پذیر کنیم را امکان  ارتباط  این  بتوانیم  که  آن  براي  البته. است  از کتاب  کننده  و استفاده) شود که ثبت و ضبط شده باشد گونه اثري می

خصوصاً (  کتابداري  در رشته  و اختصاصی  پایه  دروس  تمام.  دو را نیز بیاموزیم  آن  پیوند میان  الزم است چگونگی  ، بلکه بشناسیم  درستی  دو عنصر را به  این

  مواد انتشار یافته  انواع  هاي شناسد، از ویژگی را می  ونو مت  منابع  رشته  این  دانشجوي  ؛ یعنی است  شده  تدوین  وظیفه  سه  همین  براساس)  کارشناسی  دوره

ها و  کند و قابلیت می  را درك  شناسایی  و قابل  عینی  اي پدیده  به  نویسنده  موجود در ذهن  هاي اندیشه  تبدیل  آنها و چگونگی  گردد، محتواي می  آگاه

  دیگر دروسی  از سوي. یابد و مانند آنها را درمی  ، اینترنت فشرده  ، نوار، لوح ، روزنامه ، مجله)محدود  معناي  به(  کتاب  از قبیل  گوناگون  هاي رسانه  هاي توانایی

و ها  دانسته  و جامعه  ، فرهنگ ، تأثیر محیط آنان  افراد در ذهن  و معرفت  دانش  گیري شکل  ، چگونگی انسان  شناخت  براي  که  هست  رشته  این  نیز در برنامه

آنها آشنا   فرهنگی  ، با محیط بشناسیم  درستی  را به  باشد، باید مراجعان  استفاده  قابل  مراجعان  براي  مواد و منابع  زیرا اگر بخواهیم.  مفید است  مردم  باورهاي

  کفایت  کتابداري  وظیفه  انجام  براي  تنهایی  به  کننده  استفاده یا  و خواننده  کتاب  هاي ویژگی  دانستن  البته.  دهیم  آنها را تشخیص  اطالعاتی  و نیازهاي  باشیم

  شرایطی  در چه  بود و دانست  آگاه  فرآیند ارتباط  به  است  کار الزم  این  براي.  دو را نیز شناخت  آن  میان  ایجاد ارتباط  به  باید تدابیر مربوط  بلکه. کند نمی

  سه  دلیل  همین  به. آشنا باشد  و بیش  نیز کم  ارتباطات  با حوزه  که  است  کتابدار الزم  پس. گردد می  دچار اختالل  شرایطی  چه  شود و تحت می  آسان  ارتباط

  براي  مناسبی  دستمایه  ،مانده  برجاي  مطالعات  از این  که  و آثاري  این رشته است  مندان عالقه  و پژوهش  مطالعه  ، موضوع   و ارتباط  ، خواننده کتاب  مثلث  ضلع

  .باشد می  کتابداري  رشته  درسی  هاي برنامه

  :الزم   هاي توانایی

. دارد  رشته  در این  بیشتري  پیشرفت  تر باشد، قابلیت او گسترده  و تتبعات  مطالعات  دامنه  که  هر فردي  بنابراین. سر و کار دارد  اندوزي با دانش  کتابداري  رشته

و   آهسته  فراگیري.  است  کتابداري  رشته  خطرزا براي  ، آفتی دانستن  و معرفت  نیاز از ارتقاء و بهبود دانش موجود و خود را بی  هاي دانسته  به  عتزیرا قنا

اصرار . باید در خود بپرورانند  رشته  این  دانشجویان  که  است  اي عمده  نیز دو ویژگی  کنندگان  و پرسش  در برخورد با اطرافیان  و بردباري  و شکیبایی  پیوسته

کند و  می  محبوس  اي روزنه  و بدون  بسته  در چارچوب  تدریج  ، کتابدار را به آراء آنان  کردن  و تحلیل  از شنیدن  و خودداري  دیگران  خود به  نظرات  بر تحمیل

  ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  از هر سه  کتابداري  رشته. (کند  را تحمل  او بتواند دیگران  باشند و نه  او را داشته  تحمل  تاب  دیگران  نه  شود که می  سبب

  .)پذیرد دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  از این.  است  الزامی  ها امري کتابخانه  ، ایجاد و گسترش بشري  شدان  مختلف  هاي در زمینه  انتشارات  میزان  و افزایش  انسانی  جوامع  سریع  پیشرفت  به  با توجه

در   مدارس  هاي در سراسر کشور و کتابخانه  عمومی  هاي کتابخانه.  است  بسیار روشن  آن  شغلی  هاي انداز فرصت چشم  که  است  هایی از رشته  یکی  رو کتابداري
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نیز   رسانی و مراکز اطالع  و تخصصی  دانشگاهی  هاي کتابخانه. باشند  کرده  را طی  دانشگاهی  هاي دوره  هستند که  نیکتابدارا  راه  به  هنوز چشم  مختلف  مقاطع

  التحصیالن فارغ  در صدد استخدام  که  هایی مراکز و کتابخانه  که  داشت  نیز توجه  نکته  این  باید به  البته.  هستند  رشته  این  التحصیالن فارغ  پذیرش  هنوز آماده

  هاي مهارت  به  بخشیدن  و عمق  دانش  و گسترش  خودسازي  به  رشته  از آغاز ورود به  که  است  بر دانشجویان  دهند و این می  تر را ترجیح هستند، افراد شایسته

  .نمایند  ترسیم  خود را پیشاپیش  انداز شغلی چشم  طریق  خود بپردازند و از این

  : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  :هاي کتابداري  مشترك در گرایش  دروس

  ، متون  فلسفه  عمومی  ، تاریخ جهان  ادبیات  ، تاریخ ایران  ادبیات  ، تاریخ  شناسی جامعه  ، مبانی تمدن  ، تاریخ عمومی  ، روانشناسی  اجتماعی  روانشناسی

  ، مجموعه  و کتابداري  ، کتابخانه عربی  اختصاصی  ، متون روسی  اختصاصی  ، متون  آلمانی  اختصاصی  متون،   فرانسه  اختصاصی  ، متون  انگلیسی  اختصاصی

  بزرگساالن  براي  کتابخانه  ، مواد خدمات و بصري  ، مواد سمعی کتابخانه  و تجهیزات  ، ساختمان) و عربی  فارسی(  عمومی  شناسی مواد، مرجع  ، سازماندهی سازي

کار   ، اصول) التین( عمومی  شناسی  ، مرجع کتابخانه  ، اداره  التین  نوسی ، ماشین  فارسی  نویسی ، ماشین و نوجوانان  کودکان  براي  کتابخانه  اد، مواد خدماتنوسو

  . ، کارآموزي  نویسی  ، گزارش  مرجع

  :دروس تخصصی گرایش علوم انسانی و اجتماعی

نویسی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی علم حقوق، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، جغرافیاي شهري و  نی کامپیوتر و برنامهآمار و احتماالت مقدماتی، مبا

  .هاي اطالعاتی روستاشناسی، کلیات علم اقتصاد، روانشناسی کودك و نوجوان، تاریخ ادیان، آشنایی با بانک

  :دروس تخصصی گرایش فنی و مهندسی

هاي اطالعاتی علوم پایه،  ناسی، ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، آمار و احتماالت، فیزیولوژي عمومی، آشنایی با بانکش تاریخ علوم، زمین

 .نویسی کاربردي نویسی، برنامه مبانی کامپیوتر و برنامه

 

  مددکاري اجتماعی

   :دیباچه

افتند که در آنجا افرادي به نام مددکار در دفتر یا واحد مددکاري فعالیت  ها می ها یا پرورشگاه شود بسیاري از افراد به یاد زندان وقتی سخن از مددکاري می

التحصیل آن  هاي کاربردي است که فارغ بلکه مددکاري اجتماعی، یکی از رشته. شود اما حرفه مددکاري به فعالیت در دو مکان فوق محدود نمی. کنند می

هایی شود که به هر دلیل اجتماعی، اقتصادي،  هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان ها و تکنیک استفاده از روشباید بتواند در مراکز مختلف با 

توانند  در واقع این افراد می.توانند مشکل خود را به تنهایی حل کنند یا منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند فرهنگی و خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی

بنابراین اگر بخواهیم این رشته را به طور خالصه معرفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاري . کارمشکل خویش را شناخته وحل نمایندبه یاري مدد
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  .این است که به افراد نیازمند به خدمات اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا کنند

  :الزم   ايه توانایی

ها  انسان  در زندگی  را که  و معضالتی  باشد تا بتواند مشکالت  داشته  قوي  اي باشد؛ یعنی باید روحیه  خاصی  روحی  هاي توانمندي  مددکار باید داراي  یک

  مددکار نباید در گفتگو و ارتباط  یک  در ضمن. خورند ینم  رشته  درد این  به  و عاطفی  و بسیار حساس  افراد زودرنج  که  باید پذیرفت  کند پس  بیند، تحمل می

بدهد   شناخت  دیگري  تواند به اگر خود را نشناسد، نمی  بشناسد چون  خوبی  مددکار باید خود را به  یک  شود و در نهایت  دچار مشکل  با دیگران  برقرار کردن

  .کند  و او را کمک

  :در ایران   شغلی  موقعیت

کنند   را انتخاب  توانند آن می  انسانی  و علوم  تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان  که  است  هایی از جمله رشته  يمددکار  رشته

را متمایز   فوق  رشته  دو ویژگی  این. بگذرانند  طرح  سال 2  التحصیلی از فارغ  و پس  واحد کارورزي 24  تحصیل  باید در دوران  رشته  این  دانشجویان  همچنین

  هاي ها و مؤسسه در سازمان  طرح  سال 2و   واحد مستقل 6در   واحد کارورزي 24از   ناشی  تجربه  دلیل  به  رشته  این  التحصیالن فارغ  ، چرا که است  ساخته

و   تواند در آنجا حضور داشته می  ، مددکار اجتماعی هست  یا امور اجتماعی  رفاه  اداره  که  هر جایی  در واقع. برخوردار هستند  مناسبی  شغلی  ، از موقعیت دولتی

با   مددکاري  رشته  که  باید پذیرفت  رشته،  این  هاي اما با وجود مزیت. ندارند  اشتغال  مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ  در نتیجه. بگیرد  را بر عهده  مسؤولیتی

  . است  بسیار بزرگی  کنکور مشکل  و داوطلبان  جوانان  در بین  و حتی  در جامعه  مددکاري  رشته  بودن  گمنام  میان  در این  که  یبانگیر استنیز گر  مشکالتی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :  و اصلی  پایه  دروس

، مبانی  اجتماعی  رفاه  ، مبانی ، آمار مقدماتی مددکاري  ، مبانی پایه  ، ریاضیات روانشناسی  ، مبانی در اسالم  و تعاون  اجتماعی  ، خدمات  شناسی جامعه  مبانی

  ، اصول سیاست  علم  ، اصول مدیریت  ، مبانی حقوق  اقتصاد، کلیات  علم  ، اصول اجتماعی  ، کاربرد آمار در خدمات شناسی مردم  ، مبانی شناسی جمعیت

  شناسی ، آسیب ، نهاد خانواده) عملی(  اجتماعی  در خدمات  تحقیق  ، روش جمعیت  تحلیل  ، روش شناسی جامعه  هاي ، نظریه ماعیاجت  ، روانشناسی توانبخشی

،  ایران  عیاجتما  مسایل  ، بررسی روانی  ، بهداشت و توسعه  شهري  شناسی ، جامعه خانواده  ، بهداشت روستایی  شناسی و کار، جامعه  خانواده  ، حقوق اجتماعی

  . و تجاري  اقتصادي  ریزي برنامه  ، کلیات اجتماعی  خدمات  مؤسسات  مدیریت

  :تخصصی   دروس

  ، روانشناسی  فردي  مددکاري  ، کارورزي خاص  هاي گروه  ، توانبخشی گروهی  ، مددکاري گروهی  ، پویایی مددکاري  هاي با روش  ، آشنایی  فردي  مددکاري

، اقتصاد   جامعه  مددکاري  ، کارورزي ، تغذیه  گروهی  در مددکاري  ، کارورزي مرضی  ، روانشناسی  اي جامعه  ، مددکاري و مددکاري  ، مشاوره و نوجوان  کودك

 . اجتماعی  در خدمات  ، سرپرستی  تحقیقاتی  ، پروژه ایران

 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 265

 

  مدیریت

  :دیباچه

ها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی  مالی و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان  سوءاستفادهتوان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله  چگونه می 

شود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم  هاي ما از امکانات موجود به خوبی استفاده نمی شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان می

چون تأمین نیازهاي فنی، خدماتی، درمانی و . است "مدیریت"هاي هر جامعه  گویند که کلید معماي مشکالت سازمان ها می انسانی درپاسخ به این سؤال

اي براي فایق آمدن بر  به همین دلیل هر جامعه. پذیر نیست وري را داشته باشند، امکان تفریحی جامعه، بدون وجود مدیران الیق که باالترین کارآیی و بهره

هاي معتبر  تخصصی که در بیشتر دانشگاه. سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادي داشته باشد مشکالت

  به  توان می  جمله  از آن  است که  متعددي  هاي شاخه  در کشور ما داراي  مدیریت  رشته. شود علوم انسانی جهان، تحت عنوان رشته مدیریت آموزش داده می

  مدیریت  مثل  تري تخصصی  هاي از شاخه  کرد و همچنین  اشاره  و امور بانکی  اکو، امور گمرکی ، بیمه ، بیمه  ، جهانگردي ، دولتی ، صنعتی بازرگانی  مدیریت

  . برد  ها نام امور بیمارستان  یا اداره  دریایی  کمیسریاي

  :بازرگانی  مدیریت  گرایش

در ایجاد   خویش  خالقه  قدرت  یاري  کند و به  و اداره  را تفکیک  تواند امور تجاري ، می کرده تحصیل  مدیر تجاري  یک  عنوان  به  بازرگانی  مدیریت  ويدانشج  یک 

  کاالهاي  باید بتواند براي  بازرگانی  مدیریت  التحصیل فارغ. باشد  ، کارآفرین و توزیع  جدید در عرضه  هاي روش  ، ابداع و تازه  متنوع  خدمات  بازار جدید، ارائه

  کشور ما، رساندن  مشکالت  از بزرگترین  امروزه یکی  نماید، چون  طراحی  دولتی  را در سیستم  توزیع  مطلوب  هاي یا روش  پیدا کند  موجود، بازار جدیدي

  . است  کننده مصرف  دست  بازار و به  به  و مرکبات  ، چاي برنج  مثل  کشاورزي  محصوالت

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  : مدیریت  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  اصول

  هاي ، سیستم اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان  ، مبانی تدر مدیری

  . در مدیریت  اطالعاتی

  : بازرگانی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، بازاریابی صنعتی  کار، حسابداري  ، روانشناسی  ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه مالی  تولید، مدیریت  ، مدیریت برسی، حسا بازرگانی  ، حقوق  استراتژیک  مدیریت

،  و ارز و بانکداري  ، پول الملل بین  ، بازاریابی  المللی بین  ، بازرگانی  المللی بین  و مالی  پولی  هاي ، سازمان سیستم  و طراحی  و تحلیل  بازار، تجزیه  و مدیریت

، سمینار در  مالی  ، سمینار در مسایل صنعتی  ، روابط بازاریابی  ، تحقیقات الملل بین  بازرگانی  ، حقوق توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم و مالی  پولی  سیاست

  .  در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري ، بهره بازاریابی  مسایل
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  :صنعتی  مدیریت  گرایش

  مدیریت  کارشناس  حضور یک. نیستند  صنعتی مدیریت  التحصیل ؛ فارغ صنعتی  واحدهاي  اکثر مسؤولین  که  است  ما این  صنایع  موفقیت  عدم  از علل  یکی

  نیروي  و انگیزه  ، مهارت ؛ مشارکت خویش  از دانش  تا بتواند با استفاده  است  ضروري  بگیرد، در هر واحد صنعتی  را بر عهده  انسانی  نیروي  مسؤولیت  که  صنعتی

  مهندسی  در رشته. است  و اجتماعی  و رفتاري  ، مالی و تکنیکی  فنی  بعد اصلی  سه  داراي  صنعتی  مدیریت. دهد  مورد نظر را افزایش  واحد صنعتی  انسانی

  .دارد  تأکید بیشتري  صنایع  و رفتاري  دو بعد مالی  به  صنعتی  مدیریت  پردازند اما رشته می  صنایع  و تکنیکی  بعد فنی  مطالعه  بیشتر به  دانشجویان  صنایع

  : صنعتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

در   ، تحقیق و توزیع  انبارداريخرید و   هاي ، سیستم آماري  کیفیت  بازار ، کنترل  و مدیریت  ، بازاریابی صنعتی  ، حسابداري صنعتی  ، روانشناسی مالی  مدیریت

،  صنعتی  هاي طرح  اقتصادي  ، بررسی صنعتی  ، حفاظت کارخانه  ، مدیریت سنجی و روش  ، کارسنجی و نگهداري  و تعمیرات  ریزي ، طرح  پروژه  ، کنترل عملیات

  . ، پروژه در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري هره، ب المللی بین  ، بازاریابی سیستم  و طراحی  و تحلیل  تجزیه  ، فنون صنعتی  روابط

  :دولتی  مدیریت  گرایش

  کشور انجام  دولتی  ها و تشکیالت در سازمان  نحو احسن  را به  محوله  پنجگانه  بتوانند وظایف  که  است  اي شایسته  مدیران  ، تربیت دولتی  مدیریت  رشته  هدف

  :عبارتند از  وظایف  این. دهند

  به  خود را در پرداختن  پرسنل  کار بتواند مهارت  با تقسیم  که  نحوي  به  سازمان  یک  کارکنان  بین  وظایف  یا تقسیم  دهی ـ سازمان2.  آن  و اجراي  ریزي ـ برنامه1

براي مثال چون در یک بخش . و کنترل  ـ نظارت 5.  بريو راه  ـ هدایت4. جدید  کارکنان  یا کارگزینی  امور استخدامی  ـ عملیات3. دهد  افزایش  جزئی  کارهاي

ات دولتی، با دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند در چارچوب قوانین و مقرر

  . وري کارکنان را افزایش دهد خالقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهره

  : دولتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  مشی خط  و تنظیم  عمومی  ، مالیه دولتی  ، حسابداري سازمانی  تحول  ، مدیریت ریزي و برنامه  اقتصادي  ها، توسعه سازمان شناسی ، جامعه سیاسی  روانشناسی

ها،  تعاونی  ، مدیریت توسعه  ، مدیریت  تطبیقی  ، مدیریت دولتی  مدیریت  ها، مبانی داريو شهر  محلی  هاي سازمان  ، مدیریت بودجه  و کنترل  فراگرد تنظیم

و   تشکیالت  و اصالح  ، سازماندهی اداري  ، حقوق دولتی  مدیریت  ویژه  ، مباحث اداري  نهادهاي  و تحول  سیاسی  هاي ، سیر اندیشه مشی خط  و تعیین  گیري تصمیم

  . در سازمانکار   ها، روابط روش

  :جهانگردي  مدیریت  گرایش

اما با وجود . اش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي دیگر و زیبایی و صالبتی دو چندان است کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه 1648000کشور ایران 

نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به . اده استتنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص د  این همه جلوه و جذابیت،

  چون الزمه. دهد که بسیاري از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود صنعت جهانگردي در کشور ما است عمل آمده است، نشان می

و   مسائل  موجود و همچنین  امکانات  تا بتوان  کشور است  و فرهنگی  ، جغرافیایی ی، اجتماع اقتصادي  هاي از زمینه  ، اطالع جهانگردي  صنعت  و تقویت  توسعه
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  که تنها به  کاري.  داشت  و عملی  دقیق  ریزي برنامه  موجود، یک  تحقیقات  براساس  کرد و سپس  وجود دارد، شناسایی  صنعت  این  توسعه  در راه  که  مشکالتی

  این  متخصص  یعنی. شود می  داده  آموزش  جهانگردي  مدیریت  در شاخه  که  ؛ تخصصی پذیر است امکان  جهانگردي  در صنعت  صکارآمد و متخص  مدیران  یاري

  نماید؟ ایجاد  توریست  جذب  براي  جدیدي  جهانگردي  بازارهاي  کند؟ و چگونه  جذب  کند؟ چگونه  را جذب  جهانگردي  نوع  چه  باید بداند که  در نهایت  رشته

  : جهانگردي  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

،  جهانگردي  و تبلیغات  بازاریابی  ، مدیریت جهانگردي  شناسی  مردم  ، مبانی جهانگردي  حقوقی  و مقررات  ، قوانین ملل  روحیات  ، شناخت ایران  و فرهنگ  تاریخ

  اوقات  ، گذراندن  جهانگردي  صنعت  ، شناخت ایران  جهانگردي  ، جغرافیاي با نقشه  و آشنایی  خوانی قشه، ن  ایران  دستی  صنایع  ، شناخت اقتصاد جهانگردي

و   ت، امور مسافر ایران  هاي با موزه  ، آشنایی ایران  ، هنر و معماري  ایران  شناسی ، باستان در ایران  اجتماعی  مسائل  و تحلیل  ، تجزیه سفر در اسالم  ، آداب فراغت

  ، زبان تخصصی  مکاتبات  انگلیسی  ، زبان عامه  ، فرهنگ جهانگردي  هاي سیاست  تطبیقی  ، مطالعات  جهانگردي  توسعه  ریزي ، برنامه راهنمایی  ، فن صدور بلیط

،  حسابداري  ، اصول کشور، کارآموزي  منابع اقتصادي  ترشو گس  الملل بین  روابط  در بسط  جهانگردي  ، نقش ایران  دولتی  هاي با سازمان  ، آشنایی مکالمه  انگلیسی

  ، مبانی در مدیریت  تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ریاضیات

،  و مدیریت  سازمان  ، مبانی اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت فتار سازمانیر  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان

  . در مدیریت  اطالعاتی  هاي سیستم

  : بیمه  مدیریت  گرایش

اري کند، باید اطمینان داشته باشد که گذ داري که بخواهد در کشوري سرمایه هاي توسعه در کشورهاي پیشرفته است، چون هر سرمایه بیمه یکی از شاخص

به این . کنند رو در کشورهاي پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد می از همین. وي مصون خواهد بود  در صورت بروز هرگونه حادثه یا خطري، سرمایه

تواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و  که هر فردي نمیمعنی که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند 

گیرد تا بتواند  گذارها را فرا می رفتار با بیمه  و چگونگی  بیمه  هاي سازمان  اداره  ، نحوه بیمه  مدیریت  در کشور ما نیز دانشجوي. آموخته این صنعت باشد دانش

  و غیره  درمانی  ، خدمات عمر، ماشین  بیمه  مثل  بیمه  هاي فعالیت  انواع  گرایش درباره  دانشجوي این  مچنینه. کند  و تشویق  ترغیب  گذاري بیمه  آنها را به

  .گیرد فرا می  مدیریتی  و مبانی  پایه  ها را براساس زمینه  دراین  فعالیت  و چگونگی  کرده  را کسب  الزم  اطالعات

  : هبیم  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق  تجارت  ، حقوق و ارز و بانکداري  ، پول  ، حسابرسی  اقتصادي  ، توسعه شناسی ، جامعه عمومی  ، روانشناسی بازرگانی  مدیریت  ، اصول صنعتی  حسابداري

  بازار، متون  و مدیریت  ، بازاریابی بیمه  ، حقوق اتکایی  مه، بی  و بیمه  ریسک  ، مدیریت  بیمه  هاي شرکت  ، حسابداري اشخاص  ، بیمه اموال  ، بیمه بیمه  ، اصول مدنی

  . انگلیسی  بیمه

  :اکو   بیمه  مدیریت  گرایش

  اکو انتخاب  اي منطقه  عضو پیمان  کشورهاي  مندان عالقه  خود را از بین  و دانشجویان  است  ایجاد شده  در ایران  که  است  تخصصی  دانشکده  اکو یک  بیمه

در ایجاد   بیمه  نقش  درباره  شود و دانشجویان می  داده  آموزش  و تجاري  ، حسابداري ، حقوقی ، اقتصادي مدیریتی  مختلف  موضوعات  گرایش  در این. دکن می
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  دروس  تمامی  که  است  در آن  بیمه  با مدیریت  گرایش  این  تفاوت  است  گفتنی. کنند می  مطالعه  جامعه  و رفاهی  اقتصادي  و امنیت  گذاري سرمایه  امنیت

  افرادي  داوطلبان  از بین  پذیرد و سپس ، دانشجو می برابر ظرفیت  ده  اول  در مرحله  دانشکده  رو این  و از همین  است  انگلیسی  زبان  اکو به  بیمه  مدیریت  گرایش

  .شود می  بیشتري  توجه  الملل بین  و تجارت  الملل بین  حقوق  قوانین  به  گرایش  در این  چنینهم. کند می  دارند، انتخاب  انگلیسی  زبان  به  بیشتري  تسلط  که

  :اکو  بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

Sociology  ،Principles OF Psychology  ،Principles OF economics  ،Principles OF management  ،Callege Algebra  ،

Applied Mathematics  ،Accounting  ،Principles of Law ،Introduction To Insurance  ،Introduction To Computer Sci ،

Research Methodology  ،Micro ECO Analysis  ،Macro ECO Analysis ،Mathematical Statistics and Probability  ،

Principles of Insurance  ،Operation Research  ،Public Finance  ،Organizational Behaviour  ،Money and Banking  ،

Management of Human Resources  ،Financial Management  ،International Econ andrg  ،Business Policy  ،Legal 

Aspects of Ins  ،Property and Pec. Ins  ،Insurance of the Person  ،Risk Management ، Marketing and its Ins. Applic ،

Fundumental of loss surveying /Adjusting  ،Ins. Co. Administration and Mat  ،Reinsurance  ،Econ.DeveLopment and 

Planning  ،System Analysis ،Insurance Accounting  ،Paperon Ins  ،Engineering Ins  ،Liability Ins ،Maritime Law ، 

Maritime Hull and Aviation Insurance  ،Math Basis of Life Ins  ،Life Ins. Agency Org. and Mgt  ،Group Life and 

Health Ins  ،Life Ins. Apl and Underwriting  .  

  :امور گمرکی  مدیریت  گرایش

و   وارداتی  کاالهاي  بررسی  نحوه  در آن  که  است  و بازرگانی  تجاري  از مدیریت  نیز بخشی  امور گمرکی  مدیریت  و گرایش  است  جهان  تجارت  در خدمت  گمرك

  اقتصادي  سیاست  آموزند براساس می  دانشجویان  همچنین. شود می  داده  آموزش  مالیاتی  هاي ایجاد تعرفه  ها و چگونگی اظهار نامه  تنظیم  و نحوه  صادراتی

  .کنند  را شناسایی  رممنوعهو غی  ممنوعه  کشور، کاالهاي

  : امور گمرکی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

و   بانکی  ، مسایل  دولتی  ، حسابداري ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه تجارت  ، حقوق مدنی  و مقررات  ، حقوق  بیمه  ها، اصول دولت  مالی  مشی و خط  عمومی  مالیه

،   گمرکی  و مقررات  ، قوانین دولتی  بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول و مأخذشناسی  تحقیق  هاي ، روش انگلیسی  زبان  به  بازرگانی  بات، مکات اسنادي  اعتبارات

، آثار  فرهنگی  با میراث  ، آشنایی و الکترونیکی  الکتریکی  و تجهیزات  آالت با ماشین  آنها، آشنایی  و مصنوعات  نسجی  الیاف  ، شناخت ها و فلزات کانی  شیمی

  ، امور مالی  الملل بین  ، بازرگانی  تخصصی  انگلیسی  ، زبان گمرکی  المللی بین  هاي ها و کنوانسیون سازمان  و واردات  صادرات  عمومی  ، مقررات جات و عتیقه  هنري

  .کاال  بندي ، طبقه و نقل  حمل  با صنعت  ، آشنایی الملل بین

  :زم ال  هاي توانایی

  در تمامی  مدیریت  رشته  دانشجوي  براي  الزم  هاي از ویژگی  قوي  بیان  و قدرت  و تحلیل  تجزیه  ، توان خوب  اجتماعی  ، روابط نفس  ، اعتماد به رهبري  قدرت
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  و در دروس  مند بوده بازار عالقه  و محیط  و اقتصادي  تجاري  مسائل  باید به  و صنعتی  بازرگانی  هاي در گرایش  بخصوص  رشته  این  دانشجوي.  ها است گرایش

. باشد  و آمار قوي  ریاضی  باید در دروس  صنعتی  مدیریت  بخصوص  مدیریت  رشته  دانشجوي  همچنین. باشد  قوي  فارسی  و ادبیات  انگلیسی  ، زبان ریاضی

  یک  و به  برخوردار بوده  خوبی  اجتماعی  مند باشد و از روابط جغرافیا عالقه  درس  خود و به  رهنگو ف  تاریخ  به  که  است  نیز الزم  جهانگردي  مدیریت  دانشجوي

این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم . برقرار کند  ارتباط  راحتی  به  خارجی  باشد تا بتواند با جهانگردان  مسلط  یا عربی  ، فرانسه انگلیسی  مثل  خارجی  زبان

  .پذیرد و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو میریاضی 

  :در ایران   شغلی  موقعیت

از   بخشی  چون. کار گردد  به  مشغول  یا کارخانه  شرکت  مدیر یک  عنوان  بدو امر به  از همان  باشد که  نباید انتظار داشته  مدیریت  رشته  التحصیل فارغ  یک

  عنوان  در ابتدا باید به  رشته  این  التحصیل فارغ  بنابراین. شود  گرفته  جامعه  هاي و سازمان  از محیط  تجربه  عنوان  باید به  یتمدیر  هاي کالس  و محتواي  مطالب

  تواند در مؤسسات می  ولتید  مدیریت  التحصیل فارغ  در کل. کند  را طی  ترقی  هاي مرور پله  به  و سپس  تر وارد بازار کار شده پایین  هاي در رده  کارشناس  یک

کار در   براي  صنعتی  کند و مدیریت  فعالیت  و بازرگانی  اقتصادي  هاي تواند در سازمان می  بازرگانی  مدیریت. کار گردد  به  مشغول  و خدماتی  و عمومی  دولتی

  مدیریت  گرایش  دانشجویان  کشور نیز، تمامی  جهانگردي  در صنعت  کار متخصص  نیروي  نیاز به  دلیل  به.  مناسبتر است  و تولیدي  صنعتی  هاي سازمان

  وزارت  میراث فرهنگی و گردشگري  و یا در سازمان  یا تورگردان  مدیر فنی  عنوان  به  مسافرتی  توانند در دفاتر خدمات شوند و می بازار کار می  جذب  جهانگردي

  و نقل  و حمل  بازرگانی  هاي نیاز دارند، شرکت  مدیریت  رشته  متخصصان  به  که  دولتی  بیمه  هاي بر شرکت  عالوه. ندکار گرد  به  مشغول  اسالمی  ارشاد و فرهنگ

 .کنند می  را جذب  بیمه  مدیریت  گرایش  التحصیالن هستند نیز فارغ  المللی بین  با تجارت  در ارتباط  که

 

  مدیریت مالی

  :دیباچه

گذاري و ابزارهاي مالی پیشرفته  هاي سرمایه هاي مالی جهانی و شیوه هانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظامبا توجه به روندج 

این در . رشته مدیریت مالی در همین راستا ایجاد شده است. آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را در دنیاي متالطم امروز تثبیت کند

گذاري،  هایی براي بسط و توسعه سرمایه توانند با ارائه راهکار شوند و در نهایت می هاي نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می رشته دانشجویان با تئوري

حضور فعال در بازارهاي مالی  آموختگان مدیریت مالی عالوه بر توانایی تجزیه و تحلیل و دانش. هاي مؤثري در حل مشکالت اقتصادي کشور بردارند گام

  . ها، نقش اساسی ایفا کنند ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی مؤثر در سازمان توانند وضعیت مالی شرکت می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی و تخصصی

مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی، آمار و کاربرد   ت بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجیمدیریت مالی، پول و ارز بانکداري، بازاریابی و مدیری
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گذاري، مدیریت مالی در  ریزي، حقوق بازرگانی، حسابداري صنعتی، اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت سرمایه آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه

ریزي مالیاتی،  الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی ریسک و مدیریت بیمه، برنامه مالی، نهادهاي پولی و مالی بین ایران، نهادهاي پولی و

 .قراردادهاي بیمه، متون مالی، مبانی بانکداري و مدیریت بانک

 

  مدیریت وبازرگانی دریایی

   :دیباچه

ریزي کالن جمهوري اسالمی و  هاي دریایی، حمل و نقلی، تجارت خارجی و برنامه ریایی براي خدمت در ارگانهدف این رشته تربیت کارشناس بازرگانی د

این رشته داراي سه گرایش مناطق ویژه، گمرکی و بندر و . ها و مؤسسات خصوصی و دولتی مرتبط با امور مدیریت بازرگانی دریایی کشور است دیگر شرکت

هاي آزمایش ریاضی و فنی، علوم تجربی و  گفتنی است که این رشته از بین داوطلبان گروه. واحد اختصاصی دارد 18یش تنها باشد که هر گرا کشتیرانی می

گرایش مناطق ویژه دانشجویان این گرایش با اصول و انواع مناطق ویژه تجاري و صنعتی مرزي و دریایی از نقطه نظر اهداف، .پذیرد علوم انسانی دانشجو می

شوند و علل پیشرفت اقتصادي کشورهاي صنعتی پیشرفت و  گونه مناطق آشنا می گذاري خارجی، عملکرد و ساختار این اشتغال، مالکیت، منافع، سرمایهتولید، 

  .گذاري را در مناطق ویژه فراگیرند هاي پیشبرد و توسعه و جذب سرمایه کنند تا بتوانند راه در حال توسعه را مطالعه می

  :ته در طول تحصیل هاي این رش درس

  :هاي مختلف مدیریت و بازرگانی دریایی دروس مشترك در گرایش

در مدیریت،  کار، اقتصاد خُرد، اقتصاد کالن، اصول حسابداري، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت، آمار و کاربرد آن در مدیریت، کامپیوتر و کاربرد آن روانشناسی

سالمی و الگوهاي آن، مبانی سازمان و مدیریت، مدیریت رفتار سازمانی، پژوهش در عملیات، حسابداري صنعتی، روش تحقیق در مدیریت، مبانی مدیریت ا

اقتصادي و مدیریت تولید، حقوق بازرگانی، پول و ارز و بانکداري، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت مالی، توسعه 

المللی، اصول ترابري، مدیریت استراتژیک، سیاستگذاري حمل و نقل و  اطالعاتی مدیریت، حسابرسی، زبان تخصصی، بازرگانی بینهاي  ریزي، سیستم برنامه

ی و مدیریت پشتیبان  المللی حمل و نقل، گمرکی و بازرگانی، هاي بین المللی کاال، کنوانسیون بازرگانی، اصول حقوق و بیمه دریایی، اقتصاد ترابري، مدیریت بین

  .توزیع

  :دروس تخصصی گرایش مناطق ویژه

سازي،  هاي مناطق و بنادر ویژه و مراکز بار، اصول و مبانی خصوصی تولیدي و تجاري، نمونه  هاي مناطق ویژه، پروژه تحقیقاتی، اصول، انواع و نمونه

ات گمرکی، مقررات عمومی صادرات و واردات و انواع کاالها و گرایش گمرکیدانشجویان گرایش گمرکی با قوانین و مقرر. اي گذاري و توسعه منطقه سرمایه

  .تر و بهتر انجام دهند تر، سهل شوند تا بتوانند امور گمرکی را هرچه دقیق محصوالت وارداتی یا صادراتی آشنا می

  :دروس تخصصی گرایش گمرکی
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، شناخت الیاف و )ها و فلزات کانی(رکی، مقررات عمومی صادرات و واردات، شیمیها، قوانین و مقررات گم مدیریت پایانه  پروژه تحقیقاتی، بهره وري سازمانی،

گرایش بندر و کشتیرانی در این گرایش اصول و وسایل حرکت و نگهداري کشتی، اهمیت وسایل کمک ناوبري بندري در .مصنوعات آن، کانتینر و وسایل بار

هاي زمینی و دریایی، انواع قراردادهاي حمل کاال و خصوصیات حمل و نقل دریایی  ر بنادر و پایانهها، انواع وسایل نگهداري و حمل بار د هدایت ایمن کشتی

  .التحصیالن این رشته عملیات حمل و نقل کاال را در بنادر به طور مؤثر و مفید برعهده بگیرند شود تا فارغ آموزش داده می

  :دروس تخصصی گرایش بندر و کشتیرانی

بار، مدیریت و تدارکات بندري، مدیریت و تدارکات   وري سازمانی، کانتینر و وسایل حمل هندسی دریایی، پروژه تحقیقاتی، بهرهاصول ناوبري، اصول م

 . مدیریت فرماندهی کشتی  کشتیرانی،

 

  مدیریت وکمیسردریایی

  :دیباچه

  و جا به  بندي ، تقسیم دریایی  نیروي  کارکنان  براي  و مواد غذایی  کشتی  سوخت،  موجود در کشتی  و مکانیکی  الکترونیکی  یا لوازم  کشتی  یدکی  قطعات  تهیه 

کمیسر   افسران  جدید بر عهده  انسانی  نیروي  و استخدام  دریایی  نیروي  کارکنان  خدمت  ضمن  آموزش  هاي طرح  و ارائه  بینی ، پیش دریایی  نیروي  پرسنل  جایی

  باشند تا بتوانند جا به  داشته  نسبتاً خوبی  اطالعات  دریایی  نیروي  مختلف  هاي تخصص  باید درباره  رشته  این  التحصیالن فارغ  لیلد  همین  به.  است  دریایی

  .نشوند  دچار مشکل  مختلف  هاي دستگاه  یدکی  قطعات  دهند و در تهیه  انجام  درستی  را به  دریایی  نیروي  پرسنل  جایی

  :الزم   هاي توانایی

  از بین  رشته  این  است  گفتنی.  است  ذکر شده  خمینی امام  دریایی علوم  دانشگاه  هاي رشته  معرفی  در بخش  رشته  این  شغلی  و موقعیت  الزم  هاي توانایی

  .پذیرد دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان

  :تحصیل   در طول  رشته  این  ايه درس

  :  پایه  دروس

، کامپیوتر و   در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  ، اصول ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن  اساسی  کار، حقوق  روانشناسی

  .  آن  و الگوهاي  اسالمی  مدیریت  ، مبانی  ریزي و برنامه  دياقتصا  ، توسعه  در مدیریت  تحقیق  ، روش  در مدیریت  کاربرد آن

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  و طراحی  و تحلیل  تولید، تجزیه  ، مدیریت  صنعتی  ، حسابداري  در عملیات  ، تحقیق  انسانی  منابع  ، مدیریت  رفتار سازمانی  ، مدیریت  و مدیریت  سازمان  مبانی

در   تدارکات  ، مدیریت ترابري  ، اصول در ارتش  پرسنلی  در دریا، مدیریت  ، تدارکات دریایی  مهندسی  ، اصول ناوبري  بازار، اصول  و مدیریت  ی، بازاریاب  سیستم

  ، حقوق و توزیع  ید و انبارداريخر  ، سیستم دولتی  ، حسابداري در ارتش  مالی  ، مدیریت ، اقتصاد ترابري دریایی  و بیمه  بیمه  ، اصول  دریایی  ، حقوق ساحل
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 . ، کارآموزي تخصصی  ، زبان  بازرگانی

 

  مدیریت هتلداري

   :دیباچه

ت دانشجویان مدیریت هتلداري با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهاي انتخاب، شناخت و خرید وسایل و تجهیزات الزم براي مؤسسا

غذایی آنها، چگونگی نگهداري مواد غذایی، تهیه  ها، رزرواسیون، منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انرژي  سسهپذیرایی، تقسیم کار دراین گونه مؤ

ها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در کل هرآنچه براي اداره ومدیریت  انواع غذاها، پیش غذاها وشیرینی

  .شوند مناسب یک هتل، متل، رستوان و موارد مشابه ضروري است، آشنا میصحیح و 

  :هاي الزم  توانایی

تسلط داشته ) هاي فرانسه، آلمانی یا عربی یکی از زبان( التحصیالن این رشته، دانشجویان باید عالوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم  با توجه به نوع کار فارغ

همچنین دانشجویان این رشته باید از روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و . شود وسی دراین زمینه ارائه میالبته در دانشگاه در. باشند

  .تحلیل و خالقیت باالیی داشته باشند

  :موقعیت شغلی در ایران 

مؤسسات ملی و جهانگردي و , پذیرایی و اقامتیهاي تخصصی صنعت هتلداري مانند واحدهاي  توانند در زمینه التحصیالن مدیریت هتلداري می فارغ

  .هاي حمل و نقل هوایی فعالیت کنند شرکت

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

سی روانشنا اصول سازمان و مدیریت، کلیات اقتصاد، اصول حسابداري، شناخت و کاربرد کامپیوتر، تاریخ ایران، مبانی کشور شناسی، مبانی جامعه شناسی،

  .هاي ایران باشد، شناخت و فرهنگ اقلیت می اجتماعی، عوارض و نتایج توریسم، مطالب شرح حال بزرگانی که مقابر آنان به صورت آثار ملی

  :دروس اصلی 

انین و مقررات حقوق حقوق کار وتأمین اجتماعی، کار برد کامپیوتر در صنعت جهانگردي و هتلداري، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، اقتصاد جهانگردي، قو

هاي اولیه،  صنعت جهانگردي و هتلداري، روابط عمومی، شناخت روحیات ملل، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و کمک

( گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم ها، جغرافیاي جهانگردي عمومی، جغرافیاي جهانگردي ایران، شناخت صنعت جهانگردي ،  خوانی و آشنائی با نقشه نقشه

  .، زبان انگلیسی)هاي آلمانی، فرانسه یا عربی یکی از زبان

  :دروس تخصصی 



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 273

 

پزي، بهداشت مواد غذائی، اصول تغذیه و  شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آن، حسابداري هتلداري، پذیره، خدمات رستوان، آشپزي، شیرینی

 .زبان انگلیسی تخصصی، کار آموزي داري،  ت کار و ایمنی، محاسبه قیمت تمام شده، شناخت و نگهداري تاسیسات هتل، خانههاي غذائی، بهداش رژیم

 

  مطالعات ارتباطی وفناوري اطالعات

   :دیباچه

  .مداوم و روز افزون انکار ناپذیر است جهان در آستانه تحولی ژرف و در کار پا نهادن به عصري تازه است و نقش محوري وسایل ارتباط جمعی در این تحول

اما . عی استبرقراري ارتباط با عامه مردم و گردآوري و تدوین اطالعات درست و انتقال صحیح این اطالعات به مردم از مهمترین وظایف وسایل ارتباط جم

هاي اطالعات و ارتباطات هر روز شاهد تحولی جدید هستیم؛ تأمین  بدون تردید در دنیاي پرهیاهو و پر رمز و راز کنونی، دنیایی که در آن، در حوزه فناوري

هاي جدید ـ بدون آن که گردانندگان این وسایل علم و تجربه کافی و مناسب داشته باشند،  نیازهاي اطالعاتی مخاطبان وسایل ارتباط جمعی ـ به ویژه رسانه

در این دوره با استفاده از دروس گوناگون علوم انسانی از . ر همین ضرورت ایجاد شده استرشته مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات بنا ب. غیر ممکن است

  :جمله 

هاي جدید به  انهادبیات، علوم اجتماعی، علوم سیاسی و علوم اقتصادي، دانشجویان اطالعات الزم را براي حضور فعال در جامعه جهانی اطالعاتی و کار با رس

  .هاي نوین را بخوبی بشناسند هاي مختلف ارتباطی به ویژه فناوري توانند حوزه آورند و در نهایت می دست می

  :هاي الزم  توانایی

اي مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات، دانشجوي این رشته باید به مباحث بسیاري از جمله علوم اجتماعی، علوم سیاسی،  با توجه به ماهیت میان رشته

نگار از ذوق  همچنین باید همچون یک روزنامه. مند باشد و قدرت تجزیه و تحلیل خوبی داشته باشد کامپیوتر عالقه حقوق، علوم اقتصادي، ادبیات و

  .نویسندگی، کنجکاوي، صبر و حوصله زیاد برخوردار باشد

  :موقعیت شغلی در ایران 

التحصیالن مطالعات ارتباطی و  بسیار مهمی دارد در این میان فارغالمللی نقش روز افزون و  هاي ارتباطی در روابط اجتماعی داخلی و بین امروزه فناوري

هاي جدید چاپ الکترونی و چگونگی استفاده  فناوري اطالعات به دلیل آشنایی با مخاطب و عالیق آن، ترکیب مخاطبان، فنون نشر، فرآیند تولید وب، فناوري

  .ترونی مشغول به کار شوندهاي الک توانند در رسانه اي نشر می افزارهاي رایانه از نرم

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه 

آمار در علوم اجتماعی، زبان تخصصی،   شناسی، کاربرد رایانه در علوم ارتباطات، اصول علم اقتصاد، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، آمار مقدماتی، مبانی جامعه

هاي  هاي تحقیق در علوم اجتماعی، اصول روابط و سازمان یاست، کلیات حقوقی، حقوق اساسی، روشاقتصاد ایران، روانشناسی اجتماعی، اصول علم س
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  .هاي سیاسی در قرن بیستم شناسی، اصول سازمان و مدیریت، اندیشه هاي جامعه المللی، نظریه بین

  :دروس اصلی 

هاي  هاي ارتباطی، ارتباطات تصویري، نظریه طات انسانی، تحلیل محتواي پیامالمللی، ارتباطات سیاسی، مبانی ارتبا  مبانی ارتباطات جمعی، ارتباطات بین

هاي ارتباطی، مبانی جامعه اطالعاتی، افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی، مبانی  آرایی در مطبوعات، تکنولوژي ارتباطات اجتماعی، گرافیک و صفحه

  در مطبوعاتارتباطات و توسعه، حقوق ارتباط جمعی، شیوه نگارش فارسی 

  :دروس تخصصی 

المللی ارتباطات، اصول مدیریت ارتباطات،  هاي بین مبانی مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات، تاریخ ارتباطات در ایران، اصول اقتصاد در ارتباطات، سازمان

هاي  هاي کیفی پژوهش فکار عمومی، آشنایی با روشریزي ارتباطی، شناخت مخاطبان، اصول نشر و آموزش الکترونی، سنجش ا مبانی سیاستگذاري و برنامه

 ارتباطی، مطالعات موردي، زبان تخصصی، فرهنگ و فناوري ارتباطات، نظریه جامعه اطالعاتی

 

  مطالعات خانواده

   :دیباچه

از همین رو مطالعه همه جانبه این . ی استهاي اجتماعی و مذهب ها و سنت ترین واحد اجتماع و منبع اصلی انتقال ارزش خانواده از دیدگاه اسالم، بنیادي

اي که بر مبناي تفکر اسالمی و به شکل منظم  واحد اجتماعی در ابعاد مذهبی، روانی، تربیتی و اجتماعی و حقوقی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است؛ مطالعه

رشته مطالعات خانواده بر پایه همین نیاز تدوین . می بررسی نمایدو سیستماتیک انجام گرفته باشد و ساخت و کارکرد خانواده را در ابعاد وسیع فرهنگ اسال

  . ها و مشکالت جامعه در خصوص خانواده باشند هاي دقیق، جوابگوي نیاز کنند با بررسی التحصیالن این رشته تالش می در واقع فارغ. شده است

  :هاي الزم  توانایی

همچنین الزم است که از دو ویژگی مهم خوب گوش دادن و . پیوند عمیقی داشته باشد, مند اسالمیدانشجوي مطالعات خانواده باید با فرهنگ غنی و ارزش

  .مند باشد و بتواند با شخصیت متعادل خود بر دیگران تأثیر گذاشته و آنها را به درستی راهنمایی کند خوب سخن گفتن بهره

  :موقعیت شغلی در ایران 

  .ر مراکز مشاوره وزارت آموزش و پرورش ، سازمان بهزیستی و مراکز مشاوره خصوصی و دولتی فعالیت نمایندتوانند د التحصیالن این رشته می فارغ

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی

با کلیات علوم قواعد صرف عربی، قواعد نحو عربی، تجزیه و ترکیب، ترجمه و درك متون عربی، مأخذشناسی اسالمی، اصول فقه، حقوق اساسی، آشنائی 

مبانی مددکاري  شناسی مفاهیم اساسی، شناسی روانی، روانشناسی اجتماعی، مبانی جامعه قرآنی و حدیث، تربیت در اسالم، روانشناسی عمومی، آسیب



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 275

 

  .شناسی اجتماعی، ریاضیات پایه، مبانی جمعیت

  :دروس تخصصی 

هاي حقوق متقابل افراد خانواده نسبت به هم، ارث، وصیت، طالق، حدود، دیات،  در زمینهمتون تخصصی فقه، فقه تطبیقی، قواعد فقه، تفسیر موضوعی قرآن 

  شناسی خانواده، قصاص و شهادت، روانشناسی تربیتی، بهداشت روانی، مسائل نوجوانان و جوانان، خانواده درمانی، روانشناسی رشد کودکی، جامعه

شناسی اجتماعی،  روش تحقیق نظري، روش تحقیق عملی، زبان تخصصی، آسیب  ه، آمار و احتمال،شناسی تاریخی خانواد شناسی روستایی، جامعه جامعه

 .کارورزي   حقوق مدنی،

 

  الهیات و معارف اسالمی

   :دیباچه

تر گردد؛ آشنایی  عالهی است و هرچه معرفت بیشتر و وسی شناختی که اولین مرحله از آشنایی و قدم گذاشتن در مسیر قرب. معرفت به معناي شناخت است

تواند راهنماي رحمت و  شود و در همه حال متوجه او خواهد بود و می و قرب کاملتر خواهد شد تا جایی که پیوسته قلب انسان وابسته به خداي متعال می

ذاشتن در مسیري که به یاري قدم گ. هدف از رشته الهیات و معارف اسالمی قدم گذاشتن در همین مسیر است. نماینده مهربانی و بخشش الهی گردد

  و مبانی  ، فقه و حدیث  قرآن  علوم  گرایش  شش  داراي  این رشته. توان به شناخت خود و خداوند دست یافت پژوهش و تالش و توکل می  مطالعه، تحقیق،

  . است  و عرفان  یانو اد  اسالمی  و حکمت  ، فلسفه اسالمی  ملل  و تمدن  فرهنگ  ، تاریخ شافعی  ، فقه اسالمی  حقوق

  :و حدیث  قرآن  علوم  گرایش

  قرآن  مهم  و تفسیرهاي  آیات  ، مفهوم نزول  واحد با شأن 12  در این  گذرانند که می  کریم  واحد تفسیر قرآن 12  دانشجویان  و حدیث  قرآن  علوم  در گرایش 

  هر پژوهشگر قرآن  که  خاصی  واحد با علوم 12  در این  کنند که می  مطالعه  قرآنی  علوم  ینهدر زم  واحد درسی 12  دانشجویان  همچنین. شوند آشنا می  کریم

  بر مباحث  عالوه. است  آن  و تفسیر و تبیین  قرآن  و درك  فهم  الزمه  شوند که ، آشنا می و مفهوم  ، منطوق و مبین  مجمل  مبحث  باید با آنها آشنا باشد مثل

آشنا   حدیث  و اصطالحات  تسنن  و اهل  شیعه  حدیثی  ، مجامع الحدیث ، فقه الحدیث ¹، درایـ الحدیث ، با علم حدیث  در بخش  گرایش  این  ندانشجویا  قرآنی

و   حدیث  علم  اصطالحات  ، معنا و مفهوم و تسنن  تشیع  اهل  از دیدگاه  حدیث  علم  و پیدایش  تطور، تحول  تاریخ  طور اجمالی  به  دانشجویان  شوند؛ یعنی می

  .کنند می  را مطالعه  احادیث  و محتواي  مفهوم

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : اسالمی  و معارف  الهیات  مختلف  هاي در گرایش  مشترك  دروس

،  و تفسیري  فقهی  متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت  عربی  به  فارسی و  فارسی  به  عربی  ، ترجمه قرآن  ، اعراب کاربردي  و نحو عربی  ، صرف  ، منطق  اسالم  تاریخ

  ، تاریخ بالغی  و محاضره ، علوم  ، مکالمه از رادیو و تلویزیون  واستفاده  مطبوعات  معاصر، قرائت  متون  مفاهیم  و درك  ، قرائت عرفانی  متون  مفاهیم  و درك  قرائت
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،   مقدماتی  ، فقه) و فلسفه  عرفان(  اسالمی  با علوم  ، آشنایی اصول  ، مبادي فقه  ، مبادي  تخصصی  ، زبان شناسی جامعه  ، مبانی  تحقیق  ، روش عربی  وفرهنگ  زبان

  .، تفسیر  بزرگ  با ادیان  آشنایی

  :  و حدیث  قرآن  علوم  گرایش  تخصصی  دروس

،  ادبی  علوم  در پیدایش  کریم  ، تأثیر قرآن  کریم  ، تفسیر قرآن  قرآنی  ، علوم الحدیث ، فقه  الحدیث ¹درایـ ،  حدیث  ، تاریخ  کریم  تفسیر قرآن  قرآن، تاریخ  تاریخ

  . بالغت  ، علوم البالغه بر نهج  مروري

  : اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  گرایش

  محور مصالح  و بر روي  حکمت  از روي  که  کند، حقوقی می  بیان  الهی  ریعاتتش  را از دیدگاه  انسان  و حقوق  ، وظایف اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  گرایش

توان  از همین جا می. باشد می  خود و طبیعت  به  نسبت  انسان  ها با یکدیگر یا وظایف انسان  و خدا، رابطه  انسان  میان  رابطه  و در زمینه  است  خردمندانه

کند که از نظر عقل و عرف  زیرا رشته حقوق، اصولی را بیان می. حقوق اسالمی و رشته حقوق در مفهوم عام آن شد متوجه تفاوت میان رشته فقه و مبانی

اما فقه . اصولی که امکان دارد طبق تشخیص عقل، مصلحت موقت اما فوري داشته باشد. بشري، رعایت آنها در زندگی براي ایجاد نظم و امنیت الزم است

بنابراین از نظر حقوق اسالمی، اصول و قوانین نباید تنها عامل نظم و امنیت باشد، بلکه باید انسان را نیز . در تکامل انسان تأثیر دارد بیانگر مصالحی است که

  .از این بابت احکام فقهی ممکن است که اعتبار جاودانه داشته باشند. به کمال برساند

  : اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  گرایش  تخصصی  دروس

در   دادرسی  ، آیین اسالم  الملل بین  ، حقوق اسالم  خصوصی  جزاي  ، حقوق  فقهی  و فقها ، احادیث  فقه  ، تاریخ  االحکام  ، آیات  فقه  ، اصول  مقارن  ، فقه  فقه

  .  تطبیقی  حقوق، حقوق  ، کلیات خانواده  ، حقوق مدنی  ، قواعد فقه اسالمی  عمومی  جزاي  ، حقوق  اسالم

  : شافعی  فقه  گرایش

،  ، معامالت مانند عبادت  اسالم  عملی  احکام  شافعی  فقه  در گرایش. است  یکسان  اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  این گرایش با گرایش  از دروس  بسیاري

  اهل  داوطلبان  تنها از بین  شافعی  فقه  گرایش  که  است  نیگفت. شود می  داده  آموزش  شافعی  مذهب  از دیدگاه  اصول  و همچنین  ، جزا، قضا و شهادت مناکحات

  .پذیرد ، دانشجو می سنت

  : اسالمی  ملل  و تمدن  فرهنگ  تاریخ  گرایش

  و رسوم  ، عادات نگبا فره  دانشجویان  کند؛ یعنی آشنا می  اسالمی  ممالک  و جغرافیاي  را با تاریخ  ، دانشجویان اسالمی  ملل  و تمدن  فرهنگ  تاریخ  گرایش

  از زمان  اسالم  با تاریخ  همچنین. شوند آفریقا، اروپا و آمریکا آشنا می  ، شمال شرقی  جنوب  آسیاي  هاي مسلمان  از جمله  جهان  مختلف  نقاط  هاي مسلمان

و   سیاسی  ، تشکیالت اداري  ، نظام مالی  از نظام  اعم  مسلمان  هاي ولتد  و تشکیالت  با نظام  آشنایی(  اسالمی  تشکیالت  ، تاریخ حال  تا زمان  ظهور پیامبر اکرم

، ) و مآخذ تاریخی  منابع  شناخت(  تاریخی  شمار، مآخذ شناسی  سال  ، تاریخ اي ناحیه  تاریخ)  است  شده  زاده  از اسالم  که  و نقلی  عقلی  علوم(  علوم  تاریخ...) 

هنر   تاریخ...) و   امم  بالد، احوال  ، احوال ، طبقات الرجال  ، معاجم نامه  از وقایع  اعم  نگاري تاریخ  و انواع  در اسالم  نگاري  تاریخ  هاي وهبا شی  آشنایی(  نگاري  تاریخ

  .گردند آشنا می  اسالمی  و پرورش  آموزش  و تاریخ  اسالمی  معماري
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  : المیاس  ملل  و تمدن  فرهنگ  تاریخ  گرایش  تخصصی  دروس

تا   از سالجقه  اسالم  ، تاریخ بویه  آل  تا پایان  عباسی  از آغاز خالفت  اسالم  ، تاریخ  اسالمی  هنرهاي  ، تاریخ  در اسالم  نگاري  ، تاریخ اسالم  جهان  کنونی  وضع

  ، اسالم  تاریخی  ، متون  اسالمی  تشکیالت  ، تاریخ اسالمی  و تمدن  گفرهن  ، کلیات و اندلس  در مغرب  اسالم  ، تاریخ  در مصر و شام  اسالم  بغداد، تاریخ  سقوط

،   در اسالم  علوم  ، تاریخ  اسالم  تاریخی  ، جغرافیاي  در اسالم  و پرورش  آموزش  ، تاریخ جغرافیائی  ، متون  در غرب  شناسی و استعمار، اسالم  در برخورد با غرب

  .  تشیع  تاریخ

  :  اسالمی  حکمت و  فلسفه  گرایش

  در تاریخ.  عشق  و راه  عقل  ، راه خوریم بر می  و اساسی  اصلی  دو راه  به  و آفرینش  از راز هستی  و آگاهی  حقیقت  به  رسیدن  ما براي  و اندیشه،  علم  در تاریخ

  میان  در این.  است  بوده  مورد توجه  و منطق  و شهود و استدالل  کشف  ش، هر دو رو حقیقت  کشف  وجود دارد و براي  دو راه  نیز این  اسالمی  و عرفان  فلسفه

و   فلسفه  در گرایش  که  اعتقادي.  یافت  آگاهی  رسید و از راز آفرینش  و شناخت  معرفت  به  و برهان  با استدالل  توان می  معتقدند که  عقل  اصالت  طرفداران

  مطالعه  آنها برپایه  آموزشی  پردازند و نظام می  زمینه  در این  و پژوهش  مطالعه  به  گرایش  این  دانشجویان  و در واقع  شویم روبرو می  نیز با آن  اسالمی  حکمت

  .یا مالصدرا استوار است  مشّاء، اشراق  مثل  فلسفی  مکاتب

  :اسالمی و حکمت  فلسفه  گرایش  تخصصی  دروس

  .  ، عرفان  خارجی  زبان  به  فلسفی  ، متون  غرب  فلسفه  ، تاریخ  اسالمی  فلسفه  ، تاریخ  ، منطق  لیعم  ، حکمت  ، کالم  اسالمی  فلسفه

  : و عرفان  ادیان  گرایش

و   احکام  اساسی  بخش  شوند و سه آشنا می) دارند  بسیاري  هنوز پیروان  که  ادیانی(  زنده  ادیان  ظهور و گسترش  با تاریخ  دانشجویان  و عرفان  ادیان  در گرایش

در صدد   بلکه  نیست  خاصی  دین  یا بطالن  حقانیت  پژوهشگر در صدد اثبات  شخص  مطالعه  در این  البته. کنند می  مطالعه  را در هر دینی  ، عقاید و اخالق آداب

  :شود می  زیر تقسیم  گروه  سه  آنها به  خاستگاه  کنند، براساس می  مطالعه  دانشجویان  که  اي زنده  ادیان. باشد می  مشترك  مواضع  و درك  شناسایی

  زرتشت  رسد و دین می  ابراهیم  حضرت  به  آنها نسلشان  پیامبران  شود که می  و اسالم  ، مسیحیت یهودیت  ؛ یعنی سامی  ادیان  شامل  که  خاورمیانه  ادیان)  الف

  . است  ایران  آن  خاستگاه  که

  .گردد می "تو شین"و  "تائو"، " کنفوسیوس"  و شامل  است  و ژاپن  چین  کشورهاي  ادیان  خاور دور که  ادیان)  ب

  :عبارتند از  هند که  جزیره  شبه  ادیان)  ج

آشنا   اسالم  عرفانی  کنند و با ادبیات می  مطالعه  در ادیان  اي مقایسه  از مباحث  یکی  عنوان  را به  عرفان  گرایش  این  دانشجویان  همچنین.  هندو، بودا و جین

  .شوند می

  :  و عرفان  ادیان  گرایش  تخصصی  دروس

  ، متون تصوف  ، تاریخ فارسی  عرفانی  ، متون قرآن  ، تفسیر عرفانی کالم  علم  ، کلیات غرب  فلسفه  ، تاریخ اسالمی  فلسفه  ، تاریخ اسالمی  فرق  ، تاریخ شیعه  معارف

  .  ادیان  شناسی بودا و خاور دور، روش  هند، دین  ، ادیان یهود و مسیحیت  ، دین از اسالم  قبل  ایران  ، ادیان و قدیم  ابتدایی  ، ادیان خارجی  زبان  به  فانو عر  ادیان
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  :الزم   هاي توانایی

و   و حدیث  قرآن  وادي  ورود به  براي  مند باشد چرا که عالقه  آن  و به  بوده  مسلط  عرب  و ادبیات  زبان  باید به  اسالمی  و معارف  الهیات  رشته  هر دانشجوي

  یک  با عربی  آشنایی  اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  بر روي  و مطالعه  یا تحقیق  اسالمی  و فلسفی  عرفانی  و کتب  مسلمان  کشورهاي  و تمدن  تاریخ  مطالعه

  دهد و در این  و گسترش  را بسط  اسالمی  آشنا باشد تا بتواند معارف  انگلیسی  با زبان  که  است  الزم  رشته  این  دانشجوي  همچنین.  ناپذیر است اجتناب  ضرورت

  و براي  است  نشده  نوشته  عربی  زبان  دیگر به  ادیان  مذهبی  کتب  چون  تر است ضروري  و عرفان  ادیان  گرایش  دانشجویان  براي  آشنایی  این. کند  تبلیغ  زمینه

  را به  تاریخی  یا وقایع  و مباحث  دانشجوي این رشته باید مسائل  در ضمن. بود  مسلط  المللی بین  زبان  عنوان  به  انگلیسی  زبان  به  باید حداقل  کتب  این  مطالعه

  .خود بیفزاید  محفوظات  حجم  تنها به  اینکه  کند نه  و تحلیل  تجزیه  خوبی

  :در ایران   شغلی  عیتموق

تواند  توانمند می  التحصیل فارغ  وجود یک  بازار کار روبرو است اما با این  ها با مشکل سایر رشته  التحصیالن فارغ  مثل  و حدیث  قرآن  علوم  التحصیل گرایش فارغ

  موقعیت  اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  التحصیل گرایش فارغ. کند  فعالیت  ییا مراکز آموزش  انسانی  علوم  ها و پژوهشگاه المعارف̧ دائر  مثل  در مراکز پژوهشی

کند   فعالیت  حقوقی  و کارشناس  ، مشاور حقوقی دادگستري  وکیل  عنوان  تواند به می  مثال  براي. دارد  کاربردي  جنبه  گرایش  این  چرا که. دارد  بیشتري  کاري

و   امور خارجه  تواند در وزارت نیز می  اسالمی  و تمدن  تاریخ  و توانمند گرایش  خوب  التحصیل فارغ. دایر نماید  و طالق  ازدواج و دفتر  اسناد رسمی  یا دفترخانه

  دروس  نوع  به  توجه با. آورد  روي  تاریخی  هاي کتاب  و نوشتن  پژوهشی  کارهاي  باشد به  قلم  کار گردد و اگر اهل  به  مشغول  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت

  هاي و سازمان  اسالمی  تبلیغات  ، سازمان و ارشاد اسالمی  فرهنگ  ، وزارت امور خارجه  نیز باید در وزارت  گرایش  التحصیل این ، فارغ و عرفان  ادیان  گرایش

دیگر و   ادیان  شناختن  به  نیازي  کنند که آشنا نیستند و تصور می  آن  یالنالتحص فارغ  و توانمندي  رشته  با این  اکثر مسؤوالن  کند اما متأسفانه  فعالیت  مشابه

در   البته. باشد نمی  اثر بخش  و در نتیجه  نیست  و بنیادي  گفتگوها عمیق  شود، این می  تالش  زمینه  از مراکز در این  در بعضی  و اگر هم  گفتگو با آنها نیست

نیز   گرایش  این  التحصیالن از فارغ  کنند و تعدادي می  فعالیت  زمینه  در این " ادیان  گفتگوي  مؤسسه"  مثل  غیردولتی  شیاز مراکز پژوه  حاضر بعضی  حال

 . است  نشده  انجام  کار چشمگیري  زمینه  در این  دولتی  اند، اما در بخش شده  مراکز فوق  جذب
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  هنر
 ارتباط تصویري

 

  :دیباچه

رسانی  گوید که در اینجا یک جایگاه سوخت دهد و تابلوي سوم می تابلوي دوم مکان یک باجه پست را نشان می. دهد وجود یک رستوران خبر میتابلوي اول از 

هاي مختلف از  توان براي معرفی مراکز و مکان هزار گویش، نمی 5چرا که امروزه با وجود صد زبان و . البته این اطالعات به زبان نوشتاري بیان نشده است. است

البته نباید .دهد ها را سریعتر انتقال می ها، پیام ها و هتل در هواپیماها، جاده  ها بلکه این زبان تصویري است که با ساخت عالئم و نشانه. زبان نوشتاري استفاده کرد

پردازد بلکه هنر ارتباط تصویري حیطه بسیار  تصویري میهاي  تصور کرد که زبان تصویري یا به عبارت دیگر ارتباط تصویري، تنها به ساخت عالئم و سمبل

ها  آرایی و ده هاي آماري، تهیه آگهی مطبوعاتی و پوستر، صفحه توان به نوشتن زیباي کلمات، رسم منحنی و نمونه گیرد که از آن جمله می می وسیعی را در بر

هنر   این  آموزش  تصویري  ارتباط  رشته  هدف .باشند اپ قابل انتشار هستند، طرح گرافیکی میهایی که به وسیله چ ح به زبان دیگر کلیه طر. مورد دیگر اشاره کرد

در این   دهد که را ارتقا می  یا تجاري  فرهنگی  در امور تبلیغات  دانشجویان  هاي در واقع رشته ارتباط تصویري توانایی .است  عالی  ها و مراکز آموزش در دانشگاه

  شود و تبلیغات می  مطبوعاتی  هاي و آگهی  آرایی و جراید مانند صفحه  نشریات  براي  پوستر، تبلیغات  ، ساخت کتب  تصویرسازي  شامل  هنگیفر  میان تبلیغات

  هاي شاخه  داراي  تصویري  ارتباط  مندر ض.  است  مختلف  کاالهاي  براي  یا تبلیغات  آرایی و غرفه  سازي مانند غرفه  بازرگانی  هاي نمایشگاه  تبلیغات  نیز شامل  تجاري

 .باشد می  محیطی  راهنماي  و طراحی  ، انیمیشن سازي مانند آرم  دیگري

 : الزم  هاي توانایی

  و در ضمن  است  تگرافیس  کار یک  اساس  طراحی  چون. باشد  و زبردست  قوي  و طراحی  کار بوده  این  ، عاشق بر خالقیت  باید عالوه  تصویري  ارتباط  دانشجوي

  گرافیست  یک  چون .باشد  داشته  کامل  آشنایی  هنري  مختلف  هاي باید با شاخه  طراح  یک  همچنین. آشنا باشد  فرم  کننده تکمیل  عامل  عنوان  به  باید با رنگ

  را به  مورد نظرش  و پیام  کند  استفاده  در کارش  دستی  صنایع  نیو مبا  ، اصول صنعتی  ، طراحی ، نقاشی ، خوشنویسی ، چاپ عکاسی  هاي دارد از تکنیک  امکان

باید با   تبلیغاتی  پیام  زیرا یک. آشنا باشد  و ادبیات  ، بازاریابی ، روانشناسی شناسی جامعه  مثل  با علومی  است  الزم  رشته  هنرمند این  باالخره. اجرا برساند  مرحله

  است  گفتنی . است  سطحی  در چه  ها و عالیق و خواسته  ، اقتصادي از نظر فرهنگی  پیام  این  مخاطب  که  داشت  باید توجه  شود؛ یعنی  ساخته  آن  مخاطب  به  توجه

  نیز سنجیده  عملی  آزمون  کدر ی  دانشجویان  ، استعداد و خالقیت علمی  بر آزمون  عالوه  شوند؛ یعنی می  متمرکز گزینش نیمه  صورت  به  رشته  این  دانشجویان  که

  .شود می
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 :  در ایران  شغلی  موقعیت

  محدوده  تبلیغات  که  است  در حالی  باشد و این می  از کار او تبلیغات  تنها بخشی  وجود دارد چون  زیادي  شغلی  هاي فرصت  تصویري  ارتباط  التحصیل فارغ  یک  براي

دیگر   از سوي. گنجد متخصص ارتباط تصویري می  دانش  تئاتر یا سینما در حیطه  مثل  فرهنگی  کاالي  یک  تا تبلیغ  رفتهخودکار گ  یک  ندارد و از تبلیغ  خاصی

باید   در کل. قرار دارد  تصویري  ارتباط  متخصص  کار یک  نیز در حیطه  و نشانه  آرم  ها و تهیه و روزنامه  مجالت  آرایی ، صفحه جلد کتب  روي  و طراحی  تصویرسازي

  سروکار دارد مثل  و تولید انبوه  با چاپ  در نهایت  که  طرحی  ؛ یعنی و انتشارات  چاپ  وجود دارد یکی  گرافیست  یک  براي  کاري  عمده  دو شاخه  در ایران  که  بگوییم

  مثال  براي  کند که می  تعیین  گرافیست  ؛ یعنی است  تلویزیونی  رافیکگ  پوستر و بروشور و دیگري  ها و تهیه و روزنامه  مجالت  آرایی ، صفحه کتاب  تصویرسازي

 .گردد  مشخص  خوبی  و سفید به  یا سیاه  از رنگی  ها اعم ها در گیرنده رنگ  تفاوت  باشد و هم  مناسب  هم  بپوشد که  رنگی  با چه  لباسی  چه  تلویزیون  مجري

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

، هنر  دستی  ، چاپ تصویري  ، ارتباط پایه  ، عکاسی ، خوشنویسی کتابت  ، تاریخچه با هنر در تاریخ  ، آشنایی سازي حجم  ، کارگاه تجسمی  هنرهاي  ، مبانی پایه  طراحی

آثار   و تحلیل  معاصر، تجزیه  با هنرهاي  ، آشنایی میتجس  هنرهاي  و تحلیل  ، تجزیه)  وطراحی ،طبیعت انسان)رنگی   عکس  ، کارگاه ، تصویرسازي اسالمی  و تمدن

  . نهایی  ، پروژه جامع  عملی  ، طرح ، تصویر متحرك ماشینی  ، چاپ تصویري  ارتباط

 تلویزیون وهنرهاي دیجیتالی

 

  :دیباچه

اي آن را یک وسیله  شود و عده رشد شخصیت میخاموش کننده تخیل و تلف کننده وقت است؛ چیزي که مانع از  "مخرب ارتباط"اي معتقدند که  عده

اي عمیق در مسائل مختلف و راهی براي افزایش دانش و  جمعی قوي، سریع و پرگیرنده، سرگرمی مناسب براي اوقات فراغت، تمایل به کسب تجربه ارتباط

هایی که هر  اي متفاوت و متناقضی که نسبت به آن وجود دارد؛ دیدگاهه اعجوبه قرن بیستم است و دیدگاه  سخن از تلویزیون،.دانند جهانی می  عضویت در خانواده

در . رسانی باشد اي نوین و فراگیر براي آموزش و اطالع تواند از یک سو اعتیادي مخرب و از سوي دیگر شیوه زیرا این رسانه می. اي درست هستند یک از جنبه

سازان و متخصصان این رسانه اهمیت  رو تربیت و آموزش برنامه از همین. کنند و سویش را تعیین میسازان آن هستند که سمت  واقع این گردانندگان و برنامه

به همین . دهد بسیاري دارد؛ بویژه در کشور ما که این رسانه بسیار فراگیر است و اوقات فراغت قشر عظیمی از نیروي جوان کشور ما را به خود اختصاص می

مند را براي تحصیل در این دانشکده گزینش  اي از داوطلبان عالقه سیماي جمهوري اسالمی ایران از طریق آزمون سراسري عدهصدا و   دلیل هر ساله دانشکده

 1383پذیرفت، اما از آزمون سراسري سال  می "تولید سیما"صدا و سیما تا سال گذشته دانشجویان خود را در رشته   گفتنی است که دانشکده .کند می

کارشناسی تلویزیونی و هنرهاي  رشته.شوند پذیرفته می "کارگردانی تلویزیون"و  "کارشناسی تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی"دو رشته جدید دانشجویان در 

  .اي است اي و انیمیشن رایانه دیجیتالی داراي دو گرایش گرافیک رایانه
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 :اي گرایش گرافیک رایانه

اي در صدا و سیما  دانشجوي گرافیک رایانه. پردازد ه، اشاعه و بیان تصویري کاالهاي تبلیغاتی و فرهنگی میگرافیک یک هنر کاربردي است که به تبلیغ، ارائ

براي مثال اعالم وضعیت هوا در شبکه خبر به صورت گرافیکی . بیند هاي تلویزیونی را آموزش می طراحی صحنه، دکور، لباس، تیتراژ و موارد مشابه براي برنامه

اي فرد خالق و  در واقع کارشناس گرافیک رایانه. شود اي مربوط می اي که وجود دارد، به گرافیک رایانه حاشیه و تیتراژ در هر برنامه  یا زیرنویس،گیرد  انجام می

تلویزیونی   ا یک برنامهدهد تا مخاطب ب کند و درباره رنگ، شکل و دکور نظر می نشیند و ذهنیت کارگردان را پیاده می هنرمندي است که در کنار کارگردان می

 .ارتباط بهتري برقرار کند

 :هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس مشترك در هر دو گرایش

هاي جدید، حکمت هنر اسالمی، ارتباطات  هاي تصویري، آشنایی با هنر در تاریخ، عکاسی، تاریخ تلویزیون و فناوري رسانه شناسی و رسانه مبانی ارتباطات، مردم

شناسی تلویزیون، فلسفه هنر،  زبان و ساختار، پژوهش و نگارش در تلویزیون، قصه در ادیان، درك و بیان بصري، مخاطب  آشنایی با فلسفه ، تلویزیون ،بصري، 

شناسی  احی و گرافیک، گونهتاریخ انیمیشن، طراحی ، عکاسی و هنرهاي دیجیتالی، سیر تحوالت گرافیک، مبانی سایبرمدیا، کاربرد رایانه در فیلم و تلویزیون، طر

هاي بصري دیجیتالی،  افزارهاي گرافیکی، مبانی گرافیک، تدوین دیجیتالی، مبانی تبلیغات تلویزیونی، جلوه هاي تلویزیونی، مبانی انیمیشن دیجیتالی، نرم برنامه

 .شناسی هنرهاي دیجیتالی، تلویزیون آموزشی، انیمیشن تعاملی زیبا

 :اي رایانه دروس تخصصی گرایش گرافیک

  .کارگاه گرافیک دیجیتالی ، ژورنالیسم تلویزیونی، طراحی وب، پروژه نهایی

 :اي گرایش انیمیشن رایانه

 :اي را منتشر کند، مبنی بر اینکه اعالمیه هشدار دهنده چند سال پیش هیأت مدیره یکی از مدارس ایالت ایندیاناي آمریکا مجبور شد،

هاي  این اعالمیه بیانگر تأثیر انیمیشن. ها نخزند ها براي پیدا کردن آن به درون دریچه فاضالب تا بچه "جود خارجی نداردو) 1(تین مؤتانت نینجا ترتلز"

رو سال میالدي  از همین. مند هستند بلکه بزرگساالن نیز به انیمیشن عالقه  تنها براي کودکان جالب نیست،  البته انیمیشن. تلویزیونی بر روي کودکان است

امروزه به دلیل افزایش سرعت کار، دیجیتال به کمک انیمیشن آمده است و بسیاري از کارهاي . یک انیمیشن بود ترین فیلم سینمایی سال، ذشته، پرفروشگ

رداري کردن که البته انیمیشن سنتی هنوز رایج است و بحث نقاشی کردن و فریم به فریم فیلمب. ها به صورت دیجیتالی است تبلیغاتی، آموزشی و کارتون

 .شود تري استفاده می اي در سطح بسیار وسیع شود، هنوز مرسوم است و کارآیی دارد، اما انیمیشن رایانه گفته می "تک فریم"اصطالحاً به آن نقاشی 

 : اي دروس تخصصی گرایش انیمیشن رایانه

 بعدي، نویسندگی براي انیمیشن، پروژه نهایی کارگاه انیمیشن دیجیتالی ، انیمیشن دو بعدي، موسیقی و انیمیشن، انیمیشن سه

 : هاي الزم  توانایی

این داوطلبان . پذیرد متمرکز آزمون سراسري است که از بین داوطلبان گروه آزمایشی هنر دانشجو می هاي نیمه رشته تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی یکی از رشته
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برابر ظرفیت  4سپس از میان نفرات برتر این دو آزمون تا . کده صدا و سیما نیز شرکت کنندپس از شرکت در آزمون سراسري باید در آزمون تخصصی دانش

برابر  4طور مستقیم مورد ارزیابی قرار بگیرند و در نهایت از بین این  شوند تا در مصاحبه هنري شرکت کرده و به رشته تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی معرفی می

در این میان دانشجوي انیمیشن باید طراحی را بخوبی بشناسد و با قوانین حرکتی و .ترین داوطلبان پذیرفته خواهند شد مندترین و آماده ظرفیت، عالقه

طراحی ضعیف و عدم آشنایی با فیزیولوژي حرکت است همچنین دانشجوي این   هاي ایرانی، چون عامل اصلی ضعف انیمیشن. بندي تصاویر آشنا باشد  ترکیب

در اصل دانشجوي این گرایش مثل سایر . مند بوده و اهل مسافرت و تماشاي فضاهاي تازه و جدید باشد عکاسی و موسیقی عالقه  سینما،گرایش باید به 

نیز در کار رسانه، داشتن سواد بصري .هاي هنري باید خوب ببیند و نگاهی عمیق و هنرمندانه نسبت به هر چیزي که در اطراف او وجود دارد، داشته باشد رشته

ها و خطوط را از یکدیگر بخوبی تشخیص  ها، فرم خوب را از بد و مطلوب را از نامطلوب و رنگ. یعنی چشم دانشجوي این رشته باید باسواد باشد  خیلی مهم است؛

کاري مهم و   ب سنجیده شود؛شود در مصاحبه حضوري، سواد بصري داوطل از همین رو سعی می. شود این کار به یاري زیاد دیدن و خوب دیدن حاصل می. دهد

در مصاحبه حضوري، داوطلبان نمونه کارهاي قبلی خود اعم از طراحی، تابلوهاي نقاشی و سایر هنرهاي .دهد پیچیده که زمان زیادي را به خود اختصاص می

 .انشکده پذیرفته شوندترین دانشجویان در این د آورند؛ چون هدف این است که توانمندترین و آماده مرتبط را نیز به همراه می

 :موقعیت شغلی در ایران

اما در حال حاضر سازمان صدا و سیما . شدند تا چند سال پیش تمامی دانشجویان دانشکده صدا و سیما در بدو ورود به این دانشکده، بورسیه صدا و سیما می

شود، مبنی بر اینکه در صورت نیاز سازمان صدا و سیما، هر  جانبه گرفته می التحصیالن دانشکده ندارد و فقط تعهد یک کارگیري فارغ تعهدي براي استخدام و به

التحصیالن را نیز سازمان براساس نیاز مراکز  التحصیل متعهد به انجام خدمت به میزان دو برابر مدت تحصیل در دانشکده خواهد بود و محل خدمت فارغ غ فار

شوند؛ یعنی اگر  جذب سازمان می اند،  التحصیالنی که در طی تحصیل دانشجوي موفقی بوده تنها فارغ رو از همین. خود، در سطح ایران تعیین خواهد کرد

  التحصیلی، فارغ دانشجویی در دوران تحصیل، خوب درس نخوانده و مهارت الزم را به دست نیاورده باشد، نه تنها در سازمان استخدام نخواهد شد، بلکه پس از

اي باید گفت که بازار کار انیمیشن دو شاخه دارد؛ یکی شاخه  التحصیل انیمیشن رایانه درباره بازار کار آزاد فارغ.کده را نیز باید بپردازدهزینه تحصیل در این دانش

نون پرورش توانند جذب مراکز هنري و آموزشی؛ مثل کا التحصیالن این رشته می هنري فارغ در شاخه . باشد هنري است و دیگر شاخه تجاري و تبلیغاتی می

توانند کارهاي مختلفی انجام دهند که از آن  تجاري و تبلیغاتی می آموزش و پرورش و یا سازمان تبلیغات اسالمی بشوند و در شاخه فکري کودکان و نوجوانان،

 .ها اشاره کرد ها و کارخانه هاي تبلیغاتی براي شرکتCD  توان به تهیه جمله می

 

 چاپ

  :دیباچه

یعنی پیشرفت؛ یعنی عامل رشد و شکوفایی و گسترش و حفظ علم و فرهنگ و ادب؛ صنعتی که گذشته رابه حال و حال را به آینده پیوند چاپ؛ یعنی تمدن؛ 

که انقالب چاپ الکترونیک، موج شدیدي در  80هاي اخیر با رشد و گسترش روزافزونی روبرو بوده است؛ بویژه در طول دهه  صنعت چاپ در طی دهه .داده است
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. هاي بیشتري را در صنعت چاپ نمایان ساخته است در واقع دیجیتالی شدن هنرهاي گرافیکی، پتانسیل. یجیتالی کردن فرآیندهاي صنعت چاپ ایجاد کردد

هاي  آوري وي فنهاي اولیه و فعلی آن به س آوري دیجیتال، باعث کوتاه شدن مسیر انتقال و تکامل صنعت چاپ از مهارت هاي جدید و مهم در عرصه فن نوآوري

، همگی نشان ...اي، چاپ در زمان نیاز و  آوري چاپ غیرضربه چاپ مستقیم تصاویر، فن  هاي چاپ با قابلیت هاي چاپ دیجیتالی، دستگاه سیستم. جدید شده است

چون گذشته به روش استاد و شاگردي فرا توان هم رو امروزه صنعت چاپ را نمی از همین. دهنده تجهیزات و امکانات جدید و بازارهاي جدید صنعت چاپ است

وزارت .وزدگرفت و الزم است مدیر یک چاپخانه یا ناظر چاپ، این صنعت مهم و حیاتی را که هم جنبه فنی و هم جنبه هنري دارد، به صورت آکادمیک بیام

در رشته .هاي گروه آزمایشی هنر در دانشگاه هنر ارائه کرد شتهعلوم، تحقیقات و فناوري بر پایه همین نیاز، در سال گذشته، رشته چاپ را به عنوان یکی از ر

توانند یک محتواي گرافیکی یا بصري را بر روي یک محصول  شوند و در نهایت می چاپ، دانشجویان با سه مرحله پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ آشنا می

کند تا  همکاري می  شود، با طراح اي که طراح آماده چاپ می ه قبل از چاپ؛ یعنی مرحلهالتحصیل این رشته در مرحل به عبارت دیگر، فارغ. فیزیکی پیاده سازند

سازي آن یا  دهد که روي کاغذ یا کامپیوتر بسیار جالب است، اما پیاده طرحی مناسب براي چاپ ارائه دهد؛ زیرا برخی از اوقات یک گرافیست، طرحی را ارائه می

داند که چگونه  آموخته این رشته در مرحله چاپ نیز می دانش .پذیر نیست باشد و یا در زمان کوتاه موردنظرِ مشتري، امکان عملی نیست یا مقرون به صرفه نمی

سازي کاهش یافته و از   پارامترهاي مختلف را رعایت کند تا قدم به قدم کار با کیفیت مطلوب تولید شود و ضمن رعایت کیفیت و راندمان باال، زمان آماده

 .ات جلوگیري گردد و با کمترین هزینه به نیازهاي متنوع مشتریان پاسخ داده شودضایع

 :شغلی در ایران  موقعیت

سازي،  برش، قالب  هاي متنوع این مرحله از جمله ورنی زنی، سلفون کشی، دایکات، التحصیل این رشته در مرحله پس از چاپ نیز به مجموعه فعالیت فارغ

 .ها مدیریت و نظارت داردطالکوبی و مواد مصرفی آن

 : هاي الزم توانایی

آالت چاپ نیست که  ساخت ماشین  آموزند، هاي هنري قرار دارد؛ زیرا آنچه دانشجویان در رشته چاپ می هاي چاپ در دانشکده در تمام کشورهاي دنیا، دپارتمان

اي که طرح مشخص  د تولید یک کار چاپی از مرحله قبل از چاپ؛ یعنی مرحلهآموزد که چگونه فرآین کارشناس چاپ می. شود هاي فنی آموزش داده  در دانشکده

شود، بخوبی انجام گیرد؛ کاري که نیاز به آشنایی با طراحی و گرافیک دارد؛ یعنی مدیر یک  شود تا مرحله پایان چاپ و هنگامی که کار براي توزیع آماده می می

التحصیل این رشته باید با  به عبارت دیگر، فارغ. باید بتواند طرح را درك کرده و با آن ارتباط برقرار کند شود، چاپخانه هنگامی که یک طرح به او ارائه می

اي از هنر و صنعت  چاپ مجموعه. هنري است اما این به معناي آن نیست که چاپ یک رشته . هاي هنري زبان مشترك داشته باشد التحصیالن سایر رشته فارغ

  .توانند در این رشته موفق شوند مندي به فرآیند چاپ و داشتن یک پایه هنري می پنج گروه آزمایشی در صورت عالقهاست و دانشجویان هر 

 : موقعیت شغلی در ایران

والت چاپی و تأثیر بسزایی در کیفیت محص  هاي چاپی و تقدم و تأخر عملکرد هر یک از آنها، با شناخت خصوصیات هر یک از سیستم  التحصیالن رشته چاپ فارغ

هاي صنعتی و محصوالت   اي، به نحوي با همه فرآوري در نهایت در پیشبرد توسعه اجتماعی خواهند داشت؛ زیرا صنف چاپ به عنوان صنعت میان رشته

هاي یاد  مهم موفقیت در رشته هاي هاي توسعه اجتماعی سر و کار دارد و در واقع یکی از پایه کشاورزي و نیز بازاریابی داخلی و خارجی و همچنین تمام جنبه

 .هاي مختلف صنعتی و فرهنگی حضور فعالی داشته باشند توانند در عرصه التحصیالن چاپ می به عبارت دیگر، فارغ.هاي مختلف حیات جامعه است شده و جنبه
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بدون . آموزان قرار گرفت اپ شد و در اختیار دانشمیلیون جلد چ 167عنوان کتاب درسی با شمارگان بیش از  797تعداد  83 -84براي مثال در سال تحصیلی 

کنند، بسیار پیچیده و تخصصی است و نیاز به مدیران تولید و  ها که اکثراً تمام رنگی بوده و هر ساله تا حدودي نیز تغییر می شک فرآیند چاپ این کتاب

ها بدون  اي انجام گیرد که در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه، کتاب گونهچون فرآیند چاپ باید به . کارشناسان متخصص چاپ بسیار ماهر و با تجربه دارد

 .ها و نشریات کثیراالنتشار اشاره کرد که یک کار صنعتی است توان به چاپ روزنامه همچنین می.غلط، با کیفیت باال و یکسان و در تیراژ میلیونی چاپ شود

نیازي که در حال . ها بهترین بازدهی را داشته باشند ها باید متخصص رشته چاپ باشند تا چاپخانه چاپخانه ها و همچنین مدیران ناظران چاپ این گونه رسانه

  .شود حاضر نیزکامالً احساس می

 :هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس پایه

تجسمی، رسم فنی عمومی و پرسپکتیو، روش تحقیق، عکاسی ریاضیات و آمار، شیمی عمومی، طراحی پایه، فیزیک، مبانی کامپیوتر و اینترنت، مبانی هنرهاي 

 پایه، آشنایی با هنر و تمدن ایران، آشنایی با هنر و تمدن جهان

 :دروس اصلی

 بندي، طراحی و چاپ اوراق بهادار، کارآموزي، آرایی، طراحی بسته کارگاه عکاسی رنگی، کارگاه گرافیک، گرافیک کامپیوتر، صفحه

 :دروس تخصصی

بندي، تکنولوژي صحافی، کارگاه  هاي چاپ، زبان تخصصی، تکنولوژي بسته شناسی صنعت چاپ، مروري بر روش اه مواد، تاریخ فناوري چاپ، استانداردآزمایشگ

کارگاه چاپ  ،چاپ افست، لیتوگرافی، شناخت کاغذ و مرکب، اقتصاد چاپ و بازاریابی چاپ، قوانین و مقررات چاپ، کارگاه چاپ دیجیتال، کارگاه چاپ فلکسو

 .گراور، کارگاه چاپ سیلک اسکترین، طرح و رساله

  حفاظت و مرمت آثارتاریخی

  :دیباچه

هاي مناسب حفاظت و مرمت و نگهداري علمی و فنی آثار و اشیاء متعدد تاریخی و  کار بستن روش شناسی و نیز براي به براي مطالعات تاریخی و باستان

صورت هنرهاي وابسته به معماري دربناهاي تاریخی  شناسی است و نیز آثاري که به هاي باستان آثاري که حاصل کاوشهاي کشور ـ  فرهنگی موجود در موزه

ضرورت . هاي ویژه آزمایشگاهی متکی شد وجود دارد و مواد و مصالحی که درساخت و ساز این گونه بناها از آنها استفاده گردیده است ـ باید به پژوهش

هاي آموزش  ي دیگر، ایجاد دوره ء این گونه آثار و اشیاء به صورت علمی و فنی از یک سو و لزوم باال بردن کیفیت کار مطالعات از سوپژوهش و حفظ و احیا

هدف این رشته تربیت افراد متخصص و داراي کارایی عملی در امر .کند عالی در سطوح گوناگون از جمله کاردانی حفاظت درست آثار تاریخی را ایجاب می

کنند،  هاي علمی و تاریخی و هنري که درطول این دوره کسب می گیري ازتجربیات عملی و آگاهی متخصصانی که با بهره. حفاظت و مرمت آثار تاریخی است

ها و  و آزمایشگاهالتحصیالن این دوره در مراکز تحقیقاتی  فارغ. دارند درجهت مرمت، احیاء، نگهداري و به طور کلی حفاظت علمی آثار تاریخی قدم بر می
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  .کنند هاي فرهنگی موجود در سراسر کشور فعالیت می ها و سازمان ها، موزه هاي مختلف حفاظت و مرمت مانند کتابخانه کارگاه

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  .فیزیک، شیمی، ترسیم فنی، تاریخ و مبانی نظري مرمت

  :دروس اصلی و تخصصی

هاي آن، آشنائی با هنرهاي سنتی ایران، آشنائی با هنر و معماري پیش از  شناسی و روش می، تاریخ و فن شناسی آثار، آشنائی با باستانهنر و تمدن اسال

 .شناسی، آزمایشگاه حفاظت و مرمت  شناسی آثار، حفاظت و مرمت در محل کاوش باستان اسالم ایران، آسیب

 

  حفاظت ومرمت بناهاي تاریخی

 :دیباچه

هاي تاریخی و باال بردن کیفیت توان اجرایی در زمینه مرمت و حفاظت از این بناها، بیانگر ضرورت تربیت متخصص  تعدد، تنوع و اهمیت بناها و محوطه 

امور مربوط به  توانند فاصله تخصصی و اجرایی بین کارشناسان مرمت و عوامل اجرایی و کارگاهی در متخصصانی که می. حفاظت و مرمت بناهاي تاریخی است

هاي تاریخی ایفا  هاي تعمیراتی بناها و محوطه اي در تهیه طرح  التحصیالن این رشته نقش عمده فارغ. هاي تاریخی را پر نمایند حفظ و احیاء بناها و بافت

  .هاي مرمتی شرکت نمایند توانند در اداره کارگاه مرمت یا اجراي طرح کنند و می می

  :ل تحصیل هاي این رشته در طو درس

  :دروس پایه

برداري آن، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و  هاي نقشه شناسی و روش ، ترسیم فنی، آشنایی با باستان)پرسپکتیو(کارگاه عکاسی پایه، هندسه مناظر و زوایا 

  .هاي آن روش

  :دروس اصلی

هاي اسالمی، مبانی  شناسی و آثار، خطوط و خواندن کتیبه ان، آشنایی با باستانشناسی و آثار تاریخی دوره اسالمی ایر هنر و تمدن اسالمی، آشنایی با باستان

  ، آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماري)تشکیالت دفتري و کارگاهی(ها، شناخت مواد و مصالح، مدیریت امور ساختمان  نظري مرمت و احیاء ابنیه و بافت

  :دروس تخصصی

د، عناصر و جزئیات ساختمان، آشنایی با ساختار معماري سنتی ایران ، آشنایی با هنر معماري پیش از اسالم، کارآموزي تعمیر ونگهداري ساختمان، برآور

 .آشنایی با معماري بومی ایران  ایران،
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  سینما

  :دیباچه

م گوناگون به صورت بیانی ویژه در عرضه هنرها سینما هنري است مبتنی بر ضبط تصویري حوادث و ترکیب خاص و عرضه آنها توام با صدا که با طرح مفاهی

سینما با طرح . تواند از همه آنها به صورت کمکی سود جوید اي است که می هاي هنري به گونه نوع و کیفیت ارتباط این رشته با سایر رشته. کند تجلی می

هنر سینما از نظر . یابد که خاص هنر سینما است ، به بیانی دست میاي ترکیبی از تصاویر و اصوات و با در نظر داشتن اصول حاکم بر این هنرها مجموعه

هاي مختلف هنري بوده و از نظر تکنیکی از مباحث فیزیک صوت، شیمی،  ادبیات و رشته  هاي گوناگون علوم انسانی، علوم ارتباطات، محتوا مبتنی بر زمینه

هاي آموزش عالی است که هدف آن تأمین افراد متعهد و متخصص دراین رشته است تا  دورهکارشناسی سینما یکی از .کند مکانیک و الکترونیک استفاده می

. کارگردانی و فیلمبرداري است  گرایش تدوین، فیلمنامه نویسی، 4این رشته داراي . هاي مختلف هنر سینما پاسخگو باشد نیازهاي روزافزون جامعه رادر زمینه

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي مختلف سینما س مشترك در گرایشدرو

فلسفه،  آشنایی با هنر در تاریخ، آشنایی با ادبیات کهن ایران و جهان، آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان، آشنایی با هنرهاي تجسمی، تاریخ  فرهنگ عامه،

تاریخ اجتماعی ایران، تاریخ اجتماعی جهان، شناخت رنگ،   نشناسی،موسیقی، اصول و مبانی ارتباطات، طراحی مقدماتی، تمثیل شناسی، روا  شناسی، جامعه

نویسی، اصول فیلمبرداري، مبانی تدوین، اصول  نویسی، مبانی هنرهاي نمایشی، اصول فیلمنامه گزارش  در هنرها، تاریخ سینما، عکاسی،  معماري، ریتم

  .کارگردانی

  :دروس اصلی وتخصصی گرایش تدوین

تدوین، موسیقی،   هاي سینمایی، موسیقی فیلم، هاي تلویزیونی، آشنایی با سبک ، آشنایی با نقاشی متحرك، مستندسازي، تولید برنامهصدا، البراتوار فیلم

  .پروژه نهایی  بندي تصویر، شناخت تحلیلی تدوین، هاي تدوین، ترکیب  تئوري

  :نویسی دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمنامه

نویسی، فیلمنامه نویسی، آشنایی با شعر  تاریخ ادبیات نمایشی، داستان  شناسی، هاي ادبی جهان، شخصیت تحلیل فیلم، سبک ، آشنایی با متون نمایشی فیلم

  .نویسی، تحلیل فیلمنامه، تصویرنامه نویسی، پروژه نهایی نمایشنامه  در ایران و جهان، قصه در ادیان، آشنایی با ادبیات کودکان،

  :کارگردانیدروس اصلی وتخصصی گرایش 

هاي سینمایی،  با سبک  آشنایی هاي تلویزیونی، صدا، البراتوار فیلم، آشنایی با نقاشی متحرك، آشنایی با متون نمایشی، مستندسازي، تحلیل فیلم، تولید برنامه

  .اییهاي رهبري بازیگر، مدیریت تولید، پروژه نه اصول بازیگري، کارگردانی، شیوه  هاي خاص، جلوه  موسیقی فیلم،

  :دروس اصلی و تخصصی گرایش فیلمبرداري

هاي خاص، فیزیک نور و عدسی، شناخت ابزار فیلمبرداري، فیلمبرداري در نقاشی متحرك، فیلمبرداري، شناخت مواد  صدا، البراتوار فیلم، تحلیل فیلم، جلوه
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 .ژه نهاییبندي تصویر، گریم، تصویربرداري، پرو خام، پرسپکتیو رنگ و نور، نورپردازي، ترکیب

 

  صنایع دستی

 :دیباچه

هاي ابتدایی و  هاي ساده روستائیان، از کارگاه چادرهاي عشایري تا خانه از شرق تا غرب، از کویر تا کوه، از سیاه  از شمال تا جنوب،. در همه جا حضور دارد 

صنایعی که گاه به شکل . سخن از صنایع دستی است.یخ تا امروزهاي شهر تا فرهنگسراهاي شهرهاي بزرگ و از قبل از تار قدیمی واقع در کوچه پس کوچه

اما به هر . گذارند کاري، سفال و سرامیک به نمایش می بري و آیینه ّق، گچ شوند و زمانی لطافت و ظرافت خویش را در منبت و معر گر می فرش و گلیم جلوه

اند و  صنایعی که روح خود را از هنر وام گرفته.ه خدا زیباست و زیبایی را دوست دارداند، چرا ک نقش و شکلی که باشند، بیانگر عشق به پاکی و زیبایی

ر شان ارتباطی نزدیک با صنعت دارد و همین ویژگی است که تعریف صنایع دستی را به طور اعم و به طور اخص به عنوان یک رشته دانشگاهی دشوا جسم

اي  بینند و باالخره عده اي دیگر آن را به عنوان یک صنعت می کنند و عده این رشته از دید هنر بررسی می اي از اساتید و صاحبنظران، چرا که عده. کرده است

توان رشته فوق را به درستی  گویند علت اینکه نمی نیز معتقدند که صنایع دستی تلفیقی از هنر و صنعت است و حتی بعضی از استادان و کارشناسان می

اي است که در  رشته صنایع دستی رشته.این رشته است و باید به جاي صنایع دستی عنوان دیگري را براي این رشته انتخاب نمودتعریف کرد عنوان نامناسب 

کاربرد روزمره  آن هنر و کاربرد در کنار هم قرار دارد؛ یعنی برخالف هنر محض مثل هنر نقاشی که کاربرد روزمره ندارد در این رشته ساخت وسایل هنري که

  اطالعات  چهار سال  طی  در این رشته دانشجویان. توان به ساخت یک کاسه زیبا یا کیف زیبا اشاره نمود براي مثال می. داشته باشند، مورد توجه است نیز

  صنایع  از چهار گرایش  یکی  به  اختنبا پرد  آورند همچنین می  دست  شود، به می  شاخه 152  شامل  که  ایران  دستی  صنایع  انواع  بزرگ  گروه 24  درباره  متوسطی

  دستی  تولید آثار صنایع  را براي  الزم  هاي و مهارت  شده  تخصص  صاحب  فوق  آثار، در گرایش  از نظر اجرا و کارشناسی  فرش  و طراحی  ، نگارگري ، سفال چوب

  .آورند می  دست  خود به  انتخابی  در گرایش

  :الزم   هاي توانایی

  و در طراحی  داشت  دستی  صنایع  آموختن  را براي  الزم  و حوصله  باید پایمردي  همچنین.  است  و عالقه  عشق  رشته  این  ورود به  هر فرد براي  سرمایه  نبزرگتری

ها و ابزار  کشور و ماشین  قدیم  و سنت  با فرهنگ  است  الزم  دستی  صنایع  دانشجوي  یک  همچنین. آشنا بود  سنتی  و با نقوش  قوي  سنتی  طراحی  بخصوص

  براي  و نو ایران  کهن  با ادبیات  آشنایی  و در نهایت. باشد  داشته  هنري  نوآوري  و هم  بومی  اصالت  هم  دهد که  ارائه  هایی طرح  جدید آشنا شود و در نتیجه

  است  گفتنی. باشد  بیگانه  ایران  تواند با ادبیات نمی  هنرمند ایرانی  دارد و هیچ  با ادبیاتمان  گتنگاتن  زیرا هنر ما ارتباط  است  ضرورت  یک  رشته  این  دانشجویان

  چابک  هایی دست  زند، داشتن را می  اول  حرف  ظرافت  که  خاتم  مثل  اي در رشته  مثال  براي. برخوردار باشند  جسمانی  باید از آمادگی  دستی  صنایع  دانشجویان

  . است  هر بسیار مهمو ما
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  :در ایران   شغلی  موقعیت

جهاد   در وزارت  دستی  صنایع  کل  ، اداره ایران  دستی  صنایع  ، سازمان فرهنگی  میراث  سازمان  مثل  هایی توانند در سازمان می  رشته  این  التحصیالن فارغ

یا   ، تحقیقاتی پژوهشی  کارهاي  به  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  ها و وزارت موزه  کل  ، اداره انبازانو ج  ، بنیاد مستضعفان و جهانگردي  ایرانگردي  ، سازمان کشاورزي

  صورت  در این  دارند، بسازند که  دوست  آنچه  باشند و هم  داشته  درآمد بهتري  ، هم در خانه  کارگاهی  توانند با دایر کردن می  همچنین. بپردازند  کارشناسی

  کاربرد داشته  که  تولید صنایعی  دارد و یکی  و تزئینی  اي موزه  جنبه  که  آثاري  ساخت  کنند؛ یکی  توانند فعالیت می  دو صورت  به  دستی  صنایع  یالنالتحص فارغ

  مثال  براي.  است  شده  توجهی بی  بخش  این  به  تاکنون  هرچند که.  را نیز باید در نظر داشت  پژوهشی  کارهاي  در ضمن. باشد  نیز داشته  هنري  جنبه  و البته

  کنند، کامالً احساس  و پژوهش  تحقیق  زمینه  در این  که  ایرانی  کارشناسان  و نیاز به  است  ، خارجی داریم  که  هایی ها و کتاب بیشتر مقاله  ایران  فرش  درباره

  .شود می

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  ، کارگاه  حروف  و طراحی  ، خوشنویسی کتابت  ، تاریخچه سنتی  با هنرهاي  ، آشنایی  نقوش  ، هندسه سازي حجم  ، کارگاه  تجسمی  هنرهاي  ، مبانی پایه  طراحی

با   ، فلز، آشنایی ، چوب ، بافت تذهیب ، مینیاتور و و سرامیک  ، سفال ، آبگینه و الیاف  پشم  ، رنگرزي سنتی  ، طراحی"ها کارگاه  با همه  آشنایی" 1  دستی  صنایع

اشیا   ، طراحی  ایران  دستی  در صنایع  ، تحقیق  اسالمی  دنیا، هنر و تمدن  دستی  در صنایع  ، تحول طراحی  طبیعت،  ، انسان، پایه  عکاسی  ، کارگاه  هنر در تاریخ

 .، پروژه ار هنريآث  و نگهداري  ، مرمت  دستی  در صنایع  ، تحقیق اسالمی  در تمدن

 

  هنرهاي تجسمی

  :دیباچه

است و هدف آن تربیت افرادي است که ضمن آشنایی با اصول مقدماتی ) مینیاتور(کاردانی هنرهاي تجسمی داراي سه شاخه نقاشی، گرافیک و نقاشی ایرانی 

توانند در کادر  التحصیالن می این دسته از فارغ. ده و پرورش دهندو پایه هنرهاي یاد شده، بتوانند استعداد جوانان کشور را در هنرهاي تجسمی تشخیص دا

  .هنري واحدهاي وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا هر واحد هنري دیگر فعالیت کنند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس مشترك در هر سه شاخه

پایه، خوشنویسی، هنر در تمدن اسالمی، سیر هنر در تاریخ، مبانی و اصول رسانه و تحقیق، هندسه مناظر و مرایا ، مبانی هنرهاي تجسمی، کارگاه طراحی 

  .آموزش هنر در مدارس، ادبیات فارسی

  ):مینیاتور(دروس تخصصی شاخه نقاشی ایرانی 

  .کارگاه نقاشی ایرانی، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، کارورزي، رساله و پروژه نهائی



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 289

 

  :یدروس تخصصی شاخه نقاش

  .کارگاه نقاشی ، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، کارورزي، رساله و پروژه نهائی

  :دروس تخصصی شاخه گرافیک

 .کارگاه عکاسی، خوشنویسی و طراحی حروف، کارورزي، رساله و پروژه نهائی

 

  نمایش

  :دیباچه

چرا . کند باشد، علت وجودي تئاتر را توجیه می می "ویلیام سارویان"کایی اثر این عبارت ساده که عنوان یک نمایشنامه آمری"!با شماها هستم. سالم! هاي آ"

بازیگر  "ریچارد برتن"آنچه خواندید بخشی از سخنان .توانند در مقابل نیاز به سالم گفتن مقاومت کنند که تئاتر توسط افرادي در جهان آفریده شده که نمی

هنري که امروزه ضرورت حفظ و حراست از آن بیش از هر زمان دیگر احساس . ماهیت هنر تئاتر است بزرگ تئاتر و سینماي کشور انگلستان، در معرفی

اي از تمام هنرهاي بشري از جمله نقاشی، موسیقی،  ترین عامل در زندگی است و تئاتر که مجموعه چرا که در قرن بیست و یکم ایجاد ارتباط، مهم. شود می

اي را در دنیا  به همین دلیل امروزه ما کمتر جامعه. براي برقراري ارتباط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی با دیگري استترین راه  شعر و ادبیات است؛ ژرف

هاي  اي براي ارتباط باشد، باید از آموخته البته براي رسیدن به یک تئاتر واقعی که بتواند وسیله.توانیم تصور کنیم که داراي شکلی از هنر نمایش نباشد می

چون وقتی دانش تئاتر محور کار . بهره گرفت و سپس خود آفرید؛ یعنی یک تئاتر خوب بیش از وسایل تکنیکی وامکانات، نیازمند دانش تئاتر است دیگران

شعور تئاتري ولی یک هنرمند بدون . گردد کند و چه بسا عامل ابداع نیز می هاي هنري و فنی، جاي خالی بسیاري از عوامل دیگر را جبران می باشد، خالقیت

هاي مهم هنري در  رو امروزه رشته نمایش به عنوان یکی از رشته از همین.اگر تمام امکانات نمایشی را نیز در اختیار داشته باشد، باز یک پایش لنگ است

  و نمایش  آرایی ، صحنه ، بازیگري ارگردانی، ک نمایشی  ادبیات  گرایش 5  داراي  کارشناسی  شود این رشته در مقطع ها و مراکز آموزش عالی تدریس می دانشگاه

  . است  عروسکی

  : نمایشی  ادبیات  گرایش

  و بیان  بازیگر، عمل  شخص  اساسی  عامل  و پایدار بر سه  آید، متکی تحریر درمی  رشته  به  آن  به  یافتن خاطر دست  به  متن  که  بر هدفی  عالوه  نمایش  هر متن

  صحنه  اجرا بر روي  را براي  نمایشنامه  یک  چگونه  آموزد که ، دانشجو می نویسی نمایشنامه  در گرایش. کند را ایجاد می  یکدیگر نمایشنامه با  در ترکیب  که  است

را   آنها، نمایش  و بازکردن  یشینما  هاي و با ایجاد گره  کند  خلق  آنها را به درستی  و شخصیت  گذاشته  افراد نمایش  یک  یک  خود را جاي  چگونه  بنویسد؛ یعنی

  .جلو ببرد  تا آخر به  از اول
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :نمایش   مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

با   ، آشنایی با هنر در تاریخ  ، آشنایی طاتارتبا  و مبانی  ، اصول تجسمی  با هنرهاي  ، آشنایی و جهان  ایران  کهن  با ادبیات  ، آشنایی شناسی ، جامعه نمایش  تاریخ

،  بازیگري  ، مبانی نویسی نمایشنامه  ، مبانی آرایی دکور و صحنه  ، مبانی با تعزیه  ، آشنایی فلسفه  ، تاریخ شناسی و تمثیل  عامه  ، فرهنگ و جهان  معاصر ایران  ادبیات

  . در ایران  ، نمایش امهن پایان  و تدوین  تحقیق  ، روش عروسکی  نمایش  مبانی

  : نمایشی  ادبیات  گرایش  تخصصی  دروس

،   ، نقد در نمایش جهان  ادبی  ، سبکهاي نویسی ، داستان نویسی نمایشنامه  و فنون  ، اصول  نمایشی  ادبیات  ، تاریخ  نمایشی فارسی  با متون  آشنایی

  .  نامه ، پایان رادیو و تلویزیون  نویسی ، نمایشنامه نویسی امهبا فیلمن  ، آشنایی نمایش  و تحلیل  ، دیدن شناسی شخصیت

  :کارگردانی  گرایش

را   کارگردان  کار هنري. دارد  را نیز برعهده  آن " معنی"  مسؤولیت  کارگردان  شود اما امروزه  حفظ " نمایش  وحدت"  بود که  تنها مراقب  کارگردان  در قدیم

با   کار عملی  دوم  و بخش  بازیگر است  و انتخاب  آن  و تحلیل  ، تجزیه متن  بر انتخاب  و مشتمل  و تدارك  تهیه  بخش  نخستین. کرد  یمتقس  دو مرحله  به  توان می

  .باشد می  فرآیند تمرین  ؛ یعنی بازیگران

  : کارگردانی  گرایش  تخصصی  دروس

اجرا،   هاي ها و شیوه ، سبک در ایران  نمایش  هاي ، شیوه در نمایش  ، موسیقی صحنه  ، موسیقی صحنه  ، امکانات ایمائی  ، نمایش نمایشنامه  ، تحلیل کارگردانی

  نمایش  کارگردانی  ، اصول در صحنه  ، ترکیب ایران  هاي نمایش  کارگاهی  ، اجراي نمایش  و تحلیل  ، دیدن رادیوئی  نمایش  کارگردانی  ، دکور، اصول و گریم  ماسک

  . نامه ، پایان ونیتلویزی

  : بازیگري  گرایش

با   که  کسی  بازیگر، یعنی  در واقع.  تماشاگر است  به  کشف  این  و انتقال  در گفتار نویسنده  ابهامی  هیچ  بی  حقیقت  ، کشف آن  اي حرفه  در مفهوم  بازیگري

  زندگی  صحنه  بر روي  و در واقع  کرده  تجربه  صحنه  خود را بر روي  وجود نقش  با تمامباشد و   داشته  گذرد، ایمان می  صحنه  بر روي  آنچه  به  تمام  صداقت

در نتیجه امروزه . هاي مختلفی در این هنر ایجاد شده است ها و تکنیک باید گفت که هنر بازیگري در طول تاریخ پیشرفت قابل توجهی داشته و روش.کند

  .تحصیل آکادمیک بازیگري ضروري است

  : بازیگري  گرایش  تخصصی  سدرو

  ، تربیت شناسی اجرا، شخصیت  هاي ها و شیوه ، سبک و گریم  ، ماسک در ایران  نمایش  هاي ، شیوه ، بیان ، بدن نمایشنامه  ، تحلیل ایمائی  ، نمایش صحنه  امکانات

  . نامه ، پایان رادیو و تلویزیون  ، بازیگري نمایش  و تحلیل  سینما، دیدن  ، بازیگري ایرانی  هاي نمایش  هاي کارگاه  ، اجراي ، بازیگري حس

  : آرایی صحنه  گرایش

و   لباس  نور، طراح  طراح  دلیل  همین  کند و به را ایجاد می  نمایش  کلی  موجود، فضاي  مکانیکی  هاي و دستگاه  سالن  امکانات  به  آرا با توجه صحنه  یک
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دکور ایجاد نماید   یاري  را به  موجود در نمایش  هاي ، حس وجه  ترین ساده  کند تا به می  آرا تالش صحنه  یک  همچنین. کنند می  فعالیت  پرداز زیر نظر وي چهره

  .کند  تواند فضا را مخدوش ، می در صحنه  نامناسب  رنگ  یک  حتی  چون

  :  آرایی صحنه  گرایش  تخصصی  دروس

  ، کارگاه صحنه  دکور، امکانات  تحوالت  ، تاریخ لباس  و دوخت  با طراحی  ، آشنایی ایران  سنتی  با فضاهاي  مواد، آشنایی  ، شناخت کشی ، نقشه و نقاشی  طراحی

دکور و   رگاه، کا نمایش  و تحلیل  ، دیدن در ایران  نمایش  هاي ، شیوه و گریم  ، ماسک و ایران  در غرب  لباس  ، تاریخ ، نور در صحنه ، پرسپکتیو در صحنه رنگ

  . نامه ، پایان ، صوت و تلویزیونی  سینمائی  با صحنه  ، آشنایی عروسکی  نمایش  صحنه  ، طراحی ایرانی  هاي نمایش  کارگاهی  ، اجراي آرایی صحنه

  :عروسکی  نمایش  گرایش

هاي کمی وجود داشت، جوانان و پیران از  هراً سرگرمیهاي گذشته هنگامی که ظا هاي نمایش است که در دوران ترین شیوه نمایش عروسکی یکی از قدیمی

کند و  تر از هر شکل نمایشی با تماشاگر رابطه برقرار می جان هستند، نمایش عروسکی نزدیک ها بی هر طبقه اجتماعی شیفته آن بودند چون با آن که عروسک

را   گذشته  رونق  عروسکی  حاضر نمایش  در حال. کند طریق نمایش بازگو میگردان با مهارت بسیار، نظریات اخالقی، سیاسی واجتماعی خود را از  عروسک

اي از تئاتر کودك و نوجوان قلمداد کنیم، باید  اگر ما نیز آن را شیوه  حتی. شود قلمداد می  و نوجوان  از تئاتر کودك  اي از کشورها تنها شیوه  ندارد و در بسیاري

و کار   با ساخت  آشنایی  تئاتر ضمن  رشته  تا دانشجویان  بپردازیم  از نمایش  شیوه  این  آموزش  به  کشورمان  و نوجوانان  دکانکو  عظیم  خیل  به  پاسخگویی  براي

  .کنند  ا کسبر  الزم  هاي مهارت  زمینه  صدا بتوانند در این  فن  آموزش  و همچنین  اي و سایه  ، دستکشی اي ، میله نخی  عروسک  ها از جمله عروسک  انواع

  : عروسکی  نمایش  گرایش  تخصصی  دروس

  با فضاهاي  ، آشنایی عروسکی  نمایش  مواد، تاریخ  ، شناخت در نمایش  ، موسیقی عروسکی  نویسی ، نمایشنامه بیان  ، فن و نقاشی  ، طراحی عروسکی  نمایش  کارگاه

با   ، آشنایی عروسکی  نمایش  صحنه  ، طراحی عروسکی  نمایش  ، کارگردانی در ایران  نمایش  ايه ، شیوه و گریم  ، ماسک عروسکی  در نمایش  ، موسیقی سنتی

  . نامه ، پایان و نمایش  ، کودك عروسکی  نمایش  ، بازیگري عروسکی  نمایش  و تحلیل  ، دیدن کودکان  ادبیات

  :  الزم  هاي توانایی

را   کار گروهی  و توانایی  پذیر بوده انعطاف  باید فردي  دلیل  همین  کند به  فعالیت  تنهایی  تواند به ند تئاتر نمیهنرم  یک  ؛ یعنی است  هنر جمعی  هنر تئاتر یک

پویا   اي ، اندیشه خوب  جسمانی  و آمادگی  و لرزش  تنش  رسا و بدون  بر صداي  بازیگر باید عالوه  یک. و نوآور باشد  خالق  الزم است فردي  همچنین. باشد  داشته

  عمیقی  و اطالعات  داشته  خوبی  نیز باید قلم  نمایشی  ادبیات  دانشجوي. کند  و بازسازي  را تصور کرده  نمایش  ذهنی  باشد تا بتواند فضاي  داشته  قوي  و حسی

روزها   نمایشنامه  یک  نوشتن  باشد چون  صبور و با حوصله  نباشد و همچنی  داشته  و جهان  ایران  و ادبیات  ، فرهنگ شناسی ، جامعه در مورد اقتصاد، روانشناسی

  .کشد می  ها طول ماه  و حتی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  هجامع  یک  و اندیشه  ها، فرهنگ ها، سوگ از شعائر، جشن  نماد ارزشمندي  چون. دارد  خاصی  و اهمیت  ، برجستگی است  همزاد انسان  تعبیري  به  هنر تئاتر که

محدود شود و نباید   در شهر تهران  چند سالن  تئاتر ما به  نباید سالنهاي  یعنی. ورزید  هنر اهتمام  این  و گسترش  آموزش  باید به  دلیل  همین  به.  است
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  رشته  این  التحصیالن از فارغ  بسیاري  در عمل  سفانهاما متأ. باشند  داشته  دانشگاهیشان  با تحصیالت  ارتباط بی  یا شغلی  تئاتر بیکار بوده  رشته  التحصیالن فارغ

.  نیازمند است  و معنوي  بیشتر مالی  توجه  هنر به  ایم، اما هنوز این هنر تئاتر بوده  توجه  اخیر شاهد رشد قابل  در چند سال  که  شوند و با این بازار کار نمی  جذب

او   که  این  جاي  به  بیکار نخواهد ماند و حتی  وقت  باشد، هیچ  را داشته  الزم  و دانش  خالقیت  که  رشته  تعد اینمس  التحصیل فارغ  حاضر نیز یک  در حال  البته

ا صداوسیما ی  اسالمی  تبلیغات  ، سازمان و ارشاد اسالمی  فرهنگ  وزارت  مثل  تواند در مراکز دولتی او خواهند بود و می  دنبال  به  کار باشد، دیگران  دنبال  به

 .باشد  داشته  اجرایی  فعالیت  آزاد هنري  هاي شود یا در گروه  مشغول

 

  نقاشی

 :دیباچه

روزي آنها در یک مسابقه نقاشی در حضور مردم . از معروفترین نقاشان یونان باستان بودند و با یکدیگر رقابت داشتند "پاراسیو"و  "زئوس"گویند  می 

روي تابلوي خود یک خوشه انگور کشید و در این کار چنان مهارتی از خود نشان داد که  "زئوس". ش یونانی انتخاب شودشرکت کردند تا بهترین نقا

اش از رقیب خود دعوت کرد تا پرده نقاشی  نیز براي نشان دادن نقاشی "پاراسیو". پرندگان به تصور آنکه خوشه انگور واقعی است، به سوي آن هجوم آوردند

خود پرده را نقاشی کرده است و در  "پاراسیو"اي وجود ندارد بلکه  د اما وقتی زئوس براي کنار زدن پرده نقاشی جلو رفت، متوجه شد که پردهرا کنار بزن

یم اما آیا ا این داستان را بسیاري از ما به عنوان اوج قدرت یک نقاش در خلق یک شاهکار هنري شنیده.نتیجه همگان برتري پاراسیو را به رسمیت شناختند

صورت چگونه نقاشی یعنی همین؟ آیا هنر نقاش این است که آنچنان ماهرانه طبعیت را تقلید کند که حتی خود طبعیت را نیز به اشتباه بیندازد؟ در این 

ادي که نقاشی را فتوکپی طبیعت هاي دیوارهاي غارها یا آثار هنرمندان مدرن، نقاشی گفت؟استادان و هنرمندان نقاشی بر خالف نظر افر توان به نگاره می

کند و نهایتاً در  گیرد و معنا و مفهوم پیدا می بینی و شرایط حاکم بر جامعه شکل می دانند، معتقدند که نقاشی هنري است که در پیوند با اندیشه، جهان می

می دیگر مانند گرافیک یا طراحی مشخص نمود و این به دلیل توان تعریف نقاشی را با هنرهاي تجس البته براساس این تعریف نمی.گردد غالب تصویر بیان می

رشته نقاشی فضایی را ایجاد .کش لغات، حیطه یک هنر را تعیین کرد توان با خط آن است که امروزه مرز بین بسیاري از هنرها شکسته شده است و نمی

تواند آثاري را  یابد و در نتیجه می یاي خاص آفرینندگی خود را در آن میکند که هر دانشجوي خالق متناسب با توان، سلیقه، دانش و ذهنیت خویش، دن می

  پردازد و در کنار آن می  و جهان  معاصر ایران  نقاشی  برجسته  هاي سبک  آموزش  به  این رشته. اش گردد خلق کند که باعث تحول خود و در مرحله بعد جامعه

  در طی  نقاشی  رشته  دانشجوي  یک. گذرانند را می  نقاشی  عمومی  هنر و تاریخ  ، تاریخ تجسمی  هنرهاي  بانیو م  ، اطالعات طراحی  مثل  دروسی  دانشجویان

  به. بدهد  اشاعه  مختلف  در سطوح  است  یاد گرفته  را که  ببخشد و آنچه  خود را وسعت  کند، دانش  ببیند، تحلیل  خوب  آموزد که می  در دانشگاه  تحصیل

  .  نخواهد داشت  آورد و بازدهی می  دست  به  اطالعات  یکسري  فقط  نقاشی  رشته  باشد، با ورود به  نداشته  نقاشی  و ذوق  قریحه  اگر فردي  لیلد  همین

  :الزم   هاي توانایی

ها  دانشگاه  نقاشی  نیز آزمون  دلیل  همین  گردد و به  موفق  رشته  باشد تا بتواند در این  داشته  خاصی  و روحی  جسمی  هاي باید ویژگی  نقاشی  رشته  دانشجوي
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شود  می  سنجیده  عملی  آزمون  در یک  داوطلب  استعداد و خالقیت  دانشگاه  از ورود به  پیش  شود؛ یعنی متمرکز برگزار می نیمه  صورت  به  عالی  و مراکز آموزش

گذرد تا  از مرز بایدها و نبایدها می  که  کسی  آفریننده؛ یعنی  ؛ یعنی خالق  ؛ یعنی دیگر نقاش  از سوي. ردندگ  وارد دانشگاه  داوطلبان  و توانمندترین  تا بهترین

  بیتواند در چهارچو نمی  نقاش  یک  در واقع.  شوي  برو تا موفق  راهی  و از چه  باش  چگونه  او دستور داد که  به  توان نمی  دلیل  همین  نو دراندازد و به  طرحی

  .نیاز دارد  و شعور فراوان  ، نبوغ فرسا، هوش کار طاقت  هر هنر دیگري  مثل  هنر نقاشی  که  باید گفت  و باالخره. محدود گردد  و معین  مشخص

  :در ایران   شغلی  موقعیت

نیز   جهان  و معروف  موفق  هاي نقاش  حتی  باشد چرا که  نکشید  نقاشی  درآمدش  و منبع  تنها مشغله  باشد که  نباید انتظار داشته  نقاشی  التحصیل فارغ  یک

با   و ارتباط  تدریس  چون  بسیار مثمر ثمر است،  که  کاري. پردازند نیز می  نقاشی  تدریس  ، به در کنار نقاشی  بلکه  نیست  نقاشی  کشیدن  شان تنها مشغله

  هنر در مراکز آموزش  این  تدریس  به  بر نقاشی  تواند عالوه می  نقاش  در کشور ما نیز یک. گذارد می  نقاش  یک  و اندیشه  در دید، ذهن  ، تأثیر به سزایی دیگران

،  و ارشاد اسالمی  فرهنگ  ، وزارت فرهنگی  میراث  ، صداوسیما، فرهنگسراها، سازمان و نشریات  در مطبوعات  فعالیت  آزاد و به  هاي یا آموزشگاه  عالی

  .بپردازد)  دیواري  هاي نقاشی  و مجري  طراح  عنوان  به(ها  شهرداري

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : پایه  دروس

و   ، تجزیه سازي حجم  ، کارگاه دستی  هاي چاپ  مناظر و مرایا، کارگاه  پایه، هندسه  عکاسی  ، کارگاه)  یک  سطح( پایه  طراحی  ، کارگاه  تجسمی  هنرهاي  مبانی

  . با هنر در تاریخ  ، آشنایی  اسالمی  ، هنر و تمدن تجسمی  و نقد آثار هنرهاي  تحلیل

  : اصلی  دروس

و نقد آثار   و تحلیل  ، تجزیه نقاشی  عمومی  ، تاریخ) یک  سطح(  نقاشی  ، کارگاه) یک  سطح(  دیواري  نقاشی  ، کارگاه  دیواري  ، نقاشی) دو  سطح(  طراحی  کارگاه

  . نقاشی

  :دروس تخصصی

 طرح عملی جامع، طرح و رساله نهایی. ، مرمت آثار نقاشی)سطح سه(، کارگاه نقاشی)سطح دو(، کارگاه نقاشی ) سطح سه(کارگاه طراحی 

 

  موزه داري

 :دیباچه

وزه جایگاه آن را از محل نگهداري و تماشاي لیکن نگرش صحیح امروزي به م. ها سابقه دیرینه دارند ها و موزه آوري و نگهداري آثار و اشیا در مجموعه جمع 

آوردهاي علمی و تربیتی سوق داده  اشیا به محلی با مشخصات یک مرکز پژوهش و آموزش و یک مرکز فرهنگی براي گذران مطلوب اوقات فراغت با ره

از آثار طبیعی آفرینش و خلقت گرفته  - ثار گوناگون اي علمی فرهنگی است که تأمل و اندیشه و پژوهش مستقیم بر روي آ در این نگرش موزه، مؤسسه.است
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سازد و متخصصان و بازدیدکنندگان عمومی را با هنر و اندیشه، صنعت و پیشه و امور اجتماعی و  را میسر می - تا دستاوردهاي فرهنگ و تمدن و هنر انسان 

مندي است که  ه عنوان یک مؤسسه علمی ـ فرهنگی، نیازمند کارشناسان عالقهموزه ب.سازد اقتصادي و شئون گوناگون زندگی دیروز و امروز آشنا و مأنوس می

ها را در راه توسعه و رشد فرهنگی، تربیتی و  هاي علمی، و نگرش صحیح نسبت به موزه و جایگاه اجتماعی و آموزشی آن، بتوانند موزه با کسب دانش وآگاهی

  شناسی، هاي متنوع باستان ورمان وجود دارد که آثار، اشیاء، اسناد ومدارك قابل توجهی در زمینهموزه در کش 100امروزه حدود .علمی کشور هدایت نمایند

دارند؛ ... ها پست و مخابرات، جواهرات و سکه شناسی،  شناسی، گیاه هنرهاي سنتی، اسناد و مدارك ، کتب ونسخ خطی، تاریخ طبیعی، زمین  شناسی، مردم

التحصیالن دوره  فارغ. هاي دیگر، چون هنر و معماري، علوم و فنون مورد نیاز است هاي فعلی، ایجاد موزه در زمینه عالوه بر توسعه کمی و کیفی موزه

دار مطالعه و  هاي گوناگون عهده داري، در موزه هاي نظري و عملی و آشنایی با امور اداري و فنی موزه توانند با کسب دانش و مهارت داري می کارشناسی موزه

و ضبط آثار در دفاتر، تهیه اسناد و مدارك الزم تا مطالعه مستقیم روي آثار و   داري را از ثبت اي باشند و امور مربوط به موزه نی از آثار و اشیاي موزهحفاظت ف

  . اشیا انجام دهند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه

شناسی  هاي آن، کارگاه طراحی پایه، آشنایی با مردم شناسی و روش آشنایی با باستان  اي سنتی ایران،کارگاه عکاسی پایه، آشنایی با هنره  تاریخ عمومی ایران،

  .اي، کارگاه طراحی تخصصی هاي آن، عکاسی فنی از اشیاء موزه هاي آن، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روش و روش

  :دروس اصلی

هاي دوره  ها و محوطه شناسی، هنر وتمدن اسالمی، آشنایی با بافت شناسی آثار، آسیب یران، تاریخ و فنداري، آشنایی با هنر و معماري پیش از اسالم ا موزه

شناسی  هاي ایران و جهان ، خطوط باستان هاي اسالمی، تاریخچه کتابت، طرح اشیاء در تمدن اسالمی، آشنایی با موزه اسالمی ایران، خطوط و خواندن کتیبه

ها، کارآموزي در کارگاه مرمت اموال فرهنگی،  هاي تاریخی، کارآموزي در موزه اي، تهیه و تدوین راهنماي موزه و محوطه ي اشیاء موزهایران، کارگاه همانندساز

لوم، زبان و داري و سایر ع اي، موزه شناسی، کامپیوتر و موزه، روش تحقیق آثار و اشیاي موزه ها و بناهاي تاریخ به موزه، کارآموزي کاوش باستان تبدیل محوطه

  .داري، شناخت مواد متون تخصصی موزه

  :دروس تخصصی

 .هاي تخصصی، رساله نهایی اي، کارآموزي در موزه موزه، پژوهش در آثار و اشیاي موزه طبیعت، انسان،
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  مرمت واحیاي بناهاي تاریخی

  :دیباچه

معماران و مهندسین که این . هاي مسکونی کشور، امري ضروري است اریخی عرصههاي ت ها و بافت ها، محوطه مطالعه، حفاظت، مرمت و احیاي بناها، مجموعه

ي خود، نظري هوشیارانه و  امر بسیار فنی، فرهنگی و هنري را به عهده دارند باید عالوه بر اشراف و تسلط الزم بر ابعاد تخصصی و مفاهیم امروزي حرفه

را  "امروز"اند چگونه  ت و احیاي بناهاي تاریخی در واقع مهندسین معماري امروزین هستند که فرا گرفتهالتحصیالن مرم فارغ. به گذشته داشته باشند  عالمانه

این دسته از متخصصان تاریخ را . توانند پلی بین معماري گذشته و آینده ایجاد کنند افرادي که می. بسازند "آینده"براي  "گذشته"گیري از تجربیات  با بهره

هاي آن را استخراج و هوشیارانه به کار گیرند و با بیانی امروزي  توانند آثار تاریخی را تجزیه و تحلیل کرده و بخوانند و مفاهیم وارزش شناسند و می خوب می

ي و التحصیالن دوره کارشناسی مرمت و احیاي بناهاي تاریخی قادر خواهند بود به یاري اطالعات و دانش عمومی، نظر فارغ. به جامعه معرفی نمایند

مؤثري  تحقیقاتی و تجربه عملی در مرمت و احیاي هزاران بناي تاریخی که در اختیار واحدهاي دولتی از قبیل سازمان میراث فرهنگی کشور است، نقش

هاي مربوط  ستگاههاي ضروري با هماهنگی مسؤولین و د ریزي براي مرمت بناهاي تاریخی کشور و تعیین اولویت توانند در برنامه همچنین می.داشته باشند

  . مشارکت کرده و برحسب ضرورت در مورد کارهاي اجرایی مرمت نیز سهیم باشند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  .برداري ، ریاضیات، ترکیب، کارگاه عکاسی پایه، نقشه)پرسپکتیو(انسان، طبیعت،معماري، هندسه 

  :دروس اصلی

هاي دوره اسالمی  ها و محوطه عناصر و جزئیات ساختمان، طراحی معماري، آشنایی با هنر و تمدن اسالمی، آشنایی با بافتایستایی، شناخت مواد و مصالح، 

آشنایی با معماري جهان،   کامپیوتر و معماري،) تشکیالت دفتري و کارگاهی(هاي همجوار، مدیریت امور ساختمان  ایران، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ

  .شناسی، آشنایی با مرمت تزئینات وابسته به معماري  شناسی، آشنایی با باستان محیطی، آسیبتنظیم شرایط 

  :دروس تخصصی

قوانین و   ها، مطالعه و شناخت بناهاي تاریخی ایران پیش از اسالم، مطالعه و شناخت بناهاي تاریخی ایران اسالمی، مبانی نظري مرمت و احیاي ابنیه و بافت

هاي  هاي تاریخی، طرح مرمت و احیاي محوطه هاي سنتی بناهاي تاریخی، طرح مرمت و احیاي بنا، طرح مرمت و احیاي بافت سازه  اختتشکیالت مرمت، شن

 .پروژه نهایی  شناسی، کارآموزي حفاظت و مرمت، فتوگرامتري، باستان
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  مجسمه سازي

  :دیباچه

سال قبل از  1850قد علم کرده است یا پیکره یک روحانی که در  1976فیالدلفیا در سال  متري باشد که درست در وسط شهر 7تواند یک گیره لباس  می

! آري. میالدي خلق شده است 1505متر در سال  سانتی 34میالد در مصر باستان متولد شده است و شاید هم سواري در حال فریاد زدن باشد که به ارتفاع 

هاي فلز و اجزاي دور ریختنی ماشین  اشند و از هر جنسی ساخته شوند؛ از سنگ و عاج و چوب و برنز گرفته تا تکهاي ب توانند به هر شکل و هر اندازه آنها می

گویند که مجسمه یک  همه آنها می. نام همه آنها مجسمه است و حرف اصلی همه آنها نیز یک چیز است ها، اما با همه این تفاوت.و موتورسیکلت و دوچرخه 

هاي مختلف و  ها و اندیشه فرهنگ  ها، زندگی روزمره به سوي احساس و اندیشه، به سوي زیبایی و مهمتر از همه به سوي گفتگوي تمدنسفر است، سفري از 

ها با انسان سخن  اي که گاهی اوقات از وراي قرن فرهنگ و اندیشه. به عبارت دیگر هر مجسمه بیانگر یک اندیشه، فرهنگ و تمدن است. متفاوت با یکدیگر

اي و بنیادي این  امروزه براي فراگیري ریشه.سازي راهی مناسب براي بیان و اشاعه فرهنگ و اندیشه انسانی است دهد که هنر مجسمه گوید و این نشان می می

در .شود شی هنر ارائه میهاي گروه آزمای سازي به عنوان یکی از رشته در کشور ما نیز رشته مجسمه. هنر مثل سایر هنرها، نیاز به تحصیالت دانشگاهی است

  به  که  است  اي رشته  سازي مجسمه  گویند و رشته می  یا مجسمه  حجم  آن  کند به می  از فضا را اشغال  قسمتی  که  توان گفت که هر شیئی تعریف مجسمه می

  با طراحی  ، آشنایی ، عکاسی نقاشی  شامل  عمومی  مبانی  از مطالعه  پس  رشته  این  دانشجویان  دهد؛ یعنی می  آموزش  دانشجویان  هنر را به  این  آکادمیک  صورت

،  برجسته  ، نقش حجم  هاي ها و کارگاه با موزه  ، آشنایی سازي در هنر مجسمه  طراحی  شامل  دروس  این  کنند که می  را مطالعه  تخصصی  ، دروس و رنگ  و چاپ

  طبیعت  به  بعد نسبت  گیرند و در مرحله را فرا می  سازي و مجسمه  حجم  در آغاز الفباي  دانشجویان  رشته  در این. شود می  سکه  و ساخت  ، طراحی سفال

کنند و در  می  را پاالیش  و آن  عبور کرده  از طبیعت  بگیرند و سپس  الهام  مجسمه  ساخت  براي  از طبیعت  چگونه  گیرند که کنند و یاد می پیدا می  شناخت

  .آورند می  دست  جدید به  کنند و ماده می  ترکیب  نهایت

  :  الزم  هاي توانایی

برخورد   مجسمه  بیاید یا اگر با یک  هیجان  کند، به برخورد می  سازي با مواد مجسمه  وقتی  مثال  هنر باشد براي  این  باید عاشق  سازي مجسمه  دانشجوي

از خود   اگر انسان  از خود بگذرد چرا که  باشد که  را داشته  آن  و توان  آموخته  خوبی  را به  طراحی  که  است  الزم  همچنین.گردد  آن  وار جذب کند، شیفته می

  صاختصا  و کار مداوم  تمرین  را به  زیادي  باید وقت  سازي مجسمه  دانشجوي  همچنین. دهد  ارائه  کند و کار جدیدي  را کشف  طبیعت  تواند رازهاي نگذرد، نمی

  .برقرار کند  برخوردار باشد تا بتواند با بازار کار ارتباط  خوبی  اجتماعی  دهد و از روابط

  :در ایران   شغلی  موقعیت

از   بخواهد پس  که  این  شود نه  سازي مجسمه  وارد رشته  هدف  ساز نیز باید با این و هنرمند مجسمه  است  کردن  و خلق  کار کردن  اش هنرمند وظیفه

  مالی  دهد، مشکل  ها ارائه ها و آتلیه کار کند و آثار خود را در نمایشگاه  رشته  این  التحصیل اگر فارغ  البته. پیدا کند  اي دغدغه و بی  راحت  شغل  التحصیلی فارغ

  هاي برجسته  شود و نقش  داخلی  مثالً وارد معماري. کند  نیز فعالیت  هنري  هاي تواند در سایر رشته می  رشته  این  التحصیل دیگر فارغ  از سوي.  نخواهد داشت
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  .نماید  فعالیت  کند یا در هنر گرافیک  درست  عظیم

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  : پایه  دروس

و نقد آثار   و تحلیل  ، تجزیه ساخت  هاي و روش مواد  ، کارگاه  عمومی  نقاشی  ، کارگاه دستی  هاي چاپ  ، کارگاه  ، هندسه  پایه  ، طراحی  تجسمی  هنرهاي  مبانی

  .   سنتی  با هنرهاي  ، آشنایی  سازي حجم  عمومی  ها، تاریخ با موزه  ، آشنایی  با هنر در تاریخ  ، آشنایی  اسالمی  ، هنر و تمدن  هنري

  : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، کارگاه قالبگیري  با فنون  ، آشنایی  عمومی  سازي مجسمه  ، کارگاه  با محیط  سازي مجسمه  ابطهو فضا ، ر  ، فرم  تخصصی  سازي مجسمه  ، کارگاه برجسته  نقش

،   سازي مجسمه  جامع  ، طرح سازي و نقد آثار مجسمه  و تحلیل  ، تجزیه سکه  و ساخت  با طرح  ، آشنایی  سرامیک  ، کارگاه  برنزریزي  ، کارگاه  تخصصی  طراحی

 . ، پروژه  تصویري  ارتباط  اه، کارگ  عکاسی

 

  )ارتباط تصویري(گرافیک

  :دیباچه

گوید که در اینجا یک جایگاه  دهد و تابلوي سوم می تابلوي دوم مکان یک باجه پست را نشان می. دهد تابلوي اول از وجود یک رستوران خبر می

توان براي معرفی مراکز و  هزار گویش، نمی 5چرا که امروزه با وجود صد زبان و . البته این اطالعات به زبان نوشتاري بیان نشده است. رسانی است سوخت

ها را سریعتر  ها، پیام ها و هتل در هواپیماها، جاده  ها بلکه این زبان تصویري است که با ساخت عالئم و نشانه. هاي مختلف از زبان نوشتاري استفاده کرد مکان

پردازد بلکه هنر  هاي تصویري می د که زبان تصویري یا به عبارت دیگر ارتباط تصویري، تنها به ساخت عالئم و سمبلالبته نباید تصور کر.دهد انتقال می

هاي آماري، تهیه آگهی  توان به نوشتن زیباي کلمات، رسم منحنی و نمونه گیرد که از آن جمله می می ارتباط تصویري حیطه بسیار وسیعی را در بر

. باشند هایی که به وسیله چاپ قابل انتشار هستند، طرح گرافیکی می ح به زبان دیگر کلیه طر. ها مورد دیگر اشاره کرد آرایی و ده حهمطبوعاتی و پوستر، صف

  در امور تبلیغات  دانشجویان  هاي در واقع رشته ارتباط تصویري توانایی. است  عالی  ها و مراکز آموزش هنر در دانشگاه  این  آموزش  تصویري  ارتباط  رشته  هدف

و جراید مانند   نشریات  براي  پوستر، تبلیغات  ، ساخت کتب  تصویرسازي  شامل  فرهنگی  در این میان تبلیغات  دهد که را ارتقا می  یا تجاري  فرهنگی

  براي  یا تبلیغات  آرایی و غرفه  سازي مانند غرفه  نیبازرگا  هاي نمایشگاه  تبلیغات  نیز شامل  تجاري  شود و تبلیغات می  مطبوعاتی  هاي و آگهی  آرایی صفحه

  .باشد می  محیطی  راهنماي  و طراحی  ، انیمیشن سازي مانند آرم  دیگري  هاي شاخه  داراي  تصویري  ارتباط  در ضمن.  است  مختلف  کاالهاي

  :الزم   هاي توانایی

  و در ضمن  است  گرافیست  کار یک  اساس  طراحی  چون. باشد  و زبردست  قوي  و طراحی  کار بوده  این  ، عاشق بر خالقیت  باید عالوه  تصویري  ارتباط  دانشجوي

  گرافیست  یک  چون. باشد  داشته  کامل  آشنایی  هنري  مختلف  هاي باید با شاخه  طراح  یک  همچنین. آشنا باشد  فرم  کننده تکمیل  عامل  عنوان  به  باید با رنگ
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  را به  مورد نظرش  و پیام  کند  استفاده  در کارش  دستی  صنایع  و مبانی  ، اصول صنعتی  ، طراحی ، نقاشی ، خوشنویسی ، چاپ عکاسی  هاي دارد از تکنیک  امکان

باید با   تبلیغاتی  پیام  زیرا یک. آشنا باشد  ادبیات و  ، بازاریابی ، روانشناسی شناسی جامعه  مثل  با علومی  است  الزم  رشته  هنرمند این  باالخره. اجرا برساند  مرحله

  گفتنی.  است  سطحی  در چه  ها و عالیق و خواسته  ، اقتصادي از نظر فرهنگی  پیام  این  مخاطب  که  داشت  باید توجه  شود؛ یعنی  ساخته  آن  مخاطب  به  توجه

نیز   عملی  آزمون  در یک  دانشجویان  ، استعداد و خالقیت علمی  بر آزمون  عالوه  شوند؛ یعنی می  گزینشمتمرکز  نیمه  صورت  به  رشته  این  دانشجویان  که  است

  .شود می  سنجیده

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  تبلیغات  که  است  در حالی  و این باشد می  از کار او تبلیغات  تنها بخشی  وجود دارد چون  زیادي  شغلی  هاي فرصت  تصویري  ارتباط  التحصیل فارغ  یک  براي

از . گنجد متخصص ارتباط تصویري می  دانش  تئاتر یا سینما در حیطه  مثل  فرهنگی  کاالي  یک  تا تبلیغ  خودکار گرفته  یک  ندارد و از تبلیغ  خاصی  محدوده

قرار   تصویري  ارتباط  متخصص  کار یک  نیز در حیطه  و نشانه  آرم  ا و تهیهه و روزنامه  مجالت  آرایی ، صفحه جلد کتب  روي  و طراحی  دیگر تصویرسازي  سوي

و تولید   با چاپ  در نهایت  که  طرحی  ؛ یعنی و انتشارات  چاپ  وجود دارد یکی  گرافیست  یک  براي  کاري  عمده  دو شاخه  در ایران  که  باید بگوییم  در کل. دارد

  تعیین  گرافیست  ؛ یعنی است  تلویزیونی  گرافیک  پوستر و بروشور و دیگري  ها و تهیه و روزنامه  مجالت  آرایی ، صفحه کتاب  رسازيتصوی  سروکار دارد مثل  انبوه

  و سفید به  یا سیاه  نگیاز ر  ها اعم ها در گیرنده رنگ  تفاوت  باشد و هم  مناسب  هم  بپوشد که  رنگی  با چه  لباسی  چه  تلویزیون  مجري  مثال  براي  کند که می

  .گردد  مشخص  خوبی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

،  دستی  ، چاپ تصویري  ، ارتباط پایه  ، عکاسی ، خوشنویسی کتابت  ، تاریخچه با هنر در تاریخ  ، آشنایی سازي حجم  ، کارگاه تجسمی  هنرهاي  ، مبانی پایه  طراحی

و   معاصر، تجزیه  با هنرهاي  ، آشنایی تجسمی  هنرهاي  و تحلیل  ، تجزیه)  وطراحی ،طبیعت انسان(رنگی   عکس  ، کارگاه یرسازي، تصو اسالمی  هنر و تمدن

 . نهایی  ، پروژه جامع  عملی  ، طرح ، تصویر متحرك ماشینی  ، چاپ تصویري  آثار ارتباط  تحلیل

 

  کارگردانی تلویزیون

 :دیباچه

کنند؛ یعنی بیشتر از مدت  هزار ساعت به تلویزیون نگاه می 19گرفته شده است، نوجوانان آمریکایی تا پایان دبیرستان  1993سال  طبق آماري که در 

اما . متأسفانه درکشور ما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. کنند زمانی که در کالس درس حضور دارند، وقت خود را صرف تماشاي تلویزیون می

هاي تلویزیونی، بیانگر آن است که جوانان، بخش عظیمی از وقت خود را صرف تماشاي تلویزیون  ذیري بسیار زیاد نوجوانان و جوانان ما از شخصیتتأثیرپ

تخصص کارگردانی .دهاي تلویزیونی که در حیطه کار کارگردانان تلویزیون است، بیشترین مخاطب را دارن ها و سریال کنند و در این میان تله تئاترها، فیلم می

  .شود تلویزیون از سال گذشته در دانشکده صدا و سیما در دو گرایش نمایش و مستند ارائه می
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  :گرایش نمایش 

هاي سازمان صدا و سیما است؛  ساز در جهت سیاست کارگردانی تلویزیونی یک رشته کاربردي است و هدف آن تربیت نیروي متخصص، متعهد و خلّاق برنامه

در واقع . آورند هاي تلویزیونی را فراهم می هاي فنی، تکنیکی، هنري و تحلیلی، زمینه ساخت و تولید انواع برنامه ه به یاري معلومات و مهارتافرادي ک

ران سازي تلویزیون در طول دو هاي کالسیک و آکادمیکی که در خصوص برنامه کارگردان تلویزیون کسی است که ذهنیت خود را با استفاده از آموزش

در این میان، دانشجویان گرایش نمایش، به . پردازد هاي تلویزیونی می کشد و با خالقیت و نوآوري به تولید برنامه تحصیل کسب کرده است، به تصویر می

به عبارت دیگر، . پردازند ها میتئاتر و تله  هاي کوتاه ها، برنامه هاي داستانی تلویزیون اعم از سریال مطالعه، پژوهش و تجربه در کارگردانی انواع برنامه

گیرند  هاي طراحی و تولید یک برنامه داستانی از عرصه ایده تا ساخت در استودیو یا واحد سیار، پخش و ارزشیابی آن را فرا می دانشجویان این گرایش، روش

ه ارتباط  هاي بیان و نحو هاي خاص، طراحی صحنه، شیوه ی، جلوهنویس هاي تلویزیونی، تحوالت اجرا، تصویرنامه و در این میان با چگونگی نقد و تحلیل برنامه

هاي عملی و کارهاي کارگاهی است تا دانشجویان با استفاده از  گفتنی است که تمامی این دروس همراه با فعالیت.شوند تنگاتنگ فرم و محتوا آشنا می

  .هاي داستانی تلویزیونی کسب نمایند جربه و مهارت الزم را براي ساخت و تولید برنامهامکانات و تجهیزات کاربردي دانشکده و سازمان صدا و سیما بتوانند، ت

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس مشترك در هر دو گرایش

حکمت هنر اسالمی، هاي جدید،  هاي تصویري، عکاسی، آشنایی با هنر در تاریخ، تاریخ تلویزیون و فناوري رسانه شناسی و رسانه مبانی ارتباطات، مردم

  :ارتباطات بصري، آشنایی با فلسفه، پژوهش و نگارش در تلویزیون، تلویزیون

سازي  شناسی فیلم، مبانی برنامه شناسی تلویزیون، فلسفه هنر، ابزارشناسی تولید، شناخت عوامل نمایش، گونه زبان و ساختار، درك و بیان بصري، مخاطب

هاي تلویزیونی، مبانی کارگردانی نمایش، مستندشناسی،  شناسی برنامه سازي تک دوربینه، گونه انی تدوین، مبانی برنامهتلویزیونی، کارگاه تصویر و نور، مب

  .اي، طراحی و مدیریت تولید، تلویزیون آموزشی، پروژه نهایی هاي خاص، کارگاه چند رسانه موسیقی در فیلم و تلویزیون، تدوین دیجیتال، جلوه

  :مایشدروس تخصصی گرایش ن

سازي تک دوربینه، کارگاه نمایش  سازان تلویزیونی، واحد سیار، برنامه سازي استودیویی، تصویرنامه نویسی، سمینار برنامه بازیگردانی و کارگردانی، برنامه

  .تلویزیونی

  :گرایش مستند 

ها  زمانی از شقایق. گردد ها به دنبال سوژه می ها و در حاشیه جنگل گیرد و شتابان در موج جمعیت، در بازارها، کنار رودخانه با اشتیاق دوربین را به دست می

ها،  یابد و آیین نشینان و کویرنشینان آگاهی می در سینه کوه  هاي نهفته زمانی دیگر از راز. یابد هاي زیبایی می هاي خفته در سینه کوهساران صحنه و آالله

هاي فرهنگی ایران را به  کشد تا تنوع فرهنگی و تعدد میراث یاري عدسی دوربین خود به تصویر می آداب و رسوم و سور و سوگ مناطق مختلف ایران را به

این، بخشی از دنیاي کارگردانی مستند است؛ دنیایی که حیطه بسیار گسترده و وسیعی دارد و از یک سو شامل گزارش خبري، ورزشی و .نمایش گذارد

در واقع مستند، خوراك بسیار مهمی براي تلویزیون است و خیلی از . گیرد شناسی یا طبیعت را در برمی مشود و از سوي دیگر مستند مرد اجتماعی می
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رو، از سال گذشته  از همین. هاي طبیعت در این حیطه قرار دارد شناسی یا مستند هاي اجتماعی، ورزشی، مردم هاي تلویزیونی؛ از جمله گزارش برنامه

هاي کارگردانی تلویزیون در دانشکده صدا و سیما مطرح گردیده است و دانشجویان این گرایش با آموزش دروسی از  ایشمستندسازي به عنوان یکی از گر

  .کنند قبیل فرم و محتوا در مستند تلویزیونی، ژورنالیسم تلویزیونی و مجله تلویزیونی، اطالعات الزم را براي مستندسازي کسب می

  :دروس تخصصی گرایش مستند

فرم و محتوا، نویسندگی براي مستند، مستندسازي، تاریخ و نقد فیلم مستند، ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بررسی مستندسازان، مجله : ویزیونیمستند تل

  .تلویزیونی

  :مستند تلویزیونی

  .رسی مستند سازان، مجله تلویزیونیفرم و محتوا، نویسندگی براي مستند، مستندسازي، تاریخ و نقد فیلم مستند، ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بر

  :هاي الزم  توانایی

به همین خاطر، دانشجوي کارگردانی . گیرد صدا و سیما از همه هنرها؛ از جمله موسیقی، معماري، ادبیات، نقاشی، طراحی، خطاطی و عکاسی بهره می

کننده در مصاحبه حضوري این دانشکده، از  متأسفانه گاه داوطلبان شرکتاما . ها داشته باشد اي در همه این زمینه تلویزیون باید اطالعات هنري گسترده

هاي آن مثل باخ یا بتهوون  براي مثال هیچ اطالعی از موسیقی کالسیک و بزرگترین موسیقیدان. خبر هستند ترین اطالعات هنري بی مهمترین و بدیهی

همچنین !!گویند ست، گفته است که موسیقی بدون کالم را موسیقی کالسیک میحتی داوطلبی در پاسخ به این سؤال که موسیقی کالسیک چی. ندارند

چون کارگردان باید بتواند با بازیگر یا   توانند کارگردان موفقی شوند؛ چنین افرادي نمی. خواهند، بگویند توانند آنچه را که می برخی از داوطلبان نمی

همچنین دانشجویان این رشته باید روابط اجتماعی خوبی داشته و بتوانند یک . او چه انتظاري دارد فیلمبردارش بخوبی ارتباط برقرار کند و بگوید که از

گیر و منزوي و کسانی که منتظرند دیگران وظایفشان را به آنها گوشزد کنند، در این رشته موفق نخواهند  رو، افراد گوشه از همین. گروه را بخوبی اداره کنند

بلکه استادان دانشگاه فقط راه را نشان . ساز شود شود تا یک نفر کارگردان، طراح یا برنامه  بدانند که در اینجا چیزي تزریق نمیدر کل داوطبان باید .شد

ن باید در این رشته تسلط به زبان انگلیسی نیز بسیار مهم است؛ چون دانشجویا.دهند و خود دانشجو باید با تالش بسیار و مطالعه فراوان به نتیجه برسد نمی 

هاي عشق  و باالخره اینکه هنر، یکی از وادي. انگلیسی است  بتوانند از منابع و مآخذ درجه یک استفاده کنند؛ منابعی که اکثر قریب به اتفاق آنها به زبان

ات نیز از شهرت و معروفیت در کار هنري با فشارهاي عصبی و روحی بسیاري همراه است و بیشتر اوق. شود، باید عاشق باشد است و فردي که وارد آن می

پدر سینماي داستانی اشاره کرد که در اواخر عمرش در یکی از متروهاي پاریس در حال دستفروشی  "ژرژملیف"توان به  براي مثال می. آن خبري نیست

واقعی به   براي همین اگر کسی عشق و عالقه. شوند هاي قدیمی فراموش می آیند، آدم هاي جدید می ویژگی عالم هنر این است که وقتی آدم. پیدایش کردند

براي مثال، یک کارگردان . ساز باید فردي صبور، دقیق و تیزبین باشد که یک مستند  و در نهایت این.تواند در این وادي دوام بیاورد هنر نداشته باشد، نمی

  . اش غذا بدهد، فیلمبرداري کند خواهد در النه خود به جوجه یاي که م اي بنشیند تا از پرنده ها در گوشه مستند طبیعت، گاه الزم است که ساعت

  :موقعیت شغلی در ایران 

التحصیلی، شغل تعریف  دهد که دانشجویان آن پس از فارغ هایی را در دانشکده صدا و سیما ارائه می سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران رشته



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 301

 

التحصیالن کارگردانی  شود و فارغ التحصیالن، تنها به سازمان صدا و سیما محدود نمی هاي شغلی فارغ تاما فرص. اي نیز در سازمان داشته باشند شده

سازي تبلیغاتی، نهادهاي دولتی از قبیل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،  اندرکار تولید برنامه و مراکز برنامه هاي دست توانند در سازمان تلویزیون می

 .ورش، سازمان تبلیغات اسالمی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت نمایندوزارت آموزش و پر

 

  کارشناسی فرش

 :دیباچه

شاگردي  - شد؛ هنري که نسل به نسل به صورت سنتی و استاد ي فرش تنها به صورت یک حرفه نگاه می تا چندي پیش در ایران به هنر بسیار ظریف و زیبا 

یگر کمتر کسی در این زمینه مطالعه، تحقیق و پژوهش انجام داده بود و یک مرکز دانشگاهی براي آموزش، حفظ و حراست و به عبارت د. گردید منتقل می

اما خوشبختانه در دهه هفتاد به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، رشته کارشناسی فرش . پیشرفت این هنر اصیل ایرانی و سرمایه ملی وجود نداشت

در این رشته .تواند موجب رشد و اعتالي هنر و صنعت فرش کشورمان گردد اي که می هاي هنر مراکز آموزش عالی ارائه گردید؛ رشته شکدهدر برخی از دان

ر براي مثال، د. آورد دانشجو درباره تاریخچه فرش، جامعه شناسی فرش، انواع بافت، ابزار بافت، طراحی، رنگ و الیاف فرش اطالعات الزم را به دست می

رود که دانشجوي کارشناسی فرش، با این الیاف و نحوه تکنولوژي هر یک از آنها به صورت  فرش دستی سه نوع الیاف طبیعی پشم، ابریشم و نخ به کار می

ایران که از نظر هاي مناطق مختلف جغرافیاي  همچنین دانشجوي این رشته با فرش. آموزد شود؛ یعنی ریسندگی و رنگرزي این الیاف را می علمی آشنا می

براي مثال، در قالی . شناسی نقاط مختلف ایران است البته الزمه کسب این دانش، اطالع از جامعه. گردد الیاف، بافت، طرح و رنگ متفاوت است، آشنا می

د و این تفاوت رنگ به دلیل تفاوت محیطی هاي بژ، کرم ومسی کاربرد دار اما در قالی تبریز رنگ. شود اي استفاده می هاي قرمز و سرمه کاشان بیشتر از رنگ

. ها است در کل رشته کارشناسی فرش داراي پنج گرایش مرمت و تکمیل، طراحی، رنگرزي بافت و سایر زیر انداز.و جغرافیایی شهرها و مناطق یاد شده است

رنگرزي شیمیایی و سنتی، انواع بافت، دارکشی فرش، انواع گره پردازد؛ یعنی دانشجو با الیاف، رنگ،  که گرایش مرمت و تکمیل بیشتر به تکنولوژي فرش می

هاي  هاي قالی طراحی، دانشجو درباره انواع مختلف نقش  شود و در گرایش ، نحوه حفظ کیفیت و ابعاد فرش و مرمت فرش آشنا می)که نماد فرش است( 

در گرایش رنگرزي دانشجو با نحوه رنگرزي شیمیایی .بیند دودي گلیم آموزش میآورد و درباره طراحی قالی و تا ح تري به دست می ایرانی اطالعات گسترده

در گرایش بافت نیز دانشجو . آورد شود و در زمینه شیمی تجزبه، تکنولوژي رنگ و شیمی و تکنولوژي مواد رنگرزي اطالعاتی به دست می و سنتی آشنا می

در گرایش سایر زیر اندازها نیز دانشجو بافت گلیم، سوماك، زیلو، . بیند قالی را آموزش می  ها و بافت پردازد و انواع گره تر به بافت قالی می به طور تخصصی

  .شود بیند و با نحوه مرمت گلیم، جغرافیا و نقوش نمادهاي گلیم و سایر زیراندازهاي سنتی ایران آشنا می ها را آموزش می گبه و سایر زیرانداز

  :هاي الزم  توانایی

دانشجویی که بدون هدف رشته کارشناسی فرش را انتخاب کرده باشد، . مند به هنر و صنعت فرش باشد ن رشته باید فردي خالق، نوآور و عالقهدانشجوي ای

شته التحصیلی جـایـگاهی در صـنعت فـرش نـخواهـد داشت، در نقطه مـقابل نـیز دانشجویانی هستند که با عالقه و پشتکار بسیار به این ر پس از فارغ
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همچنین کارشناس فرش باید از تاریخ هنرهاي .اند هاي موثري نیز در این زمینه برداشته اند و به دنبال آموزش و بهبود کیفیت هنر فرش هستند و قدم آمده

  . ز نوآوري برخوردار باشدهایی ارائه دهد که هم از اصالت بومی و هم ا بافی آگاهی داشته باشد وبه یاري ذوق هنري، طرح دستی و بومی، بخصوص هنر فرش

  :موقعیت شغلی در ایران 

بافت  شود و از سوي دیگر، فرش دست زیرا از یک سو، مواد اولیه فرش در ایران تهیه می. در کشور ما، هیچ کاالیی از نظر ارزش افزوده مشابه فرش نیست

ر حال حاضر، بسیاري از مراکز خصوصی و دولتی هستند که به دنبال به همین دلیل د.ایرانی در بازارهاي جهانی داراي ارزش مادي بسیار زیادي است

التحصیالن نیز به عنوان مشاور بازرگانان  اي از فارغ عده. گردند که در زمینه طرح، رنگ و بافت مهارت و خالقیت داشته باشند التحصیالن این رشته می فارغ

کنند و باالخره تعداد قابل توجهی  گذاري کرده و در این زمینه فعالیت می درات فرش سرمایهکنند یا خودشان در زمینه تولید فرش یا صا فرش فعالیت می

  .دهند نیز این هنر را در مراکز کار و دانش آموزش می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي مختلف فرش  دروس مشترك در گرایش

دن اسالمی، آشنایی باهنر در تاریخ، کارگاه طراحی پایه، تاریخ فرش، عکاسی، شیمی عمومی، هندسه نقوش در هنرهاي سنتی ایران، هنر در تم

بافت، اصول رنگرزي، کارگاه طراحی سنتی، آشنایی با  شناسی فرش، آشنایی با هنرهاي سنتی ایران، کارگاه بافت قالی، شناخت و ارزیابی فرش دست جامعه

نترل کیفی استانداردهاي فرش، پژوهش در فرش ایران، جغرافیاي فرش، سیر تحول و تطور نقوش و مواد اولیه و ابزار، کارگاه مرمت و نگهداري قالی، ک

  .شناسی فرش ایران، اقتصاد فرش ایران نمادها در هنرهاي سنتی، علوم الیاف، ریسندگی، زیبایی

  :دروس تخصصی گرایش طراحی 

ی ایران، کارگاه طراحی قالی، کارگاه نگارگري، کارگاه رنگ و نقطه، شناخت انواع مختلف ها و نقوش قال کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها، بررسی طرح

  .هاي ایرانی  نقوش قالی

  :دروس تخصصی گرایش مرمت و تکمیل 

گلیم و سایر  ها و نقوش قالی ایران، کارگاه بافت گلیم، کارگاه بافت قالی، مرمت و نگهداري آشنایی با اصول غبارگیري و شستشوي فرش، بررسی طرح

  زیراندازها، مرمت قالی، شناخت مواد ویژه مرمت قالی، کارگاه رنگرزي سنتی، کارگاه رنگرزي شیمیایی 

  :دروس تخصصی گرایش رنگرزي

الیاف و  کارگاه رنگرزي سنتی، کارگاه رنگرزي شیمایی، شیمی تجزیه و آزمایشگاه، شیمی و تکنولوژي مواد رنگرزي و آزمایشگاه تکنولوژي رنگ، فیزیک

  .آزمایشگاه

  :دروس تخصصی گرایش سایر زیراندازها

هاي ایلیاتی، کارگاه بافت طراحی گلیم  و سایر قالی  هاي یک رو، کارگاه بافت گبه کارگاه بافت سوماك، کارگاه بافت زیلو، کارگاه بافت گلیم کارگاه بافت گلیم،

یر زیراندازها، جغرافیاي گلیم و سایر زیراندازها، بررسی نقوش ونمادها در گلیم و سایر زیراندازهاي و سایر زیراندازها، کارگاه مرمت و تکمیل انواع گلیم و سا
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 .سنتی ایران، پژوهش در نقش و رنگ گلیم و سایر زیراندازهاي ایران

 

  کاردانی هنرهاي سنتی

  :دیباچه

بدون شک . هاي مطمئن و مناسب براي حرکت آینده هنري است و از زمینهها  ها و ارزش هاي عمده فرهنگی کشور و محل اصالت هنرهاي سنتی از میراث

یابی به سوي  هاي آموزش عالی درسطوح گوناگون است تا ضمن مطالعه و پژوهش مستمرو نتیجه بخش، راه هاي توجه و تقویت این هنرها، ایجاد دوره راه

هاي نظري و کارگاهی خود و آشنایی و کار عملی در زمینه هنرهاي سنتی قادر خواهند بود،  شالتحصیالن این رشته با آموز فارغ.اي پر بار تر میسر گردد آینده

هاي تولیدي  ها و کارگاه هاي سنتی و نیز حفظ و احیاي این هنرها، به صورت کمک براي کارشناس نقش داشته باشند و اداره واحد هاي هنر در انجام پژوهش

رهنگی دولتی یا بخش خصوصی بر عهده بگیرند گفتنی است که این دوره مشترکات قابل توجهی با کارشناسی صنایع هاي ف را در چهارچوب ادارات و سازمان

  .دستی دارد

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه 

ران، آشنایی با هنرهاي سنتی آن، آشنایی هاي ای هاي همجوار، آشنایی با مردم شناسی و روش کارگاه طراحی پایه، هنر وتمدن اسالمی، آشنایی با هنر فرهنگ

  .هاي آن شناسی و روش با باستان

  :دروس اصلی 

هاي اسالمی، هندسه نقوش درهنرهاي سنتی ایران ، طرح اشیاء در تمدن اسالمی ، حفظ و احیاء هنرهاي سنتی،  ترسیم فنی، خطوط و خواندن کتیبه

  .ایران، نمایش در ایران  موسیقی از نظر اسالم، آشنایی با موسیقی بومی مناطق

  :دروس تخصصی

 کارگاه هنرهاي سنتی، کارآموزي پژوهش در هنرهاي سنتی

 

  کاردانی هنرهاي تجسمی

 :دیباچه

است و هدف آن تربیت افرادي است که ضمن آشنایی با اصول ) مینیاتور(کاردانی هنرهاي تجسمی داراي سه شاخه نقاشی، گرافیک و نقاشی ایرانی  



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 304

 

توانند  التحصیالن می این دسته از فارغ. و پایه هنرهاي یاد شده، بتوانند استعداد جوانان کشور را در هنرهاي تجسمی تشخیص داده و پرورش دهندمقدماتی 

  .در کادر هنري واحدهاي وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یا هر واحد هنري دیگر فعالیت کنند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :س مشترك در هر سه شاخهدرو

نه و تحقیق، هندسه مناظر و مرایا ، مبانی هنرهاي تجسمی، کارگاه طراحی پایه، خوشنویسی، هنر در تمدن اسالمی، سیر هنر در تاریخ، مبانی و اصول رسا

  .آموزش هنر در مدارس، ادبیات فارسی

  ):مینیاتور(دروس تخصصی شاخه نقاشی ایرانی 

  .آشنائی با اصول مقدماتی حجم، کارورزي، رساله و پروژه نهائیکارگاه نقاشی ایرانی، 

  :دروس تخصصی شاخه نقاشی

  .کارگاه نقاشی ، آشنائی با اصول مقدماتی حجم، کارورزي، رساله و پروژه نهائی

  :دروس تخصصی شاخه گرافیک

 .کارگاه عکاسی، خوشنویسی و طراحی حروف، کارورزي، رساله و پروژه نهائی

 

  مردم شناسی کاردانی

  :دیباچه

هاي تاریخی جسمی و مادي بدون توجه به ضرورت مطالعه و  هاي فرهنگی تنها به صورت آثار ، اشیاء ، بناها و بافت مطالعه، حفظ و نگهداري از میراث

قالب زندگی جاري و روزمره به صورت هاي به یادگار مانده از گذشتگان، امروزه در  در واقع ارزش. هاي رفتاري و غیرمادي کامل نیست حفاظت از صورت

هاي آموزش عالی است که هدف آن، تربیت  شناسی یکی از دوره دوره کاردانی مردم.اعتقاد و اندیشه، رفتار و کردار، آداب و رسوم و زبان و گفتار نمود دارد

در امر ...) شناس، جامعه شناس و  مردم(کارشناسان ذیربط  هاي انسانی مطالعه و پژوهش کنند و بتوانند به ها و گروه متخصصانی است که بر روي جمعیت

ها و  التحصیالن این دوره قادر خواهند بود در مراکز و سازمان فارغ. ها و نقاط ضعف و قوت جوامع یاري برسانند شناسی و یافتن ارزش هاي مردم پژوهش

هایی از واحدها  کارشناس پژوهشی یا اداره کننده بخش اسی به صورت کمکشن هاي مردم ربط و نیز موزه هاي پژوهشی، تحقیقاتی و فرهنگی ذي ارگان

  .فعالیت نمایند

  :هاي این رشته در طول تحصیل درس

  :دروس پایه
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هاي  شناسی و روش هاي آن، آشنایی با هنرهاي سنتی ایران، آشنایی با باستان شناسی و روانشناسی و روش کارگاه طراحی پایه، ترسیم فنی، آشنایی با مردم

  .شناسی آن، تاریخ عمومی ایران، تمثیل

  :دروس اصلی

شناسی و ارتباط آن با سایر علوم،  شناسی در ایران، مردم هاي مردم شناسی هنر و تمدن اسالمی، آوانگاري، آشنایی با بررسی روش پژوهش و شئونات مردم

شناسی، آشنایی با منابع و  هاي انسانی و مطالعات مردم آشنایی با جمعیت یران،هاي رایج در ا شناسی در آیینه متون، انسان و بوم، آشنایی با گویش مردم

 .شناسی نگاري، کارآموزي مردم ها، کارآموزي مردم شناسی، روش گردآوري گویش مآخذ مردم

 

  کاردانی فرش

 :دیباچه

شاگردي  - شد؛ هنري که نسل به نسل به صورت سنتی و استاد میي فرش تنها به صورت یک حرفه نگاه  تا چندي پیش در ایران به هنر بسیار ظریف و زیبا 

به عبارت دیگر کمتر کسی در این زمینه مطالعه، تحقیق و پژوهش انجام داده بود و یک مرکز دانشگاهی براي آموزش، حفظ و حراست و . گردید منتقل می

ر دهه هفتاد به همت وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، رشته کارشناسی فرش اما خوشبختانه د. پیشرفت این هنر اصیل ایرانی و سرمایه ملی وجود نداشت

در این رشته .تواند موجب رشد و اعتالي هنر و صنعت فرش کشورمان گردد اي که می هاي هنر مراکز آموزش عالی ارائه گردید؛ رشته در برخی از دانشکده

براي مثال، در . آورد ، ابزار بافت، طراحی، رنگ و الیاف فرش اطالعات الزم را به دست میدانشجو درباره تاریخچه فرش، جامعه شناسی فرش، انواع بافت

رود که دانشجوي کارشناسی فرش، با این الیاف و نحوه تکنولوژي هر یک از آنها به صورت  فرش دستی سه نوع الیاف طبیعی پشم، ابریشم و نخ به کار می

هاي مناطق مختلف جغرافیاي ایران که از نظر  همچنین دانشجوي این رشته با فرش. آموزد ي این الیاف را میشود؛ یعنی ریسندگی و رنگرز علمی آشنا می

براي مثال، در قالی . شناسی نقاط مختلف ایران است البته الزمه کسب این دانش، اطالع از جامعه. گردد الیاف، بافت، طرح و رنگ متفاوت است، آشنا می

هاي بژ، کرم ومسی کاربرد دارد و این تفاوت رنگ به دلیل تفاوت محیطی  اما در قالی تبریز رنگ. شود اي استفاده می قرمز و سرمه هاي کاشان بیشتر از رنگ

. ها است در کل رشته کارشناسی فرش داراي پنج گرایش مرمت و تکمیل، طراحی، رنگرزي بافت و سایر زیر انداز.و جغرافیایی شهرها و مناطق یاد شده است

پردازد؛ یعنی دانشجو با الیاف، رنگ، رنگرزي شیمیایی و سنتی، انواع بافت، دارکشی فرش، انواع گره  ه گرایش مرمت و تکمیل بیشتر به تکنولوژي فرش میک

هاي  هاي قالی طراحی، دانشجو درباره انواع مختلف نقش  شود و در گرایش ، نحوه حفظ کیفیت و ابعاد فرش و مرمت فرش آشنا می)که نماد فرش است( 

در گرایش رنگرزي دانشجو با نحوه رنگرزي شیمیایی .بیند آورد و درباره طراحی قالی و تا حدودي گلیم آموزش می تري به دست می ایرانی اطالعات گسترده

در گرایش بافت نیز دانشجو . وردآ شود و در زمینه شیمی تجزبه، تکنولوژي رنگ و شیمی و تکنولوژي مواد رنگرزي اطالعاتی به دست می و سنتی آشنا می

در گرایش سایر زیر اندازها نیز دانشجو بافت گلیم، سوماك، زیلو، . بیند قالی را آموزش می  ها و بافت پردازد و انواع گره تر به بافت قالی می به طور تخصصی

  .شود هاي گلیم و سایر زیراندازهاي سنتی ایران آشنا میبیند و با نحوه مرمت گلیم، جغرافیا و نقوش نماد ها را آموزش می گبه و سایر زیرانداز



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 306

 

  :هاي الزم  توانایی

دانشجویی که بدون هدف رشته کارشناسی فرش را انتخاب کرده باشد، . مند به هنر و صنعت فرش باشد دانشجوي این رشته باید فردي خالق، نوآور و عالقه

ـد داشت، در نقطه مـقابل نـیز دانشجویانی هستند که با عالقه و پشتکار بسیار به این رشته التحصیلی جـایـگاهی در صـنعت فـرش نـخواه پس از فارغ

همچنین کارشناس فرش باید از تاریخ هنرهاي .اند هاي موثري نیز در این زمینه برداشته اند و به دنبال آموزش و بهبود کیفیت هنر فرش هستند و قدم آمده

  . هایی ارائه دهد که هم از اصالت بومی و هم از نوآوري برخوردار باشد آگاهی داشته باشد وبه یاري ذوق هنري، طرحبافی  دستی و بومی، بخصوص هنر فرش

  :موقعیت شغلی در ایران 

بافت  دست شود و از سوي دیگر، فرش زیرا از یک سو، مواد اولیه فرش در ایران تهیه می. در کشور ما، هیچ کاالیی از نظر ارزش افزوده مشابه فرش نیست

به همین دلیل در حال حاضر، بسیاري از مراکز خصوصی و دولتی هستند که به دنبال .ایرانی در بازارهاي جهانی داراي ارزش مادي بسیار زیادي است

یز به عنوان مشاور بازرگانان التحصیالن ن اي از فارغ عده. گردند که در زمینه طرح، رنگ و بافت مهارت و خالقیت داشته باشند التحصیالن این رشته می فارغ

کنند و باالخره تعداد قابل توجهی  گذاري کرده و در این زمینه فعالیت می کنند یا خودشان در زمینه تولید فرش یا صادرات فرش سرمایه فرش فعالیت می

  .دهند نیز این هنر را در مراکز کار و دانش آموزش می

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :هاي مختلف فرش  ك در گرایشدروس مشتر

شیمی عمومی، هندسه نقوش در هنرهاي سنتی ایران، هنر در تمدن اسالمی، آشنایی باهنر در تاریخ، کارگاه طراحی پایه، تاریخ فرش، عکاسی، 

ي، کارگاه طراحی سنتی، آشنایی با بافت، اصول رنگرز شناسی فرش، آشنایی با هنرهاي سنتی ایران، کارگاه بافت قالی، شناخت و ارزیابی فرش دست جامعه

ر نقوش و مواد اولیه و ابزار، کارگاه مرمت و نگهداري قالی، کنترل کیفی استانداردهاي فرش، پژوهش در فرش ایران، جغرافیاي فرش، سیر تحول و تطو

  .شناسی فرش ایران، اقتصاد فرش ایران نمادها در هنرهاي سنتی، علوم الیاف، ریسندگی، زیبایی

  :تخصصی گرایش طراحی  دروس

ها و نقوش قالی ایران، کارگاه طراحی قالی، کارگاه نگارگري، کارگاه رنگ و نقطه، شناخت انواع مختلف  کارگاه طراحی گلیم و سایر زیراندازها، بررسی طرح

  .هاي ایرانی  نقوش قالی

  :دروس تخصصی گرایش مرمت و تکمیل 

ها و نقوش قالی ایران، کارگاه بافت گلیم، کارگاه بافت قالی، مرمت و نگهداري گلیم و سایر  ررسی طرحآشنایی با اصول غبارگیري و شستشوي فرش، ب

  زیراندازها، مرمت قالی، شناخت مواد ویژه مرمت قالی، کارگاه رنگرزي سنتی، کارگاه رنگرزي شیمیایی 

  :دروس تخصصی گرایش رنگرزي

می تجزیه و آزمایشگاه، شیمی و تکنولوژي مواد رنگرزي و آزمایشگاه تکنولوژي رنگ، فیزیک الیاف و کارگاه رنگرزي سنتی، کارگاه رنگرزي شیمایی، شی

  .آزمایشگاه
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  :دروس تخصصی گرایش سایر زیراندازها

تی، کارگاه بافت طراحی گلیم هاي ایلیا و سایر قالی  هاي یک رو، کارگاه بافت گبه کارگاه بافت سوماك، کارگاه بافت زیلو، کارگاه بافت گلیم کارگاه بافت گلیم،

لیم و سایر زیراندازهاي و سایر زیراندازها، کارگاه مرمت و تکمیل انواع گلیم و سایر زیراندازها، جغرافیاي گلیم و سایر زیراندازها، بررسی نقوش ونمادها در گ

 .سنتی ایران، پژوهش در نقش و رنگ گلیم و سایر زیراندازهاي ایران

 

 

  شناسی کاردانی باستان

 :دیباچه

شناسی به  هاي باستان ها و کاوش شناسی، تربیت افرادي است که دانش و تجربه الزم را براي مشارکت در مطالعات، پژوهش هدف دوره کاردانی باستان 

  .عنوان کمک کارشناسان و عضو هیأت اجرایی داشته باشند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

هاي آن،  هاي آن، ترسیم فنی، آشنایی با هنرهاي سنتی ایران، آشنایی با حفاظت و مرمت آثار و روش شناسی و روش ایه، آشنایی با باستانکارگاه طراحی پ

  .هاي همجوار برداري، تاریخ عمومی ایران، هندسه مناظر و مرایا، آشنایی با هنر و تمدن فرهنگ نقشه

  :دروس اصلی وتخصصی

ها و  و آثار تاریخی پیش از اسالم ایران، سفال دوره پیش از اسالم ایران، هنر و تمدن اسالمی، خطوط باستانی ایران، آشنایی با بافت شناسی آشنایی با باستان

شناسی، حفاظت و  هاي اسالمی، کارآموزي شناسایی و بررسی باستان هاي دوره اسالمی ایران، سفال دوره اسالمی ایران، خطوط و خواندن کتیبه محوطه

شناسی دوره پیش از  شناسی و آثار تاریخی دوره اسالمی ایران، مهر و سکه، کارآموزي کاوش باستان شناس، آشنایی با باستان مرمت در محل کاوش باستان

 .شناسی دوره اسالمی اسالم ، کارآموزي کاوش باستان

 

  عکاسی

 :دیباچه

قابل مقایسه با آن زمان   شدند و امکانات و تجهیزاتی که امروزه براي عکاسان مهیا است، لید میهاي ابتدایی و کمترین تجهیزات تو ها با دوربین اولین عکس
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هایی خشک و  اي امروز تفاوت چندانی ندارند چرا که هر دو، عکس هاي آتلیه هاي آن دوران با عکس توان متوجه شد که عکس اما با کمی دقت می. نیست

اند و  اي سفید به کاغذ چسبیده هایی که با حاشیه عکس. شود، بدون این که از خودشان اظهار وجودي بکنند می روح هستند که همه چیز رویشان ثبت بی

هاي پرسنلی و خانوادگی  بار است که بسیاري از مردم عکاسی را مساوي با همین عکس ها با واقعیت است و چه تأسف این خود تأکیدي بر فاصله این عکس

کنند در حالی که بسیاري از عکاسان  اي از جوانان براي فراگرفتن این حرفه چهار سال در دانشگاه تحصیل می د که چرا عدهو متعجب هستن! دانند می

اما استادان و دانشجویان رشته عکاسی نظري متفاوت .اند و اصالً تحصیالت دانشگاهی ندارند شناسند، این حرفه را نسل در نسل فراگرفته موفقی که آنها می

  رشته  دانشجویان. دهند را آموزش می "هنر عکاسی"ها  پردازند در حالی که دانشگاه می "حرفه عکاسی"آنها معتقدند که استودیوهاي عکاسی به . دارند

و   ، طبیعت ، علمی تی، تبلیغا خبري  عکاسی  را از قبیل  عکاسی  مختلف  هاي رشته  و همچنین  آشنا شده  عکاسی  در زمینه  مختلفی  و فنون  با علوم  عکاسی

چهار   طی  توان نمی  دارد که  اي گسترده  ، خود دنیاي فوق  هاي از رشته  هریک  چون  نیست  و عمیق  جامع  خیلی  اطالعات  این  البته. بینند می  آموزش  پرتره

  به  یابی دست  تنها راه  دانشگاه  در ضمن. آشنا گردد  آنها به خوبی  به  ربوطم  ها و تجهیزات رشته  این  تواند با تمامی نمی  عکاس  با آنها آشنا شد و اصالً یک  سال

  کند؛ یعنی  را کسب  اطالعات  این  تري کوتاه  مدت  تواند طی می  عکاسی  دانشجوي  اما یک.  نیست  عکاسی  مورد نظر در رشته  و هنري  ، فنی علمی  اطالعات

و   ثبت  به  عکاس  یک  در واقع. بیند می  آموزش  چهار سال  دانشجو در مدت  آورد، یک می  دست  به  طوالنی  مدت  طی  تجربی  عکاس  یک  را که  معلوماتی

بر   ثبت  قابل  که  است  دیگري  یا هر موضوع  ، مناظر طبیعی علمی  هاي ، پدیده انسانی  از حاالت  نمایشی  دربردارنده  پردازد که می  از زمان  هایی لحظه  گزینش

  و تطبیق  دیگر بر انتقال  و از سوي  هنرها استوار است  عمومی  و شناخت  جامعه  فرهنگ  شناخت  سو برپایه  از یک  گزینش  این. باشد می  فیلم  نوار حساس  روي

در   شناسی فن  چرا که. دو با یکدیگر  این  جا و درست  به  قاز تلفی  است  عبارت  کار عکاسی  دارد و مهمترین  تکیه  عکاسی  به  مربوط  و علوم  شناسی آنها با فن

  .رساند می  کار یاري  محتواي  ساخت  و هنر به  ، جامعه فرهنگ  کند و شناخت می  کمک  عکس  اصلی  قالب  ساخت  به  عکاسی

  :الزم   هاي توانایی

  هاي چشم  لغزنده  از نگاه  کند که می  رخنه  ها، اشیاء و حوادثی مکان  معنی  او بههوشیار و جستجوگر   هاي چشم.  مجهز است  هنر دیدن  به  هنرمند عکاس

باید   عکاس  یک  همچنین. بیند می  معنی را در ظاهراً بی  و معنی  را در معمول  ، غیرمعمول پا افتاده پیش  را در چیزهاي  زیبایی  بنابراین. ماند می  پنهان  دیگران

در   و حتی  کنیم  نقاشی  خواست  دلمان  و هرچه  بنشینیم  در خانه  که  نیست  نقاشی  مثل  عکاسی  چون. باشد  و جوش  و پرجنب  دهبو  جامعه  در محیط

مورد نظر   لحظه  تا بتوان  حضور داشت  متفاوت  هاي روز در مکان شبانه  مختلف  باید در ساعات  پس  ها است شکار لحظه  عکاسی  بلکه  ، پاییز را بکشیم تابستان

  بخواند تا بفهمد در کجا و در چه  بخواند، روزنامه  باید شعر بخواند، داستان  باشد؛ یعنی  داشته  خوبی  عمومی  باید اطالعات  عکاس  یک  و باالخره. را شکار کرد

  .بگیرد  تواند عکس نباشد، نمی  حال  در زمان  که  عکاسی  کند چون می  زندگی  زمانی

  :در ایران   شغلی  تموقعی

و متبحر   نفس تازه  عکاسانی  و نیاز آنها به  مطبوعات  حاضر ما شاهد گسترش  در حال  شوند چون می  مطبوعات  جذب  عکاسی  رشته  التحصیالن اکثر فارغ

  جذب  التحصیالن از فارغ  توجهی  تعداد قابل  که  است  شده  نیز باعث  و فرهنگی  تجاري  هاي آگهی  به  متعدد و توجه  صنعتی  هاي نمایشگاه  برپایی.  هستیم

نیز   التحصیالن از فارغ  تعدادي  تأسف  و با کمال  است  کار گرفته  را به  رشته  این  التحصیالن از فارغ  نیز تعداد دیگري  انتشارات  بشوند، حوزه  تبلیغاتی  عکاسی
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  در دانشگاه  دانشجو چهار سال  که  نیاز نیست  عکاسی  آتلیه  کار در یک  براي  که  پردازند در حالی ها می میهمانیو   از مراسم  عکاسی  یا به  استودیو باز کرده

  .باز کرد  عکاسی  آتلیه  و یک  را فرا گرفت  عکاسی  فن  راحتی به  چند ماه  طی  توان می  کند بلکه  تحصیل

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  :یه پا  دروس

  با هنرهاي  ، آشنایی با هنر در تاریخ  ، آشنایی اسالمی  مناظر و مرایا، هنر و تمدن  ، هندسه پایه  عکاسی  ، کارگاه پایه  طراحی  ، کارگاه تجسمی  هنرهاي  مبانی

  . رنگی  عکاسی  ، کارگاه هنري  هاي با رشته  ، آشنایی ایران  سنتی

  :  اصلی  دروس

و   و تحلیل  ، تجزیه عکس  و نمایش  عرضه  ، فنون ، نورپردازي با فیلمبرداري  ، آشنایی عکاسی  ، تاریخچه و ابزارشناسی  ، فیزیک عکاسی  یو شیم  عمومی  شیمی

  . عکس  بازسازي  ، فنون عکاسی  تخصصی  ، کارگاه نقد عکس

  :  تخصصی  دروس

 . نهایی  و رساله  ، طرح عکاسی  کارگاه

 

  طراحی صنعتی

  :باچهدی

گر باشد؟رشته طراحی صنعتی  گوشه آن جلوه ها دید؟ یا اینکه باید دنیایی داشته باشیم که زیبایی در گوشه ها و نمایشگاه آیا باید محصوالت زیبا را در موزه

بلکه این رشته معتقد است که در  اندیشد البته نباید تصور کرد که رشته طراحی صنعتی فقط به زیبایی محصوالت می. براساس دیدگاه دوم شکل گرفته است

تري  و راحتساخت محصوالت مورد استفاده بشر باید از لطافت، زیبایی و ظرافت هنر و همچنین فناوري و کارآیی علم بهره گرفت تا بتوان زندگی زیباتر 

و   ، صنعت از علم  اي شالوده  که  این رشته. کنیم اده میبخش محصوالتی هستند که ما هر روزه از آنها استف داشت؛ یعنی طراحان صنعتی توسعه دهنده و تکامل

تا   گرفته  آشپزخانه  ، از لوازم است  انسان  مورد استفاده  که  و محصوالتی  ، تجهیزات لوازم  کلیه  پردازد؛ یعنی می  تمامی محصوالت  طراحی  ؛ به هنر است

بگیرد تا   را از آن  صنعت  و خشونت  سختی  کند که می  تالش  صنعتی  طراحی. کند می  طراحی را  کامپیوتري  هاي سیستم  مثل  بسیار پیچیده  محصوالت

هاي  گفتنی است که امروزه دیدگاه. گیرد را در نظر می  کننده  استفاده  کارفرما و هم  منافع  کار هم  گردد و در این  لطیف  مشتري  براي  صنعتی  محصول

  یک. براي مثال در طراحی باید دقت کرد که کاالي مورد نظر به طبیعت ضرري نرساند و قابل بازیافت باشد. ارائه شده است جدیدي در زمینه طراحی صنعتی

تولید،   ژيتولید، تکنولو  هاي ، روش هنري  هاي ، دیدگاه ، اقتصاد، روانشناسی بومی  فرهنگ  به  با توجه  ، در نهایت آمده  دست  به  اطالعات  براساس  صنعتی  طراح

  .سازد می  را برطرف  قدیمی  محصوالت  از معایب  دهد یا یکی می  جدید را ارائه  محصولی  ، طرح محیطی زیست  و مسائل  مواد مورد استفاده  نوع

  :  الزم  هاي توانایی
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را   صنعت  هنر و هم  هم  باشد؛ یعنی  را داشته  و تفکر خالق  آورينو  باید توانایی  رشته  این  زند و دانشجوي را می  اول  حرف  ، خالقیت صنعتی  طراحی  در رشته

آشنا   شناسی و زیست  ، هندسه ، شیمی فیزیک  مثل  پایه  علوم  کاربردي  با مباحث  تا حدودي  بر موارد فوق  باشد و عالوه  داشته  مدیریت  قدرت  و هم  کرده  درك

  او باید به. خود مرور نماید  افراد را در ذهن  و اجتماعی  فردي  نیازهاي  و پیوسته  تر کند و اشیاء دقیق  اطراف  د را بهخو  باید نگاه  رشته  این  دانشجوي. باشد

نماید و   جیهخود را کامالً تو  بتواند عملکرد طرح  که  اي گونه  دهد به  گسترش  خود را از نظر فنی  و تجارب  برقرار کرده  ارتباط  کاري  هاي با محیط  راحتی

  .باشد  را زیر نظر داشته  آن  اجرایی  مراحل  تمامی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  ؛ یعنی است  خارجی  از تولیدات  محدود نیز کپی  تولیدات  همین% 99و   داریم  محدودي  و ما تولیدات  است  تولید پایین  در کشور ما تکنولوژي  متأسفانه

  دیگر در کشور ما ارتباط  از سوي.  بسیار محدود است  صنعتی  طراحان  شغلی  هاي فرصت  همین  براي. کنند نمی  گذاري جدید سرمایه  طرح  دارها براي کارخانه

،  مکانیک  مهندس  ها یک از کارخانه  در بسیاري  شناسند و حتی را نمی  رشته  این  صنایع  خاطر صاحبان  همین  وجود ندارد و به  و دانشگاه  صنعت  بین  نزدیکی

هنوز حضور   رشته  این  التحصیالن فارغ  بنابراین. است  مکانیک  مهندس  برعهده  تولید آن  و هم  محصول  یک  طرح  هم  دهد؛ یعنی می  را انجام  صنعتی  کار طراح

  .کنند می  فعالیت  خودروسازي  و صنعت  خانگی  لوازم  و تا حدودي  آهن راه  ، صنعت شهري  مبلمان  ندارند و تنها در بحث  در صنعت  فعالی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

،   ، هندسه صنعتی  کشی ، نقشه  کاربردي  ، ریاضی پایه  ، عکاسی  تجسمی  هنرهاي  ، مبانی  پایه  طراحی  ، کارگاه ساخت  هاي ، مواد و روش  با هنر در تاریخ  آشنایی

  اسالمی  ، هنر و تمدن  سازي و فضا، مدل  ، فرم  صنعتی  طراحی  ، کارگاه  سازي ، حجم  انسانی  عوامل  ، مهندسی صنعتی  طراحی  ، تاریخ  ديکاربر  ، شیمی  فیزیک

  مثل  خاص  مسئله  یک  هب  در هر ترم  صنعتی  طراحی  پروژه(  صنعتی  طراحی  ، پروژه صنعتی  تولیدات  کامپیوتر، ارزیابی  کمک  به  ، طراحی  فنی  ، طراحی

 . نهایی  ، پروژه  صنعتی  شناسی ، جامعه صنعتی  تولیدات  ، اقتصاد و مدیریت)پردازد می  یا بیونیک  ، مبلمان و آینده  در حال  صنعتی  ، طراحی بندي بسته

 

  طراحی پارچه ولباس

  :دیباچه

براي . گفتند بخشیدند که به آن خلعت می اي دوخته می ها جامه انشمندان و وزیران، به آنبراي بزرگداشت و ارج گذاشتن به مقام شاعران، نویسندگان، د

حتی وقتی . گرداندند گذاشتند و او را پیاده یا سواره در شهر می کردند و کالهی مضحک بر سرشان می مجازات مقصران نیز لباس ناموزون بر تنشان می

کسوت است، یعنی که او یک پیراهن بیشتر پاره کرده و یا در  گفتند که فالنی پیش ها سخن بگویند، می لوانترین په ترین و مجرب  خواستند از قدیمی می

به عبارت دیگر در طی تاریخ همیشه لباس بیانگر فرهنگ، قومیت، شخصیت و مقام یک فرد بوده و به همین دلیل .زورخانه لنگ و ازار را زودتر گرفته است

شته است و باز به همین دلیل باید براي رشته طراحی پارچه و لباس، ارزش بسیاري قائل شد چرا که این رشته از یک سو در حفظ ارزش و اهمیت بسیاري دا

 ها را براي مردم جامعه به ارمغان ها و پارچه ترین لباس ترین و کاربردي تواند بهترین، راحت فرهنگ و ملیت یک کشور نقش به سزایی دارد و از سوي دیگر می
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  . باشد می  پارچه  بافت  و طراحی  پارچه  چاپ  ، طراحی لباس  طراحی  گرایش  سه  داراي  که  است  کاربردي  هنري  رشته  یک  و لباس  پارچه  طراحی  رشته. بیاورد

  : لباس  طراحی  گرایش

  پردازد و شاخه می  افراد مختلف  براي  لباس  و دوخت  طراحی  به  زيدو تک  شاخه  که  است  و صنعت  یا مزون  دوزي  تک  اصلی  دو شاخه  داراي  گرایش  این

  مردانه  ، لباس زنانه  ، پیراهن بچه  ، پیراهن جین  پارچه  هاي بخش  به  توان می  جمله  از آن  شود که می  تقسیم  مختلفی  هاي بخش  به  تر است کاربردي  که  صنعت

  لباس  طراحی  شامل  کاربردي  طراحی  میان  در این  پردازد که مـُد می  و طراحی  کاربردي  طراحی  آموزش  به  لباس  طراحی  رایشدیگر گ  گفته  به. کرد  اشاره... و

  دارد؛ در این بخش،  فانتزي  مد نیز جنبه  شود و طراحی می  قبیل  از این  و مواردي  ارتش  گانه  سه  ، قواي ورزشکاران  مثل  جامعه  مختلف  هاي و گروه  مشاغل

  .کنند  بازار عرضه  را به  اي تازه  بگیرند و کارهاي  جدید ایده  طرح  دهد تا افراد دیگر از این می  را نشان  با کار خود، خالقیتش  طراح

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : و لباس  پارچه  طراحی  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

  ، هندسه ایران  سنتی  با هنرهاي  ، آشنایی  با هنر در تاریخ  ، آشنایی اسالمی  ، هنر و تمدن پایه  عکاسی  ، کارگاه پایه  طراحی  ، کارگاه تجسمی  ايهنره  مبانی

  ، کارگاه مقدماتی  بافت  طراحی  ، کارگاه شناسی ، پارچه ایران  سنتی  هاي و لباس  با پارچه  ، آشنایی حروف  و طراحی  ، خوشنویسی ایران  دستی  در صنایع  نقوش

  . و طراحی  ، طبیعت معاصر، انسان  هنري  هاي با رشته  ، آشنایی مقدماتی  لباس  طراحی  ، کارگاه مقدماتی  چاپ  طراحی

  : لباس  طراحی  گرایش  تخصصی  دروس

  ، تحقیق و طراحی  ، طبیعت ، انسان لباس  طراحی  الگو، کارگاه  و تهیه  طرح  ، کارگاه  دوخت  ، کارگاه تخصصی  طراحی  ، کارگاه و جهان  در ایران  لباس  تاریخ

  . نهایی  و رساله  ، طرح) لباس  طراحی(

  :پارچه  چاپ  طراحی  گرایش

با   ، طراحی بندي رنگ  ، از لحاظ ی چاپ پارچهدر طراح. بدهند  طرح  شده  بافته  هاي پارچه  براي  چگونه  بینند که می  آموزش  ، دانشجویان پارچه  چاپ  در طراحی

با   طراح  آزار نباشد، یعنی  تکرار چشم  این  تکرار کند که  اي گونه  به  پارچه  را بر روي  ، طرح طراح  که  است  این  بندي و منظور از راپورت.  روبرو است  بندي راپورت

  ، غلطکی ، سیلک روتاري  تواند چاپ می  که  پارچه  چاپ  نوع  وجود دارد و همچنین  در پارچه  که  یا آبی  رنگ  ذیرشپ  و میزان  تار و پود، رنگ  ، تراکم نوع  به  توجه

  .دهد می  خود را ارائه  باشد؛ طرح  مدرن  هاي یا چاپ

  : پارچه  چاپ  گرایش  تخصصی  دروس

  . نهایی  و رساله  ، طرح) پارچه  چاپ(  ، تحقیق چاپ  طراحی  در دنیا، کارگاه  دستی  صنایع  تحول ، رنگرزي  ، کارگاه و نساجی  پارچه  ، تاریخ تخصصی  شناسی پارچه

  : پارچه  بافت  طراحی  گرایش

آنها از تاروپود   تمانساخ  که  هایی پارچه  بافت  با طراحی  رشته  این  دیگر دانشجویان  عبارت  به. پردازد می  پارچه  بندي و نفش  طراحی  به  پارچه  بافت  گرایش

  بافت  با انواع  که  است  راستا الزم  دهد و در این  ارائه  جدیدي  کند تا طرح می  بازي  با تاروپود پارچه  پارچه  بافت  طراحی  دانشجوي. شوند ، آشنا می شده  تشکیل

و   ، طرح شود، جنس می  طراحی  اداري  مبلمان  براي  که  اي پارچه  مثال  براي. دهد  ائهرا ار  مورد نظرش  کاربرد، طرح  نوع  به  آشنا باشد تا بتواند با توجه  پارچه
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  . است  متفاوت  منزل  مبلمان  با پارچه  رنگش

  : پارچه  بافت  گرایش  تخصصی  دروس

  . نهایی  و رساله  ، طرح)  پارچه  بافت(  ، تحقیق بافت  طراحی  گاهدر دنیا، کار  دستی  صنایع  ، تحول رنگرزي  ، کارگاه و نساجی  پارچه  ، تاریخ تخصصی  شناسی پارچه

  :الزم   هاي توانایی

و   پارچه  طراحی  رشته  باید بدانند که  داوطلبان. باشد  و دید هنري  خالقیت  را بشناسد و داراي  تجسمی  باید هنرهاي  و لباس  پارچه  طراحی  دانشجوي  یک

  صورت  هنرمند، به  باید محصول  است و در نهایت  هنري  خالقیت  با حفظ  و لباس  پارچه  اصولی  طراحی  رشته  این  هدف  یعنی  است؛  يکاربرد  رشته  ، یک لباس

را   نقاشی  رشته  بهتر است شوند و نمی  موفق  رشته  کنند، در این می  طراحی  خودشان  حس  براي  فقط  که  خاطر هنرمندانی  همین  به. وارد بازار شود  تولید انبوه

  .کنند  انتخاب

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  مثال  براي. باشد  در بازار را داشته  رقابت  توان  کنند تا کارشان  را رعایت  بندي و رنگ  طراحی  علمی  باید اصول  اند که شده  متوجه  صنایع  صاحبان  امروزه

اگر   و حتی  است  نیز بسیار خوب  لباس  بازار کار طراحی. خودرو هستند  صندلی  روکش  براي  پارچه  بافت  ساز و طراحالگو  دنبال  به  خودروسازي  هاي شرکت

 .خود، کار کند  براي  اندك  اي تواند با سرمایه نشود، می  و دولتی  ها و مراکز خصوصی سازمان  جذب  گرایش  این  التحصیل فارغ

 

  زبان
  زبان آلمانی

  :چهدیبا

ها و آثار  هاي مختلف، نقش بسیار مهمی را بر عهده دارند و ما را با اندیشه ها و تمدن ها، فرهنگ هاي خارجی به عنوان پل ارتباطی بین زبان کارشناسان زبان

اي دارد یکی از این  اهمیت ویژه هاي زبان خارجی در کشور ما به همین دلیل رشته. سازند ، متفکران و فیلسوفان جهان آشنا می دانشمندان  نویسندگان،

  .  است  و مترجمی  ادبیات  دو گرایش  ها، زبان آلمانی است که داراي رشته

  : مترجمی  گرایش

  اداري  هاي تواند نامه می  گیرد و در نتیجه فرا می  طور اصولی  و به  را از پایه  آلمانی  و گرامر زبان  ، نگارش مکالمه  چهار سال  طی  آلمانی  زبان  مترجمی  دانشجوي

  البته. کند  ترجمه  یا برعکس  فارسی  به  آلمانی  را از زبان  کتاب  یا یک  اثر ادبی  تر، یک پیشرفته  و در مراحل  کرده  را ترجمه  مطبوعاتی  و متون  و بازرگانی
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  آلمانی  الفباي  حروف  کنند و حتی می  از صفر شروع  د زیرا بیشتر آنها در دانشگاهباشن  پیگیر و مستمر داشته  باید تالش  مرحله  این  به  رسیدن  براي  دانشجویان

  .شوند  خوبی  مترجم  التحصیلی باشند تا بعد از فارغ  آزاد داشته  و مطالعه  کرده  صرف  زیادي  باید وقت  گیرند، پس را در دانشگاه فرا می

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : آلمانی  زبان  هاي گرایش  در  تركمش  دروس

، دستور   و اصطالحات  واژگان  ، تمرین  متن  دستوري  و تحلیل  ، تجزیه  و شنود و آزمایشگاه  ،گفت  بیان  و تمرین  متن  مفهوم  ، درك  آلمانی  دستور زبان

  .  تحقیق  ، اصول  پیشرفته

  : مترجمی  گرایش  تخصصی  دروس

  ، انشا ، درآمدي فارسی  نگارش  ، مبانی ترجمه  ، اصول) اروپایی  زبان  یک(  دوم  ، زبان  از آلمانی  ساده  انشاء ، ترجمه  و مقدمات  نویسی ، جمله  همگانی  شناسی زبان

  ، ترجمه  از فارسی  پیشرفته  ، ترجمه  متون  ص، تلخی  اسالمی  متون  هاي ترجمه  ، بررسی  و بازرگانی  اداري  هاي نامه  ، ترجمه  از فارسی  ساده  بر ادبیات، ترجمه

  . آلمانی  و زبان  فارسی  دستور زبان  ساختمان  تطبیقی  ، بررسی  مطبوعاتی  متون  ، ترجمه  انسانی  علوم  متون

  :زبان آلمانی  گرایش

  فراگرفت  آن  و نوشتن  گفتن  سخن  و توانایی  زبان  را در حد فهمیدن  آلمانی  و گرامر زبان  ، نگارش مکالمه  از آنکه  پس  آلمانی  و ادبیات  زبان  گرایش  دانشجوي 

با   آن  مطابقت  و به  آشنا شده  آلمانی  و نحو زبان  و صرف  با ساختار لغوي  همچنین. شود آشنا می  آلمانی  ، شعر و رمان ، نمایشنامه آلمانی  با تاریخ  تا حدودي

گردد اما  نیز آشنا می  متعدد با ترجمه  دروس  طی  آلمانی  و ادبیات  زبان  دانشجوي  در واقع.  است  ترجمه  اي ، خود فنِ پایه قیاس  این  کهپردازد  می  فارسی  زبان

  . است  ادبیات  بر روي  گرایش  این  اصلی  تأکید

  :  آلمانی  زبان  گرایش  تخصصی  دروس

،  پیشرفته  ، انشا، ترجمه پیشرفته  متون  ، خواندن  ساده  متون  ، خواندن فارسی  به  از آلمانی  ساده  انشا، ترجمه  ماتو مقد  نویسی ، جمله همگانی  شناسی زبان

  ، ترجمه  نگاري نامه  آثار منثور، اصول  ، بررسی جهان  مردمی  از ادبیات  اي ، گزیده  چند نمایشنامه  ، بررسی متون  ، تلخیص بر ادبیات  با تفسیر، درآمدي  خواندن

  . فارسی  به  از آلمانی  شده  آثار ترجمه  ، بررسی  و بحث  و نقد شعر، سخنرانی  ، بررسی اسالمی  متون

  :  الزم  هاي توانایی

  رشته  که  دانشجویی  شود؛ یعنی  موفق  هرشت  تواند در این نکند، نمی  را مطالعه  آن  و عالقه  و اگر دانشجو با عشق  دنیا است  مشکل  هاي از زبان  یکی  آلمانی  زبان

  صورت  ها را به و درس  و تفکر نیست  ، تحقیق مطالعه  اهل  دانشجویی  چنین  شود چون  خوبی  تواند مترجم نمی  درآمد بداند، در نهایت  منبع  را یک  آلمانی  زبان

  .آورد می  دست  به  تحصیلی  مدرك  یک  نیز فقط  گیرد و در نهایت وار یاد می طوطی

  :در ایران   شغلی  موقعیت

 . است  فرانسه  زبان  مانند رشته  آلمانی  زبان  شغلی  هاي فرصت
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  زبان اسپانیایی

 :دیباچه

م و کشور مذهبی که بین جهان اسال -با توجه به پیوند تاریخی . کشور، زبان اسپانیایی است 45زبان رسمی بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان در  

هدف . دار استاسپانیا در گذشته وجود داشته است و برقراري رابطه فرهنگی بین کشورهاي اسالمی و اسپانیا، آموزش زبان اسپانیایی از اهمیت خاصی برخور

اسپانیایی به فارسی و برعکس  هاي علمی و ادبی از زبان دوره کارشناسی زبان اسپانیایی تربیت مترجمان و پژوهشگرانی است که در زمینه ترجمه و پژوهش

برداري هرچه  ها و نهادهاي مختلف مملکت به ترجمه و تحقیق از منابع اسپانیایی زبان براي بهره توانند در وزارتخانه التحصیالن این رشته می فارغ.فعالیت کنند

هاي  هاي آموزش زبان تدریس کرده یا در رسانه انند در مؤسسهتو همچنین می. هاي علمی کشورهاي اسپانیایی زبان بپردازند ها ودست آورد بیشتر از دانش

  .گروهی در زمینه ترجمه فعالیت کنند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس اصلی و تخصصی زبان اسپانیایی

هاي اداري و  ه متون مطبوعاتی، نامهخواندن و درك مفاهیم، دستور وانشا ، نگارش ساده، نگارش پیشرفته، گفت و شنود، خواندن متون مطبوعاتی، ترجم

هاي نثر و شعر،  بازرگانی، درآمدي بر ادبیات، اصول و روش ترجمه، اصطالحات زبان، مکالمه موضوعی، سخنرانی، ترجمه شفاهی، ترجمه پیشرفته، نمونه

 .نویسی، انگلیسی تخصصی، ترجمه کتاب ی، خالصهنویسی، تجزیه و تحلیل متون ادبی، ترجمه نوار و فیلم، فنون ترجمه، تاریخ زبان اسپانیای مقاله

 

  زبان انگلیسی

 :دیباچه

توان بدون شناخت زبان انگلیسی که زبان  ها پشت کرد و از پیشرفت و سازندگی سخن گفت؟آیا می توان درها را به روي خود بست و به همه ملت آیا می 

توان ارزش مطالعه  هاي علمی و فرهنگی و تحوالت ادبی و هنري جهانیان آگاهی یافت؟و آیا می المللی است، از تمدن و فرهنگ اقوام و همچنین پیشرفت بین

هاي  هاي زبان آثار ادیبان بزرگی چون شکسپیر، مولیر، دیکنز، پروست و صدها فیلسوف و اندیشمند جهان را انکار کرد؟اینجاست که باید بر اهمیت رشته

  زبان  و مترجمی  انگلیسی  وادبیات  زبان  دو گرایش  داراي  کارشناسی  در مقطع  انگلیسی  زبان  رشته.تأیید زدخارجه و بخصوص رشته زبان انگلیسی مهر 

  . است  انگلیسی

  : انگلیسی  و ادبیات  زبان  گرایش

  زبان  اساسی  شود تا دانشجو با مسائل می  داده  آموزش ، است  و مکالمه  ، نگارش خواندن  شامل  که  پایه  ، دروس ترم  سه  طی  انگلیسی  و ادبیات  زبان  در گرایش

  .گردد  و نقد ادبی  سازي ، آزمون  تدریس  و روش  شناسی ، زبان ، ترجمه انگلیسی  ادبیات  خود شامل  تخصصی  دروس  مطالعه  و آماده  آشنا گشته
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  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : انگلیسی  نزبا  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

،  ترجمه  و روش  ، اصول ساده  متون  ، ترجمه پیشرفته  ، نگارش زبان  یادگیري  ، متون و شنود آزمایشگاه  ، گفت  ، دستور و نگارش مفاهیم  و درك  خواندن

  شفاهی  ، بیان نثر ساده  هاي ، نمونه مطبوعاتی  متون  ، خواندن انگلیسی  بر ادبیات  ، درآمدي انگلیسی  ، آواشناسی در ترجمه  و تعبیرات  اصطالحات  کاربردهاي

  . تدریس  ، روش زبان  سازي ، آزمون تحقیق  و روش  ، اصول اسالمی  شده آثار ترجمه  ، بررسی نویسی ، مقاله انگلیسی  نگاري ، نامه داستان

  : انگلیسی  و ادبیات  زبان  گرایش  تخصصی  دروس

، شعر  ، نمایشنامه ادبی  متون  ، ترجمه ادبی  و صناعات  ، فنون انگلیسی  ادبیات  در تاریخ  ، سیري کوتاه  ، داستان) یا آلمانی  فرانسه(  دوم  ، زبان شناسی زبان  کلیات

  . نثر ادبی  برگزیده  ، متون ادبی  هاي ، مکتب نقد ادبی  و روش  ، اصول با رمان  ، آشنایی  انگلیسی

  : لیسیانگ  زبان  مترجمی  گرایش

  دروس. قدرتمند و متبحر دارد  مترجمانی  دیگر نیاز به  با کشورهاي  مذهبی  و حتی  ، فرهنگی ، علمی ، اقتصادي ، اجتماعی سیاسی  ارتباط  براي  هر کشوري

  دو گرایش  بین  پایه  و تخصصی  عمومی  روسد  شود که می  تقسیم  اصلی  و تخصصی  پایه  ، تخصصی عمومی  دروس  بخش  سه  به  انگلیسی  زبان  مترجمی  گرایش

  ، انواع بخش  در این  مترجمی  گرایش  دانشجویان  باشد؛ یعنی مجزا می  اصلی  تخصصی  و دروس  است  مشترك  انگلیسی  زبان  و مترجمی  انگلیسی  و ادبیات  زبان

شعر،   انگلیسی  و ادبیات  زبان  گذرانند و دانشجویان را می  ترجمه  و روش  و اصول  ادبی  متون  ، ترجمه پیشرفته  ، ترجمه انفرادي  ترجمه  مثل  ترجمه  دروس

  .کنند می  را مطالعه  انگلیسی  ادبیات  و تاریخ  ، رمان نمایشی  ادبیات

  : انگلیسی  زبان  مترجمی  گرایش  تخصصی  دروس

  انسانی علوم  متون  ، ترجمه اقتصادي  متون  ، ترجمه پیشرفته  ، ترجمه شناسی ، واژه فارسی  ش، نگار معاصر ایران  با ادبیات  ، آشنایی فارسی  زبان  ساخت

  ، ترجمه دوم  زبان  مطبوعاتی  متون  ، ترجمه دوم  و اسناد زبان  مکاتبات  ، ترجمه سیاسی  متون  ، ترجمه) و حقوق  ، روانشناسی و تربیت  ، تعلیم شناسی جامعه(

  . ادبی  متون  ، ترجمه نظري  و مبانی  ، اصول  جمله  ساخت  اي مقابله  ، بررسی  نوار و فیلم  ، ترجمه شفاهی

  :  الزم  هاي توانایی

. باشد  داشته  کامل  آشنایی  انگلیسی  با زبان  دانشگاه  از ورود به  باید پیش  بداند بلکه  زبان  ابتدایی  آموزش  براي  را محلی  نباید دانشگاه  انگلیسی  زبان  دانشجوي

  داشته  کامل  تسلط  فارسی  زبان  باید به  مترجمی  دانشجوي  یک  همچنین. آشنا گردد  انگلیسی  یا ادبیات  شناسی و زبان  ترجمه  و روش  با اصول  و در دانشگاه

دو   دانستن  صرف  البته. نیاز دارد  فارسی  و نگارش  در زبان  بیشتري  مهارت  به  انگلیسی  در زبان  بر مهارت  عالوه  فارسی  زبان  به  از هر زبانی  ترجمه  باشد چون

  را ترجمه  فلسفی  کتاب  و یک  ندانست  از فلسفه  شود چیزي باشد، مثالً نمی  داشته  خوبی  عمومی  باید دانشجو اطالعات  کند بلکه نمی  را مترجم  ، انسان زبان

  .نمود  را ترجمه  هایش از کتاب  ، یکی نویسنده  یک  تاریخی  ، افکار و دوران از زندگی  اطالع  کرد یا بدون

  :در ایران   شغلی  موقعیت

  صداوسیما، خبرگزاري  تواند جذب می  مثال  براي. دارد  زیادي  شغلی  هاي فرصت  شود و در نتیجه می  موفق  التحصیل فارغ  یک  مترجمی  گرایش  خوب  دانشجوي
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  دارند و نیازمند به  از کشور ارتباط  با خارج  که  خصوصی  ها و مؤسسات شود یا در سازمان  امور خارجه  و وزارت  جهاد کشاورزي  ، وزارت ایران  سالمیا  جمهوري

یا شعر   داستان  از جمله  ادبی  متون  یعنی بپردازد؛  ترجمه  خود به  کاري  تواند در حوزه نیز می  انگلیسی  ادبیات  التحصیل فارغ  یک. کند  هستند، فعالیت  مترجم

 .کند  را ترجمه

 

  زبان ایتالیایی

 :دیباچه

، در زمینه تأسیس رشته زبان ایتالیایی، در ابتدا امکان تدریس این زبان به عنوان زبان دوم 1338پس از عقد قرارداد فرهنگی بین ایران و ایتالیا در سال  

  .این رشته داراي دو گرایش زبان ایتالیایی و مترجمی زبان ایتالیایی است.دوره کارشناسی زبان ایتالیایی دایر گردید 1354فراهم شد و در پی آن در سال 

  :گرایش زبان ایتالیایی

ترجمه آثار ایتالیایی هدف رشته زبان ایتالیایی پرورش ذوق و استعداد ادبی دانشجویان براي پژوهش در متون ادبی زبان ایتالیایی و آماده ساختن آنها براي 

  .به فارسی و بالعکس به منظور مبادله فرهنگ، دانش و تمدن دو کشور ایران و ایتالیا است

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس مشترك در هر دو گرایش 

  .هاي ادب فارسی دهشناسی همگانی، ساخت زبان فارسی، گزی اصول و روش ترجمه، بیان شفاهی داستان، ترجمه متون ساده، زبان

  :دروس تخصصی گرایش زبان و ادبیات ایتالیایی

  .نویسی، خواندن و پرسش، دستور پیشرفته، دستور تطبیقی، دستور تجزیه و ترکیب هاي ادبی، تاریخ ادبیات، تحقیق جمله شناخت شعر و نثر، مکتب

  :گرایش مترجمی زبان ایتالیایی

هاي چهارگانه درك مطلب، حرف زدن، خواندن ونوشتن را براي تسلط کافی به زبان  لتحصیالنی است که مهارتا هدف مترجمی زبان ایتالیایی تربیت فارغ

را به نحو مطلوب به ایتالیایی کسب نمایند و به یاري فنون ترجمه و تمرین کافی در زمینه ترجمه ، بتوانند متون مطبوعات، فنی، علمی وادبی زبان ایتالیایی 

تواند در  التحصیل این گرایش می فارغ. ادب و فرهنگ ایرانی را با ترجمه به زبان ایتالیایی به جوامع خارجی معرفی کنند  معارف اسالمی، فارسی برگردانند و

انی هاي همگ ها و مؤسسات خصوصی براي ترجمه مدارك فنی، تجاري واداري فعالیت کند و در رسانه هاي اقتصادي و صنعتی در برخی از وزارتخانه زمینه

  . اي و خبري و برگردان گزارشات خبرگزاري حضور داشته باشد براي ترجمه مطالب عمومی، روزنامه

  :دروس تخصصی گرایش مترجمی زبان ایتالیایی

 .خواندن متون مطبوعاتی، ترجمه پیشرفته، ترجمه متون سیاسی، ترجمه متون ادبی، ترجمه نوار و فیلم، ترجمه انفرادي، زبان دوم
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  ژاپنیزبان 

  :دیباچه

دوره رشد روز افزون ارتباطات سیاسی و فرهنگی میان کشورها و ضرورت ارتباط با کشورهاي همسایه و آسیایی، بیانگر ضرورت رشته زبان ژاپنی در 

و مکالمه زبان ژاپنی بتوانند هاي چهارگانه درك مطلب، خواندن، نوشتن  گمارد که با فرا گرفتن مهارت این رشته به تربیت افرادي همت می. کارشناسی است

هاي همگانی به نقد و  توانند عالوه بر معرفی ادب و فرهنگ ایران به جوامع دیگر در رسانه دانشجویان این رشته می.هاي الزم را به دست آورند تخصص

  .بررسی و ارائه آثار نویسندگان ژاپنی بپردازند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :اصی زبان ژاپنیدروس پایه و اختص

اندن متون زبانشناسی عمومی، زبان ژاپنی مقدماتی، گفت و شنودهاي مقدماتی، آشنایی با فرهنگ ژاپنی، زبان ژاپنی پیشرفته، گفت و شنود پیشرفته، خو

ون مطبوعاتی، ادبیات معاصر، آشنایی نگاري، خواندن مت انشاي ساده، خواندن متون پیشرفته، ساختمان دستوري زبان ژاپنی، ترجمه متون ساده، نامه  ساده،

اپن، سخنرانی و و تحقیق در متون ادبی قدیم، آشنایی با مقاالت انتقادي، نمایشنامه، انواع شعر ژاپنی، سیري در ادبیات ژاپن، ادبیات تطبیقی ایران و ژ

 .ن انگلیسینویسی، اساطیر ژاپن، زبا برداري، ترجمه متون پیشرفته، زبانشناسی ژاپنی، مقاله یادداشت

 

  زبان فرانسه

 :دیباچه

اما امروزه بدون توجه  "توانایی خواندن و نوشتن را داشته باشد"شاید زمانی براي کامل کردن این جمله فقط الزم بود بنویسم "...با سواد کسی است که " 

براي مثال امروزه در کشورهاي . متعدد، مفهوم باسواد متفاوت است هاي ها و زمان توان این جمله را کامل کرد چرا که در مکان به شرایط زمانی و مکانی نمی

د در دنیاي پیشرفته و حتی کشورهاي در حال توسعه، فرد باسواد عالوه بر توانایی خواندن و نوشتن باید حداقل به یک زبان خارجی مسلط باشد تا بتوان

هاي مهم در حیطه علم و ادبیات و هنر  یکی از زبان.نقش مؤثري بر عهده بگیرد گویند، میامروز؛ دنیایی که متخصصان علوم ارتباطات به آن خانواده جهانی 

  درسی  برنامه  که  بگوئیم  است  دارد الزم  و مترجمی  ادبی  دو گرایش  کارشناسی  زبان فرانسه است که در آموزش عالی به عنوان یک رشته دانشگاهی در مقطع

  در هر دو گرایش  فرانسه  زبان  زیرا بیشتر دانشجویان  است  متفاوت  انگلیسی  زبان  درسی  با برنامه  فرانسه  خارجه از جمله زبانهاي  تمامی زبان  لیسانس  دوره

در ابتدا   و دانشجویانشود  می  داده  از ابتدا آموزش  فرانسه  ، زبان در دانشگاه  دلیل  همین  به. ندارند  آشنایی  زبان  ، در بدو ورود با این و مترجمی  ادبی

و   و پیشرفته  ساده  ، نگارش و پیشرفته  ساده  مکالمه  خود مثل  تخصصی  باالتر دروس  هاي در ترم  گذرانند و سپس نیاز می پیش  عنوان  را تحت  هایی درس

  .کنند می  را مطالعه  ادبیات  دروس
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  : مترجمی  گرایش

مرور   متعدد، به  هاي ترم  طی  کند همچنین پیدا می  ترجمه  به  نسبت  کلی  نظري  نگرش  و یک  آشنا شده  ترجمه  هاي با تئوري  فرانسه  زبان  مترجمی  دانشجوي

تواند  می  گیرد و در نهایت دارند، فرا می  سنگینی  محتواي  را که  یا متونی  ادبی  متون  ترجمه  و باالخره  و مرکب  پیچیده  و بلند، جمالت  کوتاه  جمالت  ترجمه

  .بپردازد  زبان  یا شفاهی  کتبی  ترجمه  ، به مطلوب  و کیفیت  مناسب  با سرعتی

  :تحصیل   در طول  رشته  این  هاي درس

  : فرانسه  زبان  هاي در گرایش  مشترك  دروس

  ، ترجمه عمومی  شناسی ،زبان ساده  متون  مفهوم  و درك  ، خواندن  ه، مکالم  ساده  متون  فرانسه، خواندن  اختصاصی  ، زبان)نیاز پیش(  فرانسه  زبان  مقدماتی  دوره

،   اسالمی  متون  ، ترجمه  نگاري ، وقایع فرانسه  زبان  و ترکیبات  شناسی ، واژه و فرانسه  ، آواشناسی اسالمی  متون  ، خواندن  ، انشاء ساده  ، گرامر و دیکته ساده

  ، ترجمه  فرانسه  به  و فارسی  فارسی  به  فرانسه  گوناگون  متون  ، ترجمه  ، نقد ادبی  فرانسه  شناسی ، زبان  و برعکس  فارسی  انزب  به  فرانسه  و تعبیرات  امثال

  . نظم  متون

  :  مترجمی  گرایش  تخصصی  دروس

،  شده  آثار ترجمه  و بررسی  ، مقاله  ترجمه  فن  ، اصول  گوناگون  تونم  مفهوم  و درك  ، خواندن  ترجمه  ، تاریخچه ادبی  هاي ، مکتب  فرانسه  بر ادبیات  درآمدي

،   شفاهی  ، ترجمه) ترجمه  کارگاه(  گروهی  ، ترجمه فرانسه  به  فارسی  مطبوعاتی  متون  ، ترجمه فارسی  به  فرانسه  مطبوعاتی  متون  ، ترجمه ادبی  تفسیر متون

و   انسانی  پایه  علوم  متون  و درك  ، خواندن و اجتماعی  انسانی  علوم  متون  و درك  ، خواندن و اداري  ، سیاسی اقتصادي  متون  ، ترجمه  و فنی  علمی  متون  ترجمه

  . نامه  یا پایان  انفرادي  ، ترجمه  اجتماعی

  : ادبی  گرایش

،  ادبیات  تاریخ  شامل  زبان  این  با ادبیات  فرانسه  زبان  و خواندن  ، مکالمه د نگارشمانن  ابتدایی  دروس  از گذراندن  پس  ادبی،  گرایش  فرانسه  زبان  دانشجویان

،  رئالیسم  ادبی  هاي با مکتب  و نقد ادبی  ادبیات  تاریخ  در بخش  مثال  براي. شوند آشنا می  اي و گسترده  طور جامع  به  فرانسوي  و نمایشنامه  شعر، رمان

آشنا   یاد شده  هاي از دوره  در هر یک  مطرح  و هنرمندان  آنها و نویسندگان  و اشتراك  افتراق  و نکات  و اگزیستانسیالیسم  ، پوچی ، سورئالیسم رمانتیسم

  و ضعیف  غنی  ايه قافیه  شناخت  هجاها و نحوه  ، طرز شمارش کنند و قواعد شعر کالسیک می  را مطالعه  شعر نو و کالسیک  شعر نیز انواع  شوند و در بخش می

  .گیرند را فرا می

  : ادبی  گرایش  تخصصی  دروس

  قرن  ادبیات  ، تاریخ  شعر فرانسه  ، انواع 17و  18  قرون  ، تفسیر متون 17و  18  قرون  بر ادبیات  اجمالی  ، نظري  پیشرفته  ، نگارش  مطبوعاتی  متون  خواندن

  . 20  قرن  ، تفسیر متون 20  قرن  ادبیات  ، تاریخ  آن  و ساختمان  نمایشنامه  عه، مطال  تحقیق  و روش  برداري ، یادداشت 19

  :الزم   هاي توانایی

،  کنیم  مطالعه  و تمدن  فرهنگ  بایک  منظور آشنایی  رابه  اما اگر زبان. شد  نخواهیم  موفق  ، در آن کنیم  نگاه  و شغلی  تجاري  فرصت  یک  عنوان  به  زبان  اگر به
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کند   صحبت  خوب  باشد؛ یعنی  مسلط  فارسی  زبان  به  اول  باید در مرحله  زبان  رشته  دانشجوي  در ضمن. شد  خواهیم  در بازار کار موفق  و هم  در دانشگاه  هم

  فراگیري  ، توانایی خوب  ، دستور زبان قوي  حافظه  هنیاز ب  زبان  یادگیري  باشد چون  را داشته  زبان  استعداد فراگیري  که  است  الزم  همچنین. بنویسد  و خوب

  .زیاد دارد  با لغات  و آشنایی  لهجه

  :  در ایران  شغلی  موقعیت

  فرانسه  نزبا  یا منشی  مترجم  نیاز به  که  هایی یا شرکت  توریسم  ، صدا و سیما، صنعت تواند در مطبوعات می  فرانسه  زبان  توانمند مترجمی  التحصیل فارغ  یک

بر   نیز عالوه  فرانسه  و ادبیات  زبان  التحصیل فارغ  یک. بپردازد  کار ترجمه  آزاد به  صورت  تواند به نیز می  تبحر کافی  کار گردد و در صورت  به  دارند، مشغول

  خود در زندگی  تواند از تحصیالت می  زبان  التحصیل فارغ  یک  که  این  تر از همه مهم. کند  تدریس  آزاد زبان  هاي تواند در آموزشگاه می  فوق  شغلی  هاي فرصت

  دست  را به  اطالعات  ترین تازه  توان می  آن  یاري  به  گشاید که می  انسان  را بر روي  اي ، دریچه خارجی  زبان  با یک  آشنایی  بسیار بهره ببرد چون  اش شخصی

 . داشت  انتخاب  امکان  وهیگر  هاي و رسانه  کتب  آورد و از میان

 

  زبان وادبیات اردو

 :دیباچه

نویسند؟البته زبان اردو، تنها زبان رسمی کشور پاکستان است اما  گویند و می میلیون نفر در جهان به زبان اردو سخن می 600دانید که حدود  آیا می 

انسانی و هنر به زبان اردو وجود  گویند و در حال حاضر هزاران جلد کتاب علوم شود و به آن سخن می کمابیش درتمام کشورهاي شبه قاره هند فهمیده می

از سوي دیگر کشور ما براي این که بتواند ارتباطی تنگاتنگ و نزدیک با کشور همکیش و .توانند به فارسی ترجمه کرده و از آنها بهره ببرند دارد که ایرانیان می

رو رشته زبان و ادبیات اردو به عنوان یک رشته تحصیلی در  از همین. به مترجمانی متبحر درزبان و ادبیات اردو دارد همسایه خود، پاکستان داشته باشد، نیاز

  .ها و مراکز آموزش عالی ایران ارائه شده است دانشگاه

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه

  .تحقیق، بدیع، آیین نگارششناسی و روش  دستور زبان فارسی، تاریخ زبان فارسی، مرجع

  :دروس اصلی و تخصصی

نویسی و مقدمات  مقدمات اردو، خواندن و درك مفهوم متون، تدریس متون نثر، تدریس متون نظم، ادب منثور، ادب منظوم، ادب داستانی، دستور، جمله

 .، ترجمه، تاریخ زبان وادب اردو، معانی و بیان و صناعات ادبیوشنود و درك مطالب شفاهی، بیان شفاهی داستان انشاء، انشاي ساده، انشاي پیشرفته، گفت
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  زبان وادبیات ارمنی

 :دیباچه

آموزان مدارس خاص ارامنه شهرهاي تهران، اصفهان، تبریز، اراك،  هدف تربیت افرادي است که براي انجام وظیفه معلمی زبان وادبیات ارمنی به دانش 

گفتنی است .باشد  التحصیالن در مدارس خاص ارامنه و مؤسسات فرهنگی مذهبی ارامنه می مراکز جذب فارغ. داشته باشندشهر واهواز کارآیی کافی را  شاهین

  .شود به همین دلیل انتخاب این رشته، به داوطلبان غیرارمنی توصیه نمی. که امکان پذیرفتن داوطلب غیرارمنی دراین رشته بسیار محدود است

  :تحصیل  هاي این رشته در طول درس

  :دروس اصلی و تخصصی

اي بر ادبیات  ، مقدمه)گرابار( ، صرف زبان ارمنی، نحو زبان ارمنی، امال نویسی زبان ارمنی، مقدمات ارمنی قدیم)خواندن و درك مفاهیم(زبان ارمنی مقدماتی 

نگارش زبان ارمنی،   و مقدمات ترجمه، ترجمه مقدماتی، آیینارمنی، فنون، صناعات و انواع ادبی، تاریخ ارمنستان، خواندن و درك مفاهیم پیشرفته، اصول 

، )متون کتاب مقدس و سایر متون تاریخی و مذهبی(دستور زبان ارمنی قدیم، قرائت زبان ارمنی قدیم   ،)نظم و نثر(هاي ادبی، ادبیات قدیم ارمنی  مکتب

سازي پیشرفته زبان ارمنی،  ، دستور پیشرفته زبان ارمنی، جمله)شناسی واج(نی ، آواشناسی ارم)ترجمه متون اسالم و سایر متون مذهبی(ترجمه پیشرفته 

، انشاي )ادبیات شفاهی(، ادبیات عامیانه ارمنی )نظم و نثر(، ادبیات جدید ارمنی )نظم و نثر(ادبیات میانه ارمنی   تاریخ فرهنگ ارمنی، تاریخ زبان ارمنی، 

ادبیات   شناسی ارمنی، تاریخ فرهنگ ارمنی، ادبی نثر، تفسیر متون ادبی نظم، منابع تاریخی ارمنی درباره ایران، لغت ادبی، تاریخ ارامنه در ایران، تفسیر متون

 .، اصول و روش تحقیق همراه با تحقیق عملی)نظم و نثر(معاصر ارمنی 

 

  زبان چینی

  :دیباچه

است، در رشته زبان چینی دانشجویان ضمن فرا ... ره، چین، تایوان، هنگ کنگ و هاي اکثر کشورهاي خاور دور از جمله ژاپن، ک زبان چینی مادر زبان

التحصیالن این  فارغ.شوند ها پشت دیوار نگه داشته شده چین، آشنا می گرفتن درك مطالب، خواندن، نوشتن و مکالمه زبان چینی با فرهنگ منزوي و سال

جامعه ما را از آخرین   توانند با تحقیق در کتب و متون آنان، همچنین می. ن زبان فعالیت کنندترجمه یا تدریس ای  توانند در زمینه نگارش، رشته می

هایی چون تجارت، تبادل  هاي دولتی و نهادهاي مختلف در زمینه ادارات و سازمان  ها، وزارتخانه.هاي علمی، فنی و صنعتی آن محیط مطلع نمایند پیشرفت

  . التحصیالن این رشته نیازمند هستند  ورهاي خاور دور، به فارغافکار و اعتقادات و ارتباط با کش

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس پایه



  نژاد فریدون رضا:  تنظیم و گردآوري                                                          و زمینه هاي شغلی  کتاب جامع آشنایی با رشته هاي مختلف دانشگاهی 
 

 است ممنوعکتاب این تغییر در محتواي  گونهره 321

 

  دستور زبان چینی. زمینه فرهنگی زبان چینی، عالئم نوشتاري

  :دروس اصلی و اختصاصی

ئم نوشتاري چینی، زبان چینی پیشرفته، بحث و مکالمه به زبان زبان چینی کالسیک، زبان چینی میانه، زبان جدید چینی، درآمدي بر ادبیات چینی، عال

ساختار زبان و ادبیات چینی، گفت و شنود در آزمایشگاه، ترجمه ساده، قرائت و فهم متون ساده، فنون یادگیري زبان،   چینی، دستور زبان کالسیک چینی،

، عناوینی در ادبیات چینی، عالئم نوشتاري چینی عالی، رمان کالسیک چینی، زبان دوم، جمالتی از متفکرین قدیم چین، سیري در ادبیات جدید چینی

 .خواندن متون مطبوعاتی، بررسی آثار ترجمه شده اسالمی

 

  زبان روسی

  :دیباچه

  .پذیرد زبان روسی در مقطع کارشناسی در دو گرایش زبان و روسی و مترجمی زبان روسی دانشجو می

  :زبان روسی

هاي  هاي روسی زبان، بخصوص در رشته روسیه و روابط دیرینه فرهنگی، اقتصادي و سیاسی با این کشور و توان باالي علمی دانشگاه همسایگی با کشور

ده انسانی و فنی، جایگاه زبان روسی در کشورهاي اتحاد جماهیر شوروي سابق و در نهایت ادبیات غنی زبان روسی موجب تأسیس رشته زبان روسی ش علوم

  .است

  :ترجمی زبان روسیم

توانند پس از اتمام تحصیالت در  التحصیالن این رشته می فارغ. هاي فرهنگی، ادبی و علوم انسانی است هدف این رشته تربیت مترجمان ورزیده در زمینه

مربوط به زبان روسی را تأمین  مؤسسات مختلف تحقیقاتی و اطالعاتی مشغول به کار شوند تا با توجه به زمینه یا گرایش تخصصی خود، نیاز واحدهاي

  . نمایند

  :هاي این رشته در طول تحصیل  درس

  :دروس مشترك در هر دو گرایش 

نگاري، بررسی ترجمه متون اسالمی، بیان شفاهی  آشنایی با آثار ادبی روسی، اصالحات و تعبیرات زبان، اصول و روش تحقیق، اصول و روش ترجمه، نامه

انسانی، ترجمه متون مطبوعاتی، تلخیص متون،  ه روسی، ترجمه از روسی به فارسی، ترجمه متون ساده، ترجمه متون علومداستان، ترجمه از فارسی ب

  .شناسی همگانی، گفت و شنود، آیین نگارش خواندن متون مطبوعاتی، خواندن و درك مفاهیم، دستور زبان، زبان روسی عمومی ، زبان دوم، زبان

  :ادبیات روسی دروس تخصصی گرایش زبان و 

  .هاي ادبی نویسی و مقدمات انشاء، خواندن و تفسیر متون، درآمدي بر ادبیات، ساختمان و نمونه نمایشنامه، سخنرانی و مناظره، مکتب جمله
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  :دروس تخصصی مترجمی زبان روسی 

 .ترجمه مکاتبات و اسناد نویسی، ترجمه شفاهی،  خواندن مفاهیم، فنون یادگیري زبان، مقاله 

  مشترك
 بیوتکنولوژي

  :دیباچه
  که  گسترشی  رو به  آوري ؛ فن آنها در موجود جدید دانست  ساختن  موجود دیگر و فعال  موجود به  یک  هاي ژن  انتقال  توان جدید را می  بیوتکنولوژي  و پایه  اساس

  از فعال  شوند و پس  باکتري  ها وارد یک ژن  این  است  ممکن  مثال  براي.  است  وارد شده  زيو کشاور  ، شیمیایی ، پزشکی ، غذایی دارویی  در صنایع  سرعت  به  امروزه

  را ایجاد کنند که  هایی و گونه  شده  منتقل  گیاهان  ها به ژن  این  است  ایجاد کنند یا ممکن  رشد یا انسولین  هورمون  چون  باارزشی  مقدار ولی  کم  ، ترکیبات شدن

  نخواهد داشت  خاصی  محدودیت  دیابتی  بیماران  براي  از انسولین  استفاده  ترتیب  این  به. دارند  باالیی  بازدهی  که  هستند یا این  ها مقاوم کش آفت  بلدر مقا

  گذاري سرمایه  جدید، با همان  از نژادهاي  ستفادهکنند وبا ا  استفاده  کمتري  هاي کش و آفت  سویا از سموم  چون  گیاهانی  توانند در پرورش می  کشاورزان  همچنین

  حوزه 33  حداقل  قلمرو آن  که  پایه است  ـ علوم  مهندسی  اي رشته  و میان  کاربردي  رشته  یک  بیوتکنولوژي  رشته .آورند  دست  تا چند برابر به  ، محصولی قبلی

  بیوتکنولوژي  رشته .شود می  ارائه  پیوسته  دکتراي  در مقطع  تهران  دانشگاه  علوم  در دانشکده 1378  از سالدر کشور ما   رشته  این .گیرد را در برمی  علوم  تخصصی

  واحد دروس 132آمیز  موفقیت  از گذراندن  پس  کارشناسی  در مرحله  دانشجویان  که  است  شده  تشکیل  ارشد و دکتري ، کارشناسی کارشناسی  مرحله  از سه

  زبان  با یک  کامل  و آشنایی  تافل  نمره 550در حد   انگلیسی  زبان  آموختن  اضافه  به  بیوتکنولوژي  و مبانی  ، مهندسی ، پزشکی پایه  ، علوم نظري -  معرفتی  مشترك

در   ارشد شوند که کارشناسی  مقطع  ؛ یعنی دوم  رحلهتوانند وارد م نباشد، می 15کمتر از   تحصیلی  آنها در هر نیمسال  معدل  که  کامپیوتر در صورتی  نویسی برنامه

  و بیوتکنولوژي  زیستی  ، فرآورش مولکولی  ، بیوتکنولوژي و دریایی  محیطی  ، بیوتکنولوژي پزشکی  ، بیوتکنولوژي میکروبی  بیوتکنولوژي  گرایش 6از   یکی  مقطع  این

واحد  2  و ارائه  انفرادي  هاي واحد پژوهش 6  معادل  ، و انجام تخصصی  هاي از گرایش  واحد در یکی 48  نو بعد از گذراند  کرده  را انتخاب)  گیاهی)  کشاورزي

باشد،  16  ارشد آنها حداقل کارشناسی  مقطع  دروس  نمرات  میانگین  که  در صورتی  مرحله  در این. شوند می  التحصیل ارشد فارغ کارشناسی  سمینار از مقطع

  دکتري  نامه  پایان  ثبت  و رسماً براي  شده (Ph.D)  تخصصی  دکتراي  ، وارد مرحله امتحان  در این  موفقیت  کنند و در صورت  شرکت  جامع  ر امتحانتوانند د می

  معدل  باید میانگین  باشند؛ یعنی  را داشته  الزم  باید شرایط  ارشد و دکتري کارشناسی  مقطع  ورود به  نیز براي  رشته  این  دیگر دانشجویان  عبارت  به .کنند  اقدام

  در زمینه "میکروبی  بیوتکنولوژي"  گرایش  دانشجویان  میان  در این .کنند نمی  شرکت  رقابتی  آزمون  شوند اما در یک  موفق  جامع  و در آزمون  داشته  باالیی

نیز در  " پزشکی  بیوتکنولوژي" .آورند می  دست  را به  الزم  ها و مخمرها اطالعات ها، قارچ ساکاري  لیها، پ ها، پروتئین ، تولید آنزیم و دارویی  غذایی  بیوتکنولوژي

، تولید  قانونی  در پزشکی  ، کاربرد بیوتکنولوژي مولکولی  هاي و درمان  ژنی  نقشه  ، تعیین و سرطانی  ، ارثی عفونی  هاي بیماري  ، تشخیص پزشکی  ژنتیک  زمینه
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ها و  فاضالب  ، تصفیه بیولوژیک  از طریق  معادن  استخراج  به " و دریایی  محیطی  بیوتکنولوژي"است و   ها و مواد تشخیصی و واکسن  نوترکیب  هاي هفرآورد

،  پروتئین  ، مهندسی ژنتیک  مهندسی  شامل " مولکولی  بیوتکنولوژي" .پردازد می  محیط  بیولوژیکی  دریاها و بازسازي  آلودگی  و جامد، رفع  خطرناك  هاي آالینده

)  زیستی  فرآیندهاي  مهندسی( " زیستی  فرآورش"شود و  می  بیوتکنولوژي  بنیادي  تحقیقات  و انجام  بیولوژیک  ، غشاء و سنسورهاي منوکلونال  هاي بادي تولید آنتی

و   سلول  کشت  به)  کشاورزي( " گیاهی  بیوتکنولوژي "  و باالخره. پردازد ها و داروها می زیم، آن مواد غذایی  فراورش  ، تکنولوژي بیوشیمیایی  راکتورهاي  طراحی  به

،  عمده  و آفات  و حشرات  متداول  هاي ، بیماري محیط  نامناسب  شرایط  به  مقاوم  ، تولید بذر و نهال گیاهی  ژنتیک  ، مهندسی گیاهی  ژنی  نقشه  ، تعیین گیاهی  بافت

 .پردازد می  ها با منشاء گیاهی ها و هورمون و آنزیم  زیستی  دهايتولید کو

 

 :  الزم  هاي توانایی

  و بعضی  پزشکی  علوم  به  رشته  این  هاي از گرایش  بعضی  پذیرد چرا که دانشجو می  تجربی  و علوم  و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  داوطلبان  از بین  بیوتکنولوژي  رشته

با   مناسب  که  است  خاصی  آموزشی  ، دوره بیوتکنولوژي  مستقیم  دکتراي  دوره  که  است  گفتنی .شود می  مربوط  مهندسی  هاي رشته  ها به ایشدیگر از گر

  نوآوري  ، توان و استدالل  درك  قدرت ، هوشی  از نظر بهره  که  دانشجویانی  و با پذیرش  است  شده  تنظیم  و فشرده  پیوسته  صورت  دانشجویانِ سرآمد به  هاي توانایی

اخذ   را براي  خود هستند، آنان  سرآمد همگنان  و روانی  ذهنی  هاي و توانایی  یادگیري  شدید به  و انگیزه  ، عالقه از وقت  مناسب  و استفاده  ، خودآموزي و خالقیت

  المپیادهاي  نهایی  ماقبل  در مرحله  دارد که  اختصاص  داوطلبانی  به  رشته  این  پذیرش  ز ظرفیتا  رو نیمی از همین .کند می   آماده  رشته  در این  دکتري  درجه

وارد   سراسري  آزمون  از طریق  که  است  داوطلبانی  دیگر نیز مخصوص  باشند و نیمی  شده  پذیرفته  شناسی ، کامپیوتر و زیست ، شیمی ،فیزیک ریاضی  آموزي دانش

واقعاً   که  آید تا دانشجویانی می  عمل  به  علمی  ، مصاحبه رشته  این  شدگان از پذیرفته  در ضمن .کمتر نباشد10000آنها از   سراسري  آزمون  کل  و نمره  شده

 .شوند  رشته  را دارند، وارد این  الزم  علمی  و انگیزه  مند بوده عالقه

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  نیست  آن  معناي  به  را پیدا کنند اما این  خویش  واقعی  ، جایگاه آن  التحصیالن خواهد برد تا فارغ  زمان  مدتی  شک و بی  جدید است  رشته  ک، ی بیوتکنولوژي  رشته

از   اي حاضر عده  در حال  مثال  رايو ب  کشور مساعد است  در داخل  کار بیوتکنولوژي  زمینه  مهیا نیست چون  رشته  این  التحصیالن فارغ  براي  شغلی  موقعیت  که

رشد   امکان  که  ارومیه  دریاچه  شور کشور مثل  هاي آب  کنند، بر روي می  مطالعه  میکروبی  بیوتکنولوژي  در زمینه  که  میکروبیولوژي  دکتراي  دوره  دانشجویان

  آن  در داخل  دریایی  رشد موجودات  براي  مناسب  ، محیطی بیوتکنولوژي  هاي از تکنیک  گیري کنند تا با بهره می  ، تحقیق است  و مشکل  پیچیده  در آن  موجودات

و   تولید، مزارع  خطوط  امور فنی  و هدایت  میانی  مدیریت  براي  متخصص  انسانی  نیروي  عنوان  توانند به می  رشته  این  التحصیالن دیگر فارغ  از سوي .آورند  فراهم

  .شوند  فعالیت  به  مشغولها  آزمایشگاه

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : بیوتکنولوژي  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

و   صول، ا ریاضی  ، منطق  منطق  ، مبانی تحقیق  ، روش علم  ، تاریخ علوم  شناسی  و روش  ، فلسفه شناسی هنر و زیبایی  ، فلسفه عمومی  ، فلسفه عمومی  روانشناسی

،  عددي  علمی  ، محاسبات ، آمار و احتماالت  عمومی  اقتصاد، ریاضی  علم  ، اصول الملل بین  و روابط  حقوق  علم  ، مبانی کریم  با قرآن  ، آشنایی صنعتی  مدیریت  مبانی
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،   عمومی  شناسی جدید، زیست  ، فیزیک و حرارت  موج،  و مغناطیس  ، الکتریسته  ، مکانیک  فیزیک  ، شیمی تجزیه  ، شیمی  آلی ، شیمی عمومی  شیمی

  ، میکروبیولوژي  عمومی  ، میکروبیولوژي ژنتیک  مهندسی  ها، اصول میکروارگانیسم  ، ژنتیک عمومی  ، ژنتیک مولکولی  شناسی ، زیست  سلولی  شناسی زیست

،  و انرژي  جرم  ، موازنه بیوشیمی  مهندسی  ، اصول پرتوي  شناسی ، زیست شناسی ها، ایمنی گاهو دست  بیوشیمی  هاي ، روش ، متابولیسم ساختمانی  ، بیوشیمی کاربردي

  بیوتکنولوژي  ، مبانی کشاورزي  بیوتکنولوژي  ، مبانی مولکولی  بیوتکنولوژي  ، مبانی پزشکی  بیوتکنولوژي  ، مبانی جرم  ، انتقال حرارت  ، انتقال  سیاالت  مکانیک

 . ایمنی  زیست  ررات، مق  محیطی

 : پزشکی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

،  پیشرفته  ژنتیک  ، مهندسی نوترکیب  هاي ، فرآورده ، فاراماکوژنتیک میکروبی  هاي ، متابولیت پزشکی  ، ژنتیک مولکولی -   سلولی  شناسی ، ایمنی ایمونوژنتیک

 . آنزیمولوژي

 : و دریایی  محیطی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

و   ، مدلسازي زیستی  ، پاکسازي دریایی  دریا و بیوتکنولوژي  ، آلودگی خطرناك  هاي آالینده  بیولوژیکی  ها، تصفیه فاضالب  بیولوژیکی  ، تصفیه میکروبی  فروشوئی

 . محیطی  ، میکروبیولوژي  فیزیک  ، شیمی دیفرانسیل  فرآیندها، معادالت  سازي شبیه

 : مولکولی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  مولکول  شناسی ، زیست نوکلئیک  اسیدهاي  و عمل  ها، ساختمان پروتئین  و عمل  ، ساختمان ، آنزیمولوژي پیشرفته  ژنتیک  ، مهندسی مولکولی  سلولی  بیوفیزیک

 .  فیزیک  ، شیمی تکوینی  مولکولی -  سلولی  ، بیولوژي پیشرفته

 : زیستی  فرآورش  گرایش  یتخصص  دروس

در   انتقالی  هاي تخمیر، پدیده  بیوتکنولوژي  ، مبانی)بیوراکتورها( بیوشیمیایی  راکتورهاي  ، طراحی جداسازي  ، فرآیندهاي شیمیایی  هاي واکنش  مهندسی

 . فیزیک  ، شیمی دیفرانسیل  ، معادالت و اقتصاد مهندسی  فرآیند، طرح  ، کنترل بیوشیمی  هاي سیستم

 : کشاورزي  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

، ) ونوین  کالسیک)  گیاهی  ژنی  نقشه  ، تعیین آن  و کاربردهاي  گیاهی  بافت  ، کشت پیشرفته  نباتات  ، اصالح نباتات  اصالح  ، اصول) و نوین  کالسیک(  سیتوژنتیک

 . پیشرفته  ژنتیک  ، مهندسی گیاهی  هاي و بیماري  ، آفات گیاهان  به  نژ  انتقال  نوین  هاي ، روش  گیاهی  مولکولی  ژنتیک

 : میکروبی  بیوتکنولوژي  گرایش  تخصصی  دروس

  آرکی  ، بیوتکنولوژي غذایی  ، بیوتکنولوژي میکروبی  ساکاریدهاي  ها و پلی ، پروتئین تخمیري  هاي ها، پدیده میکروارگانیسم  ، فیزیولوژي محیطی  میکروبیولوژي

  .ها قارچ  ها، بیوتکنولوژي بیوتیک  باکترها، آنتی
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 تربیت بدنی وعلوم ورزشی

   :دیباچه
و   تقویت  شناسی، روانشناسی و تاریخ براي مــاننــد فیــزیــولوژي، مدیریت، بیومکانیک، جامعه  مختلــف  از علوم  که  است  »اي رشته  میان»  رشته  بدنی  تربیت

  تا حد یک  آن  التحصیل فارغ  که  است تا جایی  پزشکی  پایه  هاي رشته  بر یکسري  سو مشتمل  از یک  رشته  این. کند می  استفاده  انسان  وانو ر  جسم  تربیت

ها آشنا  انسان  و واکنش  با کنش  تهرش  این  تا دانشجوي  است  تربیتی  علوم  شامل  رشته،  این  از دروس  دیگر بخشی  شود و از سوي آشنا می  انسان  پزشکیار با جسم

دانشجو،   شود؛ یعنی می  ورزشی  علوم  شامل  رشته  بـُعد این  یک  و باالخره. برخورد کند  درستی  به  آموزان یا دانش  با ورزشکاران  مربی  یک  عنوان  شود و بتواند به

را   ورزشی  در علوم  تحقیق  توانایی  باشد و همچنین  داشته  مهارت  ورزشی  مختلف  هاي اند در رشتهبیند تا بتو می  آموزش  و عملی  علمی  صورت  را به  ورزشی  علوم

 .بیاورد  دست  به

 :  الزم  هاي توانایی

  و عضله  عصب  کامل  هماهنگی  هنیاز ب  که  یا دومیدانی  ژیمناستیک  مثل  اي پایه  هاي از مهارت  یکسري  چون. ورزشکار باشد  باید از کودکی  رشته  این  دانشجوي

  از خود نشان  و عملی  علمی  مطالب  فراگیري  براي  بیشتري  هستند، انگیزه  ورزش  اهل  از کودکی  که  افرادي  در ضمن.  فراگرفت  در بزرگسالی  توان دارد، نمی

  یاد شده  از شرط  ملی تیم  قهرمانان(متر باشد  سانتی 158ها  متر و خانم سانتی 165  باید حداقل  بدنی  تربیت  رشته  داوطلب  قد آقایان  که  است  گفتنی. دهند می

،  مهارت  عملی  آزمون  در یک  گیرد؛ یعنی متمرکز دانشجو می نیمه  به صورت  رشته  این  همچنین. آنها باید هفت دهم باشد  دید چشم  و حداقل) هستند  مستثنی

 (پذیرد دانشجو می  و فنی  و ریاضی  تجربی  ، علوم انسانی علوم  آزمایشی  گروه  هر سه  از بین  رشته  این. (شود می  سنجیده  نشجویاندا  جسمی  و توانایی  آمادگی

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  و البسه  وسایل  تواند در ساخت می  همچنین. کند  فعالیتها ،  وزارتخانه  بدنی  تربیت  در بخش  ورزش  و مسؤول  مربی  عنوان  تواند به می  بدنی  تربیت  التحصیل فارغ

  اگر فرد فعالی  رشته  این  التحصیل فارغ  در کل. دارد  ورزشی  در بهبود وسایل  مؤثري  نقش  ورزشی  کارشناس  یک  نظرات  باشد، چون  طراح  مشاور یک  ورزشی

  سازمان  جذب  بدنسازي  یا مربی  کارشناس  عنوان  نماید یا به  آزاد فعالیت  ورزشی  هاي در باشگاه  مربی  انعنو  تواند به ماند زیرا می بیکار نمی  وقت  باشد، هیچ

  .شود  بدنی  تربیت

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : پایه  دروس

 . شناسی ، زیست اولیه  هاي آمار، کمک  مقدماتو   پایه  ، ریاضیات عمومی  ، فیزیک عمومی  ، شیمی انسانی  ، فیزیولوژي انسانی  آناتومی

 : اصلی  دروس

،  و راهنمایی  مشاوره  و فنون  ، اصول تربیتی  ، روانشناسی و نوجوانی  کودکی  ، روانشناسی متوسطه  آموزش  ریزي برنامه  ، مبانی و پرورش  آموزش  و فلسفه  اصول

  . آموزشی  ، مدیریت تدریس  ها و فنون ، روش شی، تولید و کاربرد مواد آموز گیري و اندازه  سنجش
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 : تخصصی  دروس

و   ، سنجش حرکتی  ، یادگیري ورزشی  ، فیزیولوژي حرکتی  ، رشد و تکامل ورزشی  شناسی ، آسیب و ورزش  ، تغذیه بدنی  تربیت  ، تاریخ بدنی  تربیت  و مبانی  اصول

،  اختصاصی  ، زبان مسابقات  و طرز اجراي  ، مدیریت ورزشی  هاي سازمان  ، مدیریت در مدارس  بدنی  تربیت ، و ورزش  ، بهداشت بدنی  در تربیت  گیري اندازه

،  جسمانی  ، آمادگی بدنی  ، تربیت و اجتماعی  روانی  ، مبانی ورزشی  بیومکانیک  ، مقدمات معلولین  و ورزش  بدنی  ، تربیت اصالحی  ، حرکات ورزشی  شناسی حرکت

 . ، بدمینتون میز، کشتی  روي  ، تنیس ، هندبال ، بسکتبال ، شنا، والیبال ، ژیمناستیک ، دومیدانی لفوتبا

 حسابداري

   :دیباچه
ها بوده است تا حساب دخل و خرج یک واحد اقتصادي را ثبت کنند و به وضعیت مالی آن سر و سامان  یک چرتکه، یکی دو دفتر و یک قلم، ابزار کار آن

البته نسل جدید به جاي چرتکه از . کنند فعالیت می "حسابدار"نام گرفتند و امروزه به نام  "دفتردار"بعدها . بود "میرزا"افراد در قدیم عنوانشان  این.ببخشند

ها  شود نه نوع کار، چون آن کنند و سرو کارشان با کامپیوتر است اما این پیشرفت، بیشتر شامل ابزار کار می هاي الکترونیکی استفاده می ماشین حساب یا ماشین

حال سؤال اینجاست که اگر حسابداري .دانند که باید به روش استاد و شاگردي فرا گرفت و نیازي به تحصیالت دانشگاهی ندارد می "تجربی"حسابداري را فنی 

کت ملی نفت ایران و سپس در دانشگاه تهران دایر رشته حسابداري در آموزشگاه عالی حسابداري شر 1345نیاز به تحصیالت دانشگاهی ندارد، چرا از سال 

توان گفت که حسابداري در مفهوم امروزین آن با دفترداري متفاوت  شود؟ آیا می هاي دولتی و غیردولتی تدریس می گردید و امروزه نیز در بسیاري از دانشگاه

و   مالی  هاي گزارش  و تهیه  اطالعات  کردن  ، خالصه ، ثبت بندي ، طبقه آوري جمعفرآیند   در آن  که  است "سیستم"  یک  است؟در پاسخ باید گفت که حسابداري

  ها، مجمع بانک  مثل  سازمانی یا برون  سازمان  مدیران  مثل  سازمانی  درون  نفع تا افراد ذي. گیرد می  انجام  خاص  هاي ها و مدل در شکل  حسابداري  هاي صورت

تا   ندارد، بیشتر دفتردار است  دانشگاهی  تحصیالت  که  فردي  دلیل  همین  به. کنند  استفاده  اطالعات  بتوانند ازاین  مالیاتی  مقامات مورد نظر یا  سازمان  عمومی

  حسابدار تجربی  یک  مثال  براي. باشد ها می شود و بیشتر تراز حساب نمی  کافی  و پردازش  استاندارد نیست  از افراد مطابق  دسته  این  هاي گزارش  چرا که. حسابدار

  دیگر یک  از سوي .کند  را در دفاتر ثبت  ارزي  باید معامالت  چگونه  داند که شود یا نمی  قائل  تفاوت  و بلند مدت  مدت  کوتاه  دارایی  بین  تواند به راحتی نمی

  را در چه  موجودش  منابع  بدهد که  ایده  شرکت  یک  مدیریت  تواند به می  دد؛ یعنیگر  یا شرکت  سازمان  یک  تواند مدیر مالی می  ، در آینده حسابدار متخصص

  تواند بگوید که خود می  آکادمیک  دانش  براساس  مدیر مالی  یک  جدید نیاز داشت  مالی  منابع  به  کند یا اگر شرکت  بهینه  نماید تا استفاده  گذاري سرمایه  هایی راه

 . است  حسابدار تجربی  یک  از توانایی  ها خارج فعالیت  این  مجموع  که  کرد در حالی  مالی  اید تأمینب  طریقی  از چه

 :  الزم  هاي توانایی

  گروه  هر سه  در آزمون پذیرد و دانشجو می  انسانی و علوم  تجربی ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  سه  از داوطلبان  که  است  هایی رشته  از جمله  حسابداري  رشته

  یک  همچنین.  برخوردار است  بسیاري  از اهمیت  حسابداري  در رشته  ریاضی  شم  داشتن  در واقع.  است  مطرح  رشته  این  درس  مهمترین  عنوان  به  ریاضی  نیز درس

  این  دانشجوي  همچنین. باشد  داشته  خوبی  و نگارش  بوده  مسلط  فارسی  به ادبیات باید  بنابراین. دهد  خود را ارائه  کارهاي  گزارش  حسابدار باید بتواند به خوبی
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دچار   اعداد و ارقام  بندي  باشد تا در جمع  و منظم  و دقیق  را داشته  با اعداد و ارقام  و سروکار داشتن  میز و صندلی  یک  ها کار در پشت ساعت  باید تحمل  رشته

 .ایت این که یک حسابدار براي موفقیت در این دنیاي پر از رقابت و تغییر و تحول باید خالق، مبتکر، صبور و منضبط باشدنگردد و در نه  مشکل

 :  در ایران  شغلی  موقعیت

  مختلف  هاي در دانشگاه  که  ا اینبه همین دلیل ب. گیرد را در بر می  سطح  تا باالترین  سطح  ترین و از پایین  است  حسابدار بسیار گسترده  یک  شغلی  هاي فرصت

ها کمتر  از بیشتر رشته  رشته  بیکار این  التحصیالن کنند اما تعداد فارغ تحصیل می  حسابداري  در رشته  بسیاري  و آزاد، دانشجویان  ، غیرانتفاعی از دولتی  کشور اعم

  .حسابدار نیازمند هستند  به  مالیاتی  اظهارنامه  تهیه  براي  کشور حداقل  هاي کارخانه  تا بزرگترین  گرفته  کوچک  مؤسسه  از یک  چون.  است

 :  تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : پایه  دروس

  ، مدیریت عملیات و  کاربرد کامپیوتر، پژوهش  ، مبانی ، آمار کاربردي کاربردي  ، ریاضیات پایه  اقتصاد، ریاضیات  علم  ، اصول شناسی  ، جامعه عمومی  روانشناسی

 . تحقیق  ، روش عمومی  ، مالیه اقتصادي  ، توسعه مدیریت  سازمان  ، مبانی  و ارز بانکداري  ، پول بازرگانی  تولید، حقوق

 : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، مباحث مالی  ، مدیریت بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول مالیاتی  ، حسابداري ، حسابرسی صنعتی ، حسابداري  پیشرفته  ، حسابداري میانه  ، حسابداري حسابداري  اصول

 . حسابداري  ، متون  حسابداري  جاري

 حقوق

  : دیباچه
المؤمنان، رساتر از هر جمله دیگري بیانگر ارزش  این کالم امیر".کند یاري می (در میان مردم(او را در برپاي داشتن حق   اي را گرامی کند، هرگاه خداوند بنده

در معرفی این علم باید گفت که  .کند تا در جامعه حق و عدالت حاکم شود علمی که با حمایت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تالش می. قوق استعلم ح

  حقوق  به  باشد که  و مردم  دولت  وابطر  به  تواند مربوط می  روابط  این. گیرد قرار می  حقوق  علم  ایجاد شود، موضوع  از آن  آثار حقوقی  که  اجتماعی  روابط  هرگونه

کشور،   گانه سه  قواي  حقوق  شامل  عمومی  دیگر حقوق  عبارت  به. شود می  نامیده  خصوصی  حقوق  گردد که  مردم  خصوصی  روابط  یا شامل  است  معروف  عمومی

  عامل  که  است  تجاري  آنها روابط  مهمترین  پردازد که می  خود مردم  بین  روابط  به  خصوصی  شود و حقوق ، می کشور است  اداره  به  مربوط  که  و آنچه  حاکمیت

در   اشخاص  که  هایی ، قراردادها، مسؤولیت ، مالکیت اموال  به  توان می  جمله  از آن  که  است  مدنی  حقوق  به  مربوط  یا مسائل  است  شده  تجارت  حقوق  ایجاد رشته

ها مورد دیگر  و ده  اشخاص  ، اقامتگاه ، والدت ، وصیت ارث  به  ، قواعد مربوط از حوادث  ناشی  مسؤولیت  آید مثل وجود می  به  شوند برایشان می  مرتکب  که  خطاهایی

  حقوق  شود که می  تقسیم  و خصوصی  عمومی  للالم بین  روابط  حقوق  دو بخش  خود به  پردازد که می  المللی بین  روابط  به  از حقوق  اي شاخه  همچنین .کرد  اشاره

 .پردازد می  المللی بین  هاي ها و سازمان دولت  بین  روابط  به  عمومی  الملل بین  روابط

 : الزم  هاي توانایی
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نباشد   کار دشواري  حقوق  لیسانس  آوردن  دست  هب  که  است  ممکن.  است  رشته  در این  موفقیت  الزمه  خوب  بیان  و فن  ذهنی  ، خالقیت استدالل  ، قدرت جسارت

  علوم  باید از این  حقوقدان  و یک  است  شده  آمیخته  فلسفی  و علوم  ، روانشناسی شناسی با جامعه  امروزه  حقوق  علم  چرا که.  است  بسیار مشکل  شدن اما حقوقدان

  منطق  باشد چون  مسلط  فارسی  و ادبیات  زبان  به  که  است  گردد الزم  خود موفق  در رشته  که این  براي  قحقو  دانشجوي  یک  همچنین. باشد  داشته  کافی  اطالعات

او   مورد خطاب  را که  باید بتواند کسانی  حقوقدان  یک  ؛ یعنی است  و خطابی  اقناعی  منطق  دارد، یک  ریاضی  منطق  به  زیادي  هاي شباهت  که  این  در ضمن  حقوق

  باید اطالعاتی  در ضمن. باشد  مسلط  و ادبیات  زبان  باید به  کند ، در نتیجه  قانع  و بلیغ  سلیس  ، با زبان دعوا است  به  مأمور رسیدگی  که  گیرند یا دادگاهی قرار می

 .باشد  داشته  از ریاضیات

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  براي  کار مناسب  شوند، یافتن وارد بازار کار می  و غیردولتی  دولتی  هاي از دانشگاه  ، که آن  التحصیالن و تعداد زیاد فارغ  تهرش  این  توسعه  دلیل  حاضر به  در حال

  مواجه  هایی دودیتهستند، با مح  رشته  مثل وکالت در این  کار خاصی  مند به عالقه  که  متقاضیانی  بخصوص  است  توأم  هایی با دشواري  لیسانس  التحصیل فارغ

ها،  بانک  ، مشاور حقوقی دادگستري  دعاوي  وکالت  مثل  متنوعی  هاي شغل  به  لیسانس  از گواهی  تواند پس مند می و عالقه  خوب  دانشجوي  یک  اما در کل. شوند می

  .بپردازد  دفاتر اسناد رسمی  ها و سردفتري ها و وزارتخانه ها، شرکت شهرداري

 : تحصیل  در طول  رشته  ینا  هاي درس

 : پایه  دروس

 . شناسی جامعه  ، مبانی عمومی  ، مالیه اقتصاد، عربی  علم  ، مبانی  مدنی  ، حقوق اساسی  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق حقوق  علم  مقدمه

 : و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق المللی بین  هاي سازمان  ، حقوق عمومی  المللی بین  ، حقوق عمومی  جزاي  ، حقوق اسیاس  ، حقوق کیفري  دادرسی  ، آئین حقوقی  ، متون مدنی  دادرسی  آئین

 . خصوصی  المللی بین  ، حقوق ، کار تحقیقی قانونی  کار، پزشکی  ، حقوق دعوي  اثبات  ، ادله تطبیقی  ، حقوق ، قواعد فقه تجارت  ، حقوق فقه  ، متون فقه  ، اصول اداري

 یروانشناس

   :دیباچه
افکار و   ذهنی و مغزي را مثل تصورات، خاطرات،  هاي درونی، دانستند که رویداد سال پیش روانشناسی را مطالعه روح و روان و روانشناس را فردي می 80تا 

از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت سریع دو اما . ترین بخش دانش انسان؛ یعنی فلسفه بود اي از ذهنی طبق این تعریف، روانشناسی شاخه.کند احساسات مطالعه می

البته هنوز نیز . را کنار گذاشت و به مشاهده و مطالعه رفتار موجودات پرداخت) زندگی روانی(روانشناسی نیز مطالعه ذهنی   شناسی و فیزیک، علم زیست

دراکات و احساسات بلکه به شیوه عینی و علمی انجام کنند اما این کار را نه به صورت ثبت شخصی ا روانشناسان فرآیندهاي ذهنی را مطالعه می

  ، به فوق  با موضوعات  هایی کتاب  که  بینیم دانند و ما می می  یکی  و احضار روح  بینی را با کف  ، روانشناسی از مردم  هنوز در کشور ما بسیاري  متأسفانه.دهند می

  مشاهده  رفتار قابل  عینی  مطالعه  به  هم  که  است  زیستی  از علوم  اي شاخه  روانشناسی  که  در حالی. ارندد  اي العاده فوق  ، فروش روانشناسی  هاي کتاب  عنوان
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  ، توجه است  استنباط  قابل  شناختی زیست  و عصب  رفتاري  هاي داده  و براساس  نبوده  مشاهده  مستقیماً قابل  که  ذهنی  فرآیندهاي  و درك  فهم  به  پردازد و هم می

  در این میان روانشناسی.  است  و عمومی  و سازمانی  ، صنعتی استثنایی  کودکان  ، آموزش بالینی  گرایش 4  داراي  کارشناسی  در مقطع  روانشناسی  رشته. دارد

  دهد که می  هستند، ارائه  ، و غیره ، وسواس ، اضطراب سردگیاف  مثل  نابهنجاري  دچار رفتارهاي  که  افرادي  را به)  درمانی  روان(  و درمان  تشخیص  خدمات  بالینی

  و سازمانی  صنعتی  روانشناسی. شود می  ارائه  رفتاري  هاي و ناهنجاري  از معضالت  پیشگیري  براي  هایی و پیشنهاد روش  ، درمان تشخیص  زمینه  در سه  خدمات  این

  باشد یا چه  را داشته  بازدهی  باشد تا بهترین  کار باید چگونه  محیط  که  این  درباره  برد؛ یعنی کار می  به  کاري  هاي محیط  را در تمام  روانشناسی  هاي نیز یافته

  نیز به  عمومی  سیروانشنا. کند می  شود، مطالعه کارفرما و کارگر می  بین  تفاهم  عدم  باعث  عواملی  و چه  کارفرما و کارگر مؤثر است  بین  در ارتباط  متغیرهایی

  و معلولین  تیزهوشان)  استثنایی  با کودکان  در رابطه  روانشناسی  هاي کاربرد یافته  استثنایی  کودکان  و آموزش  پردازد و روانشناسی می  روانشناسی  کلیات  مطالعه

  . است)  جسمانی

 : الزم  هاي توانایی

از   رشته  این  دانشجویان  امروزه  دلیل  همین  به. باشد  قوي  رشته  این  دانشجوي  زیستی علوم  دارد و باید پایه  یاريبس  اهمیت  رشته  در این  و شیمی  شناسی زیست

. دارد  زیادي  کاربرد و اهمیت  رشته  در این  انگلیسی  و زبان  دیگر آمار و ریاضی  از سوي. شوند می  پذیرفته  تجربی و علوم  انسانی علوم  آزمایشی  دو گروه  بین

  افراد پی  روانی  هاي ویژگی  و به  کند  افراد را درك  رفتاري  هاي باشد تا بتواند ظرافت  داشته  خود دید عمیقی  و جامعه  اطراف  به  باید نسبت  رشته  این  دانشجوي

 .ببرد

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  برعهده  آدمی  مسائل  در حل  مهمتري  نیز نقش  تر شود، روانشناسی پیچیده  جامعه  که  دارد و هر اندازه  باطما ارت  زندگی  هاي جنبه  با همه  روانشناسی  امروزه

در   یروانشناس  ، آینده رشته  این  کارشناسان  گفته  به . است  روانشناسی  رشته  التحصیالن فارغ  براي  و گسترده  متنوع  شغلی  هاي فرصت  معناي  به  این. گیرد می

  و بدون  است  توسعه  در حال  از کشورهاي  کشور ما یکی  چون. خود را در فردا ببینند  باید آینده  رشته  این  التحصیالن و فارغ  است  و امیدبخش  کشور ما روشن

  هاي از دغدغه  یکی  و امروزه  است  ور ما، کشور جوانیدیگر کش  از سوي. باشد  داشته  جانبه همه  تواند توسعه نمی  روانشناسی  مختلف  هاي از شاخه  گیري بهره

رشد   روانشناسی  از جمله  روانشناسی  مختلف  هاي شاخه  یاري  نیز به  دو مهم  این  باشد که می  فرزندانشان  دانش  سطح  و باال بردن  روانی  بهداشت  ها، حفظ خانواده

  عنوان  ها به ها و سازمان شوند یا در شرکت می  و پرورش  آموزش  جذب  بیشتر  رشته  این  التحصیالن حاضر فارغ  در حال  البته.  پذیر است امکان  تربیتی  و روانشناسی

  .کار هستند  به  مشغول  یا روانپزشک  بالینی  روانشناسی  دستیار متخصص  عنوان  نیز به  اي کنند و عده می  فعالیت  روانشناسی  کارشناس

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : هاي مختلف روانشناسی گرایش  در  مشترك  دروس

،  و ادراك  احساس  ، روانشناسی شناسی جامعه  ، مبانی فلسفه  ، کلیات عمومی  ، فیزیولوژي ، آمار توصیفی اسالمی  دانشمندان  از دیدگاه  النفس ، علم عمومی  روانشناسی

  رشد، روانشناسی  ، روانشناسی تجربی  ، روانشناسی فیزیولوژیک  ، روانشناسی در روانشناسی  تحقیق  ، روش ، آمار استنباطی جیخار  زبان  به  روانشناسی  متون

،  کودك  یمرض  ، روانشناسی روانی  ، بهداشت روانی  شناسی ، آسیب ، شخصیت و هیجان  ، انگیزش ، روانسنجی اجتماعی  ، روانشناسی تربیتی  ، روانشناسی یادگیري

 . روانشناسی  و مکاتب  تاریخچه
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 : بالینی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

در   عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  بالینی  روانشناسی  ، سمینار مسائل ، مصاحبه درمان  هاي روش  ، کاربرد مقدماتی بالینی  تشخیص  هاي روش  کاربرد مقدماتی

  کودکان  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی درمانی  روان  هاي نظریه  مقدماتی  ، بررسی روانپزشکی  ، کلیات گروه  پویایی  وانشناسی، ر بالینی  روانشناسی

 . استثنایی

 : عمومی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  دروس

،  ، تفکر و زبان آن  و سنجش  هوش  ، روانشناسی و راهنمایی  مشاوره  ، روانشناسی شخصیت  ، ارزشیابی نورو بسیکولوژي  ، مقدمات آزمایشگاهی  هاي پژوهش  ها و طرح

در   عملی  هاي ، پژوهش جنایی  ، روانشناسی یادگیري  ، اختالالت عمومی  روانشناسی  ، سمینار در مسائل استثنایی  کودکان  ، روانشناسی گروه  پویایی  روانشناسی

 . عمومی  روانشناسی

 : استثنایی  روانشناسی  گرایش  تخصصی  سدرو

و   مانده عقب  کودکان  آنها، روانشناسی  آموزش  هاي و روش  تیزهوش  کودکان  ، روانشناسی شناختی  هاي ها و کاربرد آزمون ، نظریه و راهنمایی  مشاوره  روانشناسی

  کودکان  روانشناسی  نابینا، متون  کودکان  به  تدریس  ناشنوا، روانشناسی  کودکان  به  تدریس  ، روانشناسی و گفتار درمانی  تکلم  آنها، اختالالت  آموزش  هاي روش

  هاي ناسازگار، روش  کودکان  ، روانشناسی افتاده عقب   از تولد کودکان  پیشگیري  ، زمینه و خانواده  استثنایی  کودکان  روانی  ، بهداشت خارجی  هاي زبان  به  استثنایی

  . استثنایی  کودکان  و آموزش  در روانشناسی  عملی  هاي ، پژوهش و ایران  در جهان  استثنایی  کودکان  ، سمینار مسائل رفتار کودکان  یر و اصالحتغی

 علوم اجتماعی

   :دیباچه
سال است و در این میان بیش از یک  25ز به همین دلیل سن نیمی از جمعیت جهان کمتر ا. شود میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می 80ساالنه بیش از 

سال قرار دارند و این بیانگر آن است که کشورهاي دنیا بخصوص کشورهاي در حال توسعه که بیشتر جمعیت جهان به آنها  24تا  15میلیارد جوان در سنین 

به زبان دیگر تقاضاي اجتماعی براي آموزش،  .خواهند شدهاي آینده با معضالت اجتماعی بسیاري در شهرها و روستاها رو به رو  اختصاص دارد، در سال

هاي رسیدن به رفاه  راه, ریزي شود و در نتیجه وجود مختصصانی که با پژوهش، مطالعه و برنامه بهداشت، اشتغال، مسکن و در مجموع رفاه اجتماعی بیشتر می

اما چون عنوان . هاي فوق برآورده سازند تخصصانی است که نیاز جامعه را در زمینههدف رشته علوم اجتماعی تربیت م .اجتماعی را بیابند، بسیار ضروري است

  چهار گرایش  داراي  اجتماعی برهمین اساس علوم .هاي متفاوتی تقسیم شده است علوم اجتماعی داراي مفهوم وسیعی است، رشته علوم اجتماعی به گرایش

 . است  شناسی و مردم  اجتماعی  و تعاون  اه، رف  اجتماعی  ریزي ، برنامه اجتماعی  پژوهشگري

 :اجتماعی  پژوهشگري  گرایش

  اجتماعی  هاي آگاهی  ، سطح محقق  یک  عنوان  به  و عملی  نظري  دقیق  بتواند با مطالعات  که  انسانی.  است  شناس جامعه  انسان  ساختن  اجتماعی  پژوهشگري  هدف

عبور کرد و   اجتماعی  هاي از بحران  توان می  چگونه  ما بگوید که  او به  تحقیقات  نتایج  باشد؛ یعنی  و خدماتی  ، پژوهشی کز آموزشینیاز مرا  پاسخگوي  و  را باال برده
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  دیگر مبانی  شود، شاخه یم  داده  آموزش  تحقیقی  در عملیات  مهارت  شاخه  در یک.  است  شاخه  سه  داراي  پژوهشگري اجتماعی  هاي درس .رسید  و رفاه  آرامش  به

  مبانی  از درس  که  است  شناسی جمعیت  نیز مباحث  سوم  کند و شاخه می  معرفی  را از نظر مفهومی  شناسی جامعه  علم  هاي پایه  که  است  شناسی جامعه

 .گردد می  ختم  و اقتصادي  اجتماعی  در مباحث  شناسی یتجمع  و کاربردهاي  جمعیتی  هاي حرکت  ، تحلیل جمعیت  تحلیل  شود و به می  شروع  شناسی جمعیت

 :  الزم  هاي توانایی

قرار   و آنها را مورد نقد و تحلیل  کرده  را مطالعه  اجتماعی  هاي مند باشد؛ یعنی از یک سو نظریه عالقه  و عملی  نظري  هاي تحقیق  باید به  گرایش  این  دانشجوي

  فکر کردن  دقیق  ؛ چون است  بسیار مهم  گرایش  در این  ریاضی  و بینش  دانش. مند باشد عالقه  میدانی  هاي تحقیق  و به  رفته  جامعه  دممر  دیگر بین  دهد و از سوي

 .اهمیت بسیاري دارد  اجتماعی  در پژوهشگري  اندیشیدن  و دقیق

 : در ایران  شغلی  موقعیت

  هاي بخش  هستند بلکه  اجتماعی  تحقیقات  انجام  به  موظف  دولتی  هاي تنها بخش  و نه  است  پیدا کرده  گسترش و  رواج  اجتماعی  هاي حاضر پژوهش  در حال

  پژوهشی  مهارت  داراي  که  گرایش  باسواد این  دانشجوي  یک  امروزه  که  گفت  توان می  جرأت  به  دلیل  همین  به. اند آورده  روي  اجتماعی  تحقیقات  نیز به  خصوصی

  . نخواهد داشت  اشتغال  باشد، هرگز مشکل

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 :هاي مختلف علوم اجتماعی در گرایش  مشترك  دروس

  اجتماعی  مسائل  بررسی ، نظامی  و نیروهاي  جنگ  شناسی ، جامعه علمی  تحقیق  ، روش فارسی  در ادبیات  شناسی ، جامعه تحقیق  ، روش شناسی جامعه  هاي نظریه

  تاریخ  ، مبانی شناسی مردم  ، مبانی فلسفه  ، مبانی پایه  ، ریاضیات روانشناسی  ، مبانی شناسی جمعیت  ، مبانی شناسی جامعه  ها، مبانی انقالب  شناسی ، جامعه ایران

،  در اسالم  تفکر اجتماعی  ، تاریخ اجتماعی اقتصاد، آمار در علوم  علم  ، اصول جمعیت  تحلیل  مقدماتی  هاي ، روش ، آمار مقدماتی سیاست  علم  ، اصول ایران  اجتماعی

 . و سایر مکاتب  اسالم  از دیدگاه  ، انسان ، زبان خارجه تخصصی اجتماعی  روانشناسی

 : اجتماعی  پژوهشگري  گرایش  تخصصی  دروس

  خاص  هاي ، تکنیک شهري  شناسی ، جامعه  خانواده  شناسی و عشایر، جامعه  ایالت  شناسی ، جامعه یاجتماع  انحرافات  شناسی ، جامعه روستایی  شناسی جامعه

 . شناسی ، کاربرد جمعیت توسعه  شناسی ها، جامعه سازمان  شناسی ، کاربرد کامپیوتر، جامعه صنعتی  شناسی ، جامعه جمعی  ارتباط  شناسی ، جامعه تحقیق

 : ماعیاجت  ریزي برنامه  گرایش

،  آپارتمانی  مجتمع  یک  ساخت  هنگام  مثال  براي.  است  و انسان  اجتماع  در خصوص  ریزي و برنامه  اجتماعی  مسائل  عمدتاً پیرامون  اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش

  با کمترین  آن  و ساکنان  حفظ  در مجتمع  از افراد ساکن  هریک  کند تا حقوق می  ریزي برنامه  مجتمع  آن  اجتماعی  مسائل  براي  اجتماعی  ریزي برنامه  کارشناس

  در کجا باید قرار بگیرد و توسعه  صنعتی  هاي یا سایت  شهر مراکز اقتصادي  در یک  کند که می  ریزي یا مثالً برنامه. روبرو گردند  اجتماعی  و مسائل  مشکالت

  .به وجود نیاید  جامعه  براي  مشکلی  شود که  انجام  چگونه  ساختمانی
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 : الزم  هاي توانایی

برخوردار باشد تا   جسمانی  باید از سالمت  گرایش  این  دانشجوي  دلیل  همین  دارد به  تنگاتنگی  ارتباط  میدانی  با آمار و تحقیقات  اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش

  حضوري  باید در جامعه  ، بلکه نیست  اي کار کتابخانه  یک  اجتماعی  ریزي برنامه  التحصیل فارغ  بخصوص کار دانشجو و .گردد  موفق  میدانی  تحقیقات  بتواند در انجام

  . است  شناسی ، جغرافیا و جامعه انگلیسی  ، زبان ریاضی  دروس  گرایش  این  دانشجوي  براي  الزم  علمی  اطالعات .باشد  داشته  فعال

 : در ایران  شغلی  موقعیت

کنند و  پیدا می  با بعد اجتماعی  ـ اقتصادي  اجتماعی  ریزي ، برنامه و نقل  ، حمل و روستایی  شهري  مسائل  در زمینه  خوبی  هاي دیدگاه  گرایش  این  جویاندانش

ها و در اکثر  کشور، فرمانداري  ، وزارت ودجهو ب  برنامه  هاي در سازمان  دولتی  در بخش  که. نمایند  فعالیت  و خصوصی  ، عمومی دولتی  بخش  توانند در سه می

  امداد امام  بنیاد شهید، کمیته  از قبیل  مختلفی  هاي ها، مؤسسه شهرداري  عمومی  هاي کار شوند و در سایر بخش  به  توانند مشغول می  دولتی  هاي اداره

  هاي مکان  اي و مشاوره  خدماتی  هاي نیز مؤسسه  خصوصی  هستند و در بخش  اشتغال  براي  مراکز مهمی  رفاهی  هاي و مؤسسه  بهزیستی  ، سازمان" ره" خمینی

 .کنند  نیز فعالیت  اي و منطقه  ، روستایی شهري  تحقیقات  مستقل  کارشناسان  صورت  توانند به می  التحصیالن فارغ .هستند  اشتغال  براي  مناسبی

 : اجتماعی  ریزي برنامه  گرایش  تخصصی  دروس

،  ریزي برنامه  مقدماتی  هاي ، تکنیک روستائی  ریزي ، برنامه اي منطقه  ریزي برنامه  هاي ، تئوري شهري  ریزي ، برنامه ریزي برنامه  هاي ، تئوري و عمران  توسعه  اصول

جغرافیا و   علم  ،اصول اجتماعی  ریزي ، برنامه و نقل  حمل  ریزي مه، برنا مکان  دهی سازمان  ها، عوامل ها و برنامه طرح  ، ارزشیابی در ایران  اي منطقه  ریزي برنامه

 . خوانی نقشه

 :اجتماعی  و رفاه  تعاون  گرایش

  بیتتر  آن  دهد و هدف می  تشکیل  و کارکرد تعاون  و تعاون  ، مدیریت ، حسابداري ، امور مالی شناسی ، مردم شناسی را اقتصاد، جامعه  گرایش  این  دروس  محتواي

  به  مربوط  هرآنچه  اجتماعی  و رفاه  تعاون  در گرایش. گردند  در جامعه  و قدرت  ثروت  عادالنه  توزیع  عامل  انسانی  هاي تشکل  یاري  بتوانند به  که  است  کارشناسانی

  جامعه  ها براي تعاونی  که  آنها و فوایدي  و مدیریت  تأسیس  ها، چگونگی تعاونی  انواع  به  توان می  جمله  از آن  گیرد که قرار می  و بررسی  باشد مورد بحث  تعاونی

 .کرد  دارند، اشاره

 :  الزم  هاي توانایی

  و اصلی  پایه  را در دو درس  متنوع  دروس  این  توان می  کند که می  استفاده  درسی  گوناگون  از واحدهاي  رشته  میان  یک  عنوان  به  اجتماعی  و رفاه  تعاون  گرایش

، اقتصاد و  امور مالی  مثل  رشته  این  مهم  از دروس  تواند در تعدادي باشد، می  داشته  قوي  ریاضی  پایه  که  دانشجویی  کرد در نتیجه  خالصه  شناسی اقتصاد و جامعه

  فوق  در دروس  بر آمادگی  عالوه. یابد  توفیق  شناسی یا مردم  شناسی جامعه  ثلم  تواند در دروسی مند باشد می عالقه  اجتماعی  علوم  گردد و اگر به  موفق  حسابداري

با   نزدیک  دانشجو باید بتواند ارتباطی  رشته  در این  چون. باشد  را داشته  با دیگران  و همیاري  همکاري  و روحیه  مند بوده عالقه  تعاون  باید به  رشته  این  دانشجوي

  .دایجاد کن  دیگران

 :  در ایران  شغلی  موقعیت
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  هاي ها و وزارتخانه شرکت  هاي توانند در تعاونی می  همچنین. کار کنند  تعاون  وزارتخانه  مختلف  ها و واحدهاي توانند در شاخه می  گرایش  این  التحصیالن فارغ

از   توانند در بسیاري می  گرایش  این  التحصیالن فارغ  که  با این. کار شوند  به  ریز مشغول همدیر و برنام  عنوان  به  و مسکن  ، مصرف تولیدي  هاي از تعاونی  اعم  مختلف

  ها اهمیت تعاونی  علمی  مدیریت  ما به  در جامعه  محدود است چون  گرایش  بازار کار این  مفید باشند اما متأسفانه  و دولتی  خصوصی  هاي ها و شرکت وزارتخانه

 .ندارند  در جامعه  فعال  ها حضوري تعاونی  و در کل  نداده

 : اجتماعی  و رفاه  تعاون  گرایش  تخصصی  دروس

ها،  در تعاونی  و مدیریت  ها، سازماندهی و کارکرد تعاونی  ، انواع تعاونی  و ترویج  آموزش  ، اصول و جهان  در ایران  تعاونی  ، سیر تحول تعاونی  هاي و اندیشه  اصول

، امور  حسابداري  ، اصول) نامه و آئین  اساسنامه  تهیه(  تعاون  ، حقوق تجارت  ، حقوق ، اقتصاد خرد و کالن و روستائی  شهري  در جوامع  همیاري  هاي و شیوهها  زمینه

 . ، کارورزي اجتماعی  و رفاه  ، تأمین تعاونی  ها، سمینار مسائل تعاونی  مالی

 :شناسی  مردم  گرایش

سیر   به  اي ویژه  توجه  میان  و در این  تا امروز است  ایام  ترین ، از قدیمی متفاوت  هاي ها و زمان ، در مکان مختلف  جوامع  فرهنگ  مطالعه  شناس مردم  یک  کار اصلی

با   فرهنگی  شناسی یا انسان  شناسی مردم  دونب  اجتماعی  علوم  دلیل  همین  به. دارد  مختلف  در جوامع  و کاربرد فرهنگ  فرهنگی  تغییرات  ، علل فرهنگ  تحول

،  اجتماعی  مطالعات  اصلی  الزمه  دارد؛ یعنی  اي کننده  و تعیین  بسیار مهم  نقش  اجتماعی  در ساختارهاي  فرهنگ  روبرو خواهد شد چرا که  بسیاري  مشکالت

 .دارند  بسیار مهمی  نقش  نشناسا نیز، مردم  فرهنگی  مطالعات  و در حوزه  است  فرهنگی  مطالعه

 : الزم  هاي توانایی

و   مند بوده عالقه  اش جامعه  و مسائل  مردم  باید به  شناسی مردم  دانشجوي.  است  ضروري  رشته  این  دانشجوي  براي  میدانی  کارهاي  به  ، صبر و عالقه کنجکاوي

 .شود  آنها مطلع  و هنجارهاي  و از فرهنگ  برقرار کرده  نزدیکی  ارتباط  جامعه  مختلف  يها باشد تا بتواند با گروه  داشته  خوبی  اجتماعی  روابط

 :  در ایران  شغلی  موقعیت

ود دارد و اکثر وج  گرایش  این  التحصیالن فارغ  براي  بازار کار متنوعی  که  است  آن  معناي  به  و این  است  اجتماعی  هاي از فعالیت  بسیاري  زیربناي  شناسی  مردم

  فرهنگ  وزارت  ها مثل از وزارتخانه  برخی  البته. باشند  داشته  اي بسیار گسترده  شناسی مردم  تحقیقات  زیرا باید بخش. نیازمندند  آن  التحصیالن فارغ  ها به وزارتخانه

  را جذب  رشته  این  التحصیالن هستند و فارغ  بخشی  چنین  ر نیز دارايحاض  و نیرو در حال  ، کشور، خارجه ، جهادکشاورزي و پرورش  ، آموزش وارشاد اسالمی

  امروزه  چون. منتشر سازد  کتاب  صورت  را به  خویش  تحقیقات  و نتیجه  آورده  آزاد روي  و تحقیق  مطالعه  تواند به می  رشته  این  التحصیل فارغ  همچنین. کنند می

 .دارد  شود، بازار بسیار خوبی می  چاپ  شناسی مردم  در زمینه  که  کتبی

 : شناسی مردم  گرایش  تخصصی  دروس

،  و جمعیت  خانواده  ، تنظیم ایران  انسانی  ، جغرافیاي انسانی  شناسی ، محیط فرهنگی  شناسی  و عشایر، مردم  ایالت  شناسی ها، جامعه قشرها و نابرابري  شناسی جامعه

  از دیدگاه  شناسی ، باستان ابتدایی  و جوامع  تاریخ  ماقبل  شناسی ، مردم نگاري  ، مردم و توسعه  در شهر و روستا، فرهنگ  همیاري  هاي شیوهها و  ، زمینه  تعاون  مبانی
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هنر، نماد و   شناسی ، مردم دینی  اعتقادات  شناسی ، مردم خویشاوندي  هاي ، نظام شناسی روستا، ایل  شناسی  اسناد، مردم  ضبط  و تکنیک  داري ، موزه شناسی انسان

 . شناسی مردم  هاي ، نظریه شهري  شناسی ، مردم...)آفریقا و (  اي منطقه  و فرهنگ  شناسی ، انسان شناسی نشانه

 

 علوم اقتصادي

  : دیباچه
ر هر خیابانی مراکز خدماتی یاد شده و دهها واحد شک د فروشی یا آرایشگاه نباشد؟ بی میوه, خواروبار فروشی, شناسید که در آن نانوایی آیا خیابانی را می

هاي مختلف نیست ما در هر خیابانی به واحدهاي  اما چرا در حالی که هیچ سازمان یا نهادي مسؤول ایجاد این مراکز در خیابان. خورد خدماتی دیگر به چشم می

هاي  اند و در مقابل مغازه سازي از بین رفته چینی بندزنی و حلبی, دوزي  حافسال پیش مثل ل 50فوق دسترسی داریم؟راستی چرا بسیاري از واحدهاي خدماتی 

دهدو این که در یک جامعه چه عواملی باعث  هاي فوق پاسخ می هاي لوازم صوتی و تصویري ایجاد شده است؟ علم اقتصاد به سؤال تزئینات ساختمانی و فروشگاه

این علم در مراکز آموزش عالی تحت . منابعی که کم یا محدود هستند .، علم تخصیص بهینه منابع استبه عبارت دیگر علم اقتصاد. شود تخصیص منابع می

صنعتی و , پول و بانکداري, کشاورزي, بازرگانی, رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی داراي شش شاخه اقتصاد نظري. شود عنوان رشته علوم اقتصادي ارائه می

البته براي داوطلبان . توانند این رشته را انتخاب کنند علوم تجربی و علوم انسانی می, ه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنیحمل و نقل است و داوطلبان هر س

واحد درسی  30هاي مختلف اقتصاد در مقطع کارشناسی کمتر از  اما به گفته استادان این رشته تفاوت شاخه. علوم انسانی شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده است

بویژه . هاي مختلف این رشته وجود ندارد واحد اختیاري خود را از شاخه دیگر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین شاخه 9توانند  و چون دانشجویان می است

چهار درس آن با ,  هاي بسیاري وجود دارد براي مثال از یازده درس اختصاصی شاخه اقتصاد پول و بانکداري این که بین دروس تخصصی هر شاخه نیز تشابه

 .پردازیم ها می به معرفی اجمالی آن, هاي رشته اقتصاد با این همه ما براي آشنایی شما با شاخه. شاخه اقتصاد بازرگانی مشترك است

این شاخه بیشتر جنبه شود؛ یعنی  هاي اقتصادي مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی در شاخه اقتصاد نظري مطالعه می هسته اصلی تئوري: شاخه اقتصاد نظري

 .کند هایی از قبیل تجارت را مطالعه می هاي ریاضی است و دانشجوي اقتصاد نظري کمتر پدیده انتزاعی و تئوري دارد و تأکید آن بر روي تئوري

 : دروس تخصصی اقتصاد نظري

 . اقتصاد منابع, ریزي اقتصادي امهبرن, تاریخ عقاید اقتصادي, اقتصاد سنجی, اقتصاد ریاضی, اقتصاد مدیریت, اقتصاد کشاورزي

 :شاخه اقتصاد بازرگانی

مدیریت بازاریابی و کاربردهاي آن، , هاي توصیفی و تحلیلی مدیریت تولید هاي کاربردي اقتصاد است که در آن دانشجو با جنبه اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه

 ,گیري و متدهاي کمی هاي تصمیم همچنین با استفاده از یک سري مدل. شود اري آشنا میانواع حسابرسی و اصول حسابد, قوانین و مقررات مالیات در ایران

  .گیرد شود، فرا می تعیین خط مشی مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه می
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 : دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی

 ,اصول بیمه, اصول بازاریابی, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, اقتصاديهاي  ارزیابی طرح, مدیریت تولید, هاي مقداري در بازرگانی روش ,اقتصاد مدیریت

 .مدیریت مالی

, سیاست رقابت ,منافع و مضرات انحصار, المللی بازرگانی بین, در شاخه اقتصاد صنعتی دانشجویان طی چند واحد با ساختار بازار صنعت: شاخه اقتصاد صنعتی

 .شوند آشنا می, کننده روابط بین کارگران و کارفرمایان است و مقررات کاري که تنظیم ها و حقوق هزینه, کننده منافع مصرف

 : اقتصادي هاي علوم دروس مشترك در همه شاخه

, نجغرافیاي اقتصادي ایرا, اصول حسابداري, روش تحقیق, آمار, ریاضیات ,شناسی مبانی جامعه, حقوق تجارت, اصول سازمانی و مدیریت, زبان خارجه تخصصی

 .اقتصاد ایران, اقتصاد توسعه, الملل تجارت بین, هاي اقتصادي نظام, مبانی فقهی اقتصاد صدر اسالم, پول و بانکداري, اقتصاد کالن, اقتصاد خرد

 : دروس تخصصی اقتصاد نظري

, حقوق کار و روابط صنعتی, اقتصاد سنجی, صاديهاي اقت ارزیابی طرح ,مدیریت تولید, اقتصاد منابع, حسابداري صنعتی, ها حسابداري شرکت, اقتصاد صنعتی

 .پژوهش عملیاتی

هاي پولی و مالی به عنوان  سیاست, اسناد اعتباري ارزي, هاي داخلی و خارجی دانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانک: شاخه اقتصاد پول و بانکداري

 .شوند هاي مالی آشنا می حسابهاي تثبیت اقتصادي و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت  ترین سیاست مهم

 : دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداري

 ,المللی هاي پولی و مالی بین سازمان, هاي مقداري در بازرگانی روش, بانکداري اسالمی, هاي پولی و مالی سیاست, عملیات بانکی خارجی, عملیات بانکی داخلی

 .مدیریت مالی, تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار ,هاي اقتصادي یابی طرحارز, هاي مالی تجزیه و تحلیل صورت, ها حسابداري شرکت

زیرا بازار محصوالت . کنند مطالعه می, گردد اقتصادي را که به محصوالت کشاورزي و زمین و زراعت باز می, دانشجویان این شاخه: شاخه اقتصاد کشاورزي

به مطالعه , گذارد اي می ستگی تولید را ندارد همچنین متغیرهایی مثل آب و هوا و خاك در آن اثر عمدهکه در بسیاري از موارد، پیو کشاورزي به دلیل این

با مسائل کشاورزي از قبیل تولید , اي نیازمند است؛ یعنی کارشناس اقتصادي این بخش باید عالوه بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد تخصصی و ویژه

 .ت کشاورزي آشنایی داشته باشدکشاورزي و بازارهاي محصوال

 : دروس تخصصی اقتصاد کشاورزي

, مدیریت مزرعه, بازاریابی محصوالت کشاورزي, هاي اقتصادي ارزیابی طرح, اقتصاد سنجی, اقتصاد منابع, توسعه و سیاست کشاورزي, اقتصاد کشاورزي

 .پژوهش عملیاتی, شناسی روستایی جامعه

 : هاي الزم توانایی

بسیاري از داوطلبان , انسانی ارائه شده است و چون مباحث این کتاب جنبه حفظی دارد آموزان رشته علوم کتاب اقتصاد تنها براي دانش, سطهدر مقطع متو

که به گفته در حالی . هاي متعدد را حفظ کرد کنند که براي موفقیت در رشته اقتصاد باید حافظه قوي داشت تا بتوان مفاهیم و نظریه آزمون سراسري تصور می
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همچنین دانشجوي اقتصاد .دانشجوي اقتصاد بیش از هر چیز باید در درس ریاضی قوي باشد تا بتواند در این رشته موفق گردد, استادان و دانشجویان این رشته

صاد یک حلقه از علوم اجتماعی است و علوم سیاسی و روانشناسی را بداند چون اقت, شناسی مند بوده و الفباي جامعه الزم است که به مباحث اجتماعی عالقه

 .زنجیره علوم اجتماعی نیز به هم مرتبط است

 : موقعیت شغلی در ایران

التحصیلی به طور تخصصی  کنند در نتیجه نباید انتظار داشته باشند که پس از فارغ دانشجویان دوره کارشناسی اقتصاد بیشتر اطالعات اولیه و پایه را مطالعه می

یعنی . گیرند به کار نیز می, کنند هایی را که مطالعه می الیت نمایند مگر دانشجویانی که خودشان مطالعه و فعالیت بیشتري داشته و تئوريو کاربردي فع

البته این .ندهاي مختلف ارائه ده اي براي رفع مشکالت اقتصادي مؤسسه و سازمان تجزیه و تحلیل کرده و پیشنهادهاي تازه, توانند مدلهاي اقتصادي نوشته می

وزارت , هاي مختلف وزارت اقتصاد مثل بخش مالیات توانند در بخش التحصیالن این رشته بازار کار ندارند بلکه می به آن معنا نیست که در حال حاضر فارغ

صیالن اقتصاد در رشته تخصصی خود فعالیت التح  بانک مرکزي و مرکز آمار فعالیت کنند و مهمتر از همه اینکه حتی اگر فارغ, سازمان برنامه و بودجه, صنایع

توانند  اي نسبت به جامعه و پیرامون خود دارند و می نگاه کارشناسانه, گر و آشنایی صحیح با مسائل و مباحث اقتصادي به دلیل داشتن ذهنی باز و تحلیل, نکنند

  .در هر شغلی موفق و کارآمد باشند

 علوم سیاسی

  : دیباچه
  این  موفق  دانشجویان .بسیار دارد  ، تفاوت است  مطرح  سیاسی  علوم  در رشته  که  مفهومی  به  شناسند با سیاست می  سیاسی  و مسائل  سیاست  نام  به  مردم  آنچه

 .خواهند شد  شناس سیاست  یک  سیاستمدار بلکه  یک  نیز باید بدانند که در نهایت نه  رشته

  ها یا یکسري نظریه  یکسري  ارائه  سیاسی علوم  پردازد و رشته می  جامعه  و کارکرد آنها در عرصه  سیاسی  هاي ها و نظریه شهاندی  بررسی  به  سیاسی علوم  در واقع

  ـ ترسیم  بعدي  اماتها و اقد حرکت  دارد و براي پا برمی  و از پیش  کرده  را بررسی  حال  و مشکالت  شرایط  آنها هر جامعه  بر اساس  که  است  ابزارها و راهکارهایی

  این. برد می  ، بهره است  آورده  دست  به  اجتماع  در عرصه  تاریخ  در طول  بشر که  و دستاوردهاي  از تجارب  کند همچنین می  ریزي ـ برنامه  مسیر آینده  فضا براي

 :عبارتند از  شود که می  تشکیل  عمده  شاخه  از سه  رشته

 . الملل بین  و سیاست  و روابط  سیاسی  ، نظریات سیاسی  ادهايو نه  کردن  حکومت  دانش

 :  الزم  هاي توانایی

  همچنین.  است  سیاسی علوم  رشته  دانشجوي  یک  براي  الزم  هاي ، ویژگی و وسیع  عمیق  از دیدي  و برخورداري  سیاسی  مسائل  به  و عالقه  سیاسی  شَم  داشتن

و   نشود  گیج  روزمره  مسائل  باشد تا در بمباران  داشته  باالیی  باشد و ظرفیت  و مدرك  دلیل  مستند به  و نظریاتش  بوده  منطقی  فردي باید  رشته  این  دانشجوي

کنند و  فکر می  چه  به  اش معهجا  مردم  باشد تا بفهمد که  داشته  ارتباط  اقشار جامعه  با همه  است  الزم  سیاسی علوم  دانشجوي. را ببیند  اجتماع  مسائل  عمق

  باشند و فلسفه  داشته  را دوست  سیاسی  تاریخ  بخصوص  تاریخی  کتب  شوند که می  موفق  رشته  در این  در صورتی  کنکور سراسري  ؟ داوطلبان آنها چیست  نیازهاي
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 .بخوانند  را با عالقه

 : در ایران  شغلی  موقعیت

کار   به  در صدا و سیما مشغول  ها و همچنین ها و وزارتخانه سازمان  و حقوقی  سیاسی  هاي در بخش  سیاسی علوم  رشته  التحصیالن غاز فار  حاضر تعدادي  در حال

و متبحر   موفق  رشته  این و در  مند بوده واقعاً عالقه  وجود اگر دانشجویی  با این. روبرو هستند  اشتغال  با مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ% 90باشند اما حدود  می

را ندارند و در واقع   الزم  و عالقه  شناخت  از دانشجویان  بسیاري  اما متأسفانه.  نخواهد داشت  مشکلی  باشد از نظر شغلی  داشته  خوبی  قلم  باشد و همچنین

 .اند دانند که براي چه به این رشته آمده نمی

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

  اساسی  ، حقوق( کلیات(  اساسی  ، حقوق سیاسی  در علوم  تحقیق  ، روش عمومی  شناسی جامعه  اقتصاد، مبانی  علم  ، مبانی حقوق  علم  ، مبانی سیاست  علم  بانیم

،  و ایران  در اسالم  سیاسی  هاي ، اندیشه در اسالم  و دولت  سیاسی  ، نظام اسالم  الملل بین  ، حقوق در اسالم  سیاسی  هاي اندیشه  ، مبانی ایران  اسالمی  جمهوري

  خارجی  معاصر، سیاست  تا دوران  از قاجاریه  ایران  خارجی  روابط  ، تاریخ ایران  اسالمی  ، انقالب  ایران  و اجتماعی  سیاسی  معاصر، تحوالت  اسالمی  هاي جنبش

  روابط  ، اصول سوم  جهان  و اقتصادي  سیاسی  ، مسائل آن  و مسائل  فارس ، خلیج اداري  ، حقوق در ایران  نفت  و سیاسی  اقتصادي  ، مسائل ایران  اسالمی  جمهوري

  هاي ندیشه، ا بیستم  تا قرن  از افالطون  از قبل  در غرب  سیاسی  هاي اندیشه  ، تاریخ المللی بین  هاي ، سازمان 1945تا  1871از   الملل بین  روابط  ، تاریخ الملل بین

  هاي ، تئوري خصوصی  الملل بین  ، حقوق کنسولی  و آداب  دیپلماسی  ، فن عمومی  الملل بین  ، حقوق در اسالم  و رفتار سیاسی  ، دیپلماسی بیستم  در قرن  سیاسی

،  بزرگ  هاي قدرت  خارجی  ، سیاست سیاسی  شناسی امعه، ج سیاسی  و دگرگونی  در دریاها، نوسازي  ، سیر قدرت و عملکرد امپریالیسم  ماهیت  ، شناخت انقالب

  . خارجی  زبان  به  سیاسی  ، متون در اسالم  دولت  تحول  معاصر، تاریخ  و استراتژیک  نظامی  مسائل

 فلسفه

  : دیباچه
پس فلسفه نه فقط از لحاظ . شود، دست بیابد ل میکند تا به اوج کمال نایل آید و به سعادت که از طریق نیل به عالم معقوالت حاص فلسفه به انسان کمک می

 "ارسطو، فیلسوف مشهور یونانی" ".نظر کرد توان صرف نفسه نیز مطلوب است و از آن نمی فواید آن مورد توجه است بلکه فی

اگوست کنت، دانشمند، فیلسوف و  "".نداردعقلی و عدم رشد آگاهی انسان است و اگر بشر به حدي از رشد و آگاهی رسید، نیاز به فلسفه  فلسفه ناشی از بی"

 " ریاضیدان مشهور فرانسوي

یشه در طول دوعبارت فوق نشانگر دو دیدگاه متفاوت درباره فلسفه است که در طی قرون متمادي وجود داشته و گاه یکی بر دیگري چیره شده است؛ یعنی هم

اي دیگر فلسفه را هنر لفاظی و بازي کردن با  لسوف را دوستـدار خردمندي معرفی کرده و عدهاي از متفکران، فلسفه را دوست داشتن خردمندي و فی تاریخ عده

هاي متفاوتی درباره آن وجود دارد؟براي تعریف فلسفه بهتر است که  گیرد که چنین دیدگاه اي را در برمی راستی، فلسفه چیست و چه حیطه.اند ها دانسته واژه

براي  .دهند پردازند و آنها را مورد مطالعه و بررسی قرار می داد چرا که سایر علوم هر یک به بخشی از موجودات عالم هستی می تفاوت آن را با سایر علوم توضیح
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شناس تنها اجرام آسمانی را مطالعه  گوید یا یک ستاره شناس از بین همه موجودات هستی فقط گیاه را گزینش کرده و درباره آن سخن می مثال یک گیاه

 .بلکه همه امور را در عالم هستی مورد بررسی قرار داده و با تمام موجودات سر و کار دارد. گوید د، اما فلسفه درباره یک موجود گزینش شده سخن نمیکن می

سام، مورد بحث و گفتگو قرار در فلسفه از خدا گرفته تا انسان، از عالم طبیعت گرفته تا ماوراء طبیعت و از روح انسان و موجودات غیرمادي گرفته تا اج  مثالً

ر تفاوت دوم فلسفه با سایر علوم در این است که در فلسفه مسائلی عام و کلی که درباره هرموجودي قابل طرح است، مورد مطالعه و تحقیق قرا. گیرد می

این دو فرق اساسی . یک تکه سنگ قابل طرح است براي مثال این سؤال که یک موجود مادي است یا غیرمادي، درباره هر موجودي از خدا گرفته تا. گیرد می

ت و در واقع فلسفه با سایر علوم باعث شده که این علم بتواند به سؤاالتی پاسخ دهد که پاسخش بر عهده هیچکدام از علوم خاص به خصوص علوم تجربی نیس

توان به انسان دستور داد که درباره این  اي انسان کنجکاو مطرح است و نمیها بر گونه سؤال در حالی که این. ها نیست وظیفه این علوم پاسخ به این گونه سؤال

هایی درباره هستی، موجودات و حقیقت انسان باشد و فلسفه همین دانش خاص  دار و پاسخگوي سؤال بلکه دانش خاصی الزم است که عهده. مسائل فکر نکند

  انسان  و حقیقت  انسان  پیرامون  ، جهان وجود، هستی  مسائل  به  را نسبت  انسان  بنیادي  هاي پرسش  کلیه  که  است  آموزشی  رشته  نیز یک  فلسفه  رشته .است

  و مبانی  اخالقی  هاي ارزش  به  مربوط  و زمانی  است  دینی  فلسفه  همان  گردد که برمی  و معنوي  دینی  هاي ارزش  به  زمانی  که  هایی پرسش. کند می  بررسی

  نیز شامل  و گاهی  است  سیاسی  فلسفه  همان  گیرد که را در برمی  حکومتی  نظام  مبانی  و گاه  شناسیم را می  آن  اخالق  فلسفه  عنوان  به  که  است  اخالقی  يها ارزش

  به  غرب  فلسفه  تاریخ  درباره  مفصلی  بیشتر شناخت  ویان، دانشج فلسفه  رشته  کارشناسی  در دوره  البته. شود می  دست  از این  و موضوعاتی  هنر و زیباشناسی  مبانی

گفتنی است .کنند می  و بررسی  را مطالعه  اسالمی  فلسفه  نیز سیر تاریخی  حاضر و تا حدودي  تا زمان  یونان  را از فلسفه  فلسفه  سیر تاریخی  آورند؛ یعنی می  دست

وان دو گرایش تحصیلی متفاوت ارائه شده است؛ یعنی رشته فلسفه در معناي عام آن به فلسفه غرب که در کشور ما فلسفه اسالمی و فلسفه غرب به عن

سیستم آموزشی نیز دراین دو رشته تا حدودي تفاوت . دهد پردازد و رشته الهیات گرایش فلسفه اسالمی، فلسفه و حکمت اسالمی را مورد بررسی قرار می می

در کشور ما بیشتر براساس سیر تاریخی است اما سیستم آموزش فلسفه اسالمی براساس مکاتب فلسفی مثل فلسفه دارد؛ چون سیستم آموزش فلسفه غرب 

هر چند که دانشجویان هر یک از این دو رشته مطالعات محدودي نیز در زمینه فلسفه دیگر دارند؛ یعنی دانشجویان فلسفه . باشد مشّاء، اشراق یا مالصدرا می

  .گذرانند زمینه فلسفه اسالمی و دانشجویان فلسفه اسالمی واحدهایی را در زمینه فلسفه غرب می غرب واحدهایی را در

 :  الزم  هاي توانایی

  به  مندي عالقه .است  فلسفه  طرف  به  رفتن  براي  مناسب  پلی  در واقع ریاضیات.  است  ریاضی  و مباحث  با ریاضیات  اولیه  ، آشنایی در فلسفه  موفقیت  هاي از راه  یکی

  دانشجویان  براي  عربی  به زبان  و آشنایی  غرب  فلسفه  دانشجویان  براي  انگلیسی  به زبان  کامل  آشنایی.  است  رشته  در این  موفقیت  دیگر از عوامل  نیز یکی  فلسفه

 .است  ضروري  اسالمی  فلسفه

 : در ایران  شغلی  موقعیت

و   را فهمیده  فرهنگی  باشند و مسائل  تفکر و نقادي  اهل  که  است  نیازمند افرادي  هرجامعه  دارد چرا که  جامعه  فکري  در ارتقاء سطح  يبنیاد  اهمیت  فلسفه  رشته

  ما بسیار مظلوم  در جامعه  اهمیتش  با همه  رشته  این  اما متأسفانه. دارد  را برعهده  متفکرانی  چنین  پرورش  وظیفه  فلسفه  دهند و رشته  را تشخیص  فرهنگی  مبانی

  ـ که  و پرورش  در آموزش  استخدام  به  موفق  حتی  آن  التحصیالن فارغ  که  تا جایی  است  قرار گرفته  نظام  اندرکاران دست  مهري و بی  توجهی و مورد بی  شده  واقع

  فلسفه  تدریس  به  فلسفه  استاد و معلم  عنوان  یا باید به  از نظر شغلی  فلسفه  التحصیل فارغ. شوند ـ نمی  است  فلسفه  لیسانس  یک  براي  کاري  زمینه  ترین متعارف
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  و دکتراي  لیسانس فوق  التحصیالن بیشتر فارغ  مراکزي  در چنین  البته  کند که  فعالیت  انسانی علوم  ها و پژوهشگاه دایره المعارف  مثل  بپردازد یا در مراکز پژوهشی

  .کار گردد  به  مراکز مشغول  از این  دستیار پژوهشگر در بعضی  عنوان  تواند به مند باشد، می و عالقه  فعال  که  در صورتی  فلسفه  لیسانس  دارند و یک  فعالیت  فلسفه

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : و تخصصی  اصلی  دروس

،  در تفکر اسالمی  ، اخالق در تفکر غربی  اخالق  ، فلسفه اسالمی  ، فلسفه کالم  ، علم اسالمی فلسفه ، تاریخ و فلسفی  کالمی  متون  جدید، منتخب  ، منطق قدیم  منطق

،  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه تا "کانت"از   فلسفه  ، تاریخ "هیوم"تا  "بیکن"از   فلسفه  ، تاریخ تا رنسانس  وسطی  قرون  فلسفه  ، تاریخ یونان  فلسفه  ، تاریخ نظري  عرفان

  ، فلسفه در غرب  ، متافیزیک  عربی  زبان  به  فلسفی  ، متون خارجی  زبان  به  فلسفی  ، متون بیستم  جدید قرن  معاصر و مکاتب  جدید و معاصر، فلسفه  فلسفه  تاریخ

  . علوم

 کاردانی امور مالی و مالیاتی

   :دیباچه
هاي مالیاتی  افرادي است که پس از یک آموزش دو ساله علمی قسمتی از نیازهاي وزارت امور اقتصادي و دارائی را در زمینههدف از این دوره آموزش و تربیت 

 و بتوانند به عنوان کمک ممیز، ممیز، سرممیز، ممیز کل و رئیس یا معاون جزئی واحدهاي مالیاتی ، مالی، اداري و قسمت وصول فعالیت کنند. تامین نمایند

توانند در مشاغل مورد  التحصیالن این دوره می نیاز به نحوي تنظیم گردیده که جدا از حوزه وزارت امور اقتصادي و دارائی فارغ طبیعت رشته و دروس پیش البته

  .دیپلم حسابداري نیز نقش داشته باشند نظر براي فوق

 :هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس پایه

 .ها، حقوق بازرگانی، مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت مشی مالی دولت پایه، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مالیه عمومی و خطاصول علم اقتصاد، ریاضیات 

 :دروس تخصصی

امورمالی، نویسی به زبان کوبال و کاربرد آن در حسابداري و  اصول حسابداري، حسابداري میانه، حسابرسی، حسابداري دولتی، حسابداري صنعتی، برنامه

  . ها، کلیات حقوق و مقررات مدنی حسابرسی مالیاتی، قانون مالیت

 کتابداري

   :دیباچه
کتابخانه عمومی دارد که تعداد کتاب بهترین و بزرگترین آنها  1500میلیون نفر از آنها باسواد هستند، کمتر از  48میلیون که  70کشور ایران با جمعیت حدود 

این در حالی است که کشور همسایه ما، آذربایجان، با جمعیت حدود جمعیت ایران ده هزار کتابخانه دارد و . رسد هزار جلد می 500به زحمت به یک میلیون و 
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البته در کشور ما جمعیت استفاده کننده از همین حداقل .هزار جلد کتاب داشته باشد 700تا  600در کشورهاي پیشرفته یک کتابخانه براي شروع کار باید 

در واقع کشور ما با این که زمانی مهد تمدن و دانش بوده و بزرگترین . ها در ایران فعالیت چشمگیري ندارند انات نیز بسیار اندك است و کتابخانهامک

اکن و ساکتی هستند که ها، مراکز س ترین کتب را داشته است، اکنون در زمینه کتاب و کتابخوانی دچار فقر فرهنگی است و کتابخانه هاي عالم و نفیس کتابخانه

مند  بدون شک یکی از علل اصلی این مشکل، نبود کتابداران متخصص و عالقه.شود خانه آنها شلوغ می آموزان یا دانشجویان، قرائت فقط در دوران امتحانات دانش

کتابخانه واحد متبوع خود را داشته باشند و در جریان انتشار با تجربه و تحصیل کرده که توانایی ارزیابی نیازهاي , کارشناسانی آگاه .هاي کشور است در کتابخانه

یابی مراجعه کننده به  نویسی مناسب امکان دست این افراد باید قادر به سازماندهی منابع بوده و با فهرست. هاي مناسب قرار گیرند هاي جدید و خرید کتاب کتاب

شود، تربیت همین دسته از  ها و مراکز آموزش عالی کشور ما ارائه می رسانی که در دانشگاه اطالع هدف رشته کتابداري و. هاي مورد نظر را فراهم آورند کتاب

شود که ثبت و ضبط  در معناي وسیع آن که شامل هر گونه اثري می(  دو عنصر کتاب  میان  مسیر ارتباط  هموار کردن  کتابداري  در واقع رشته .متخصصان است

،  بشناسیم  درستی  دو عنصر را به  از این  تنها هر یک  باید نه  پذیر کنیم را امکان  ارتباط  این  بتوانیم  که  آن  براي  البته. است  از کتاب  هکنند  و استفاده) شده باشد

  وظیفه  سه  همین  براساس)  کارشناسی  دوره خصوصاً(  کتابداري  در رشته  و اختصاصی  پایه  دروس  تمام . دو را نیز بیاموزیم  آن  پیوند میان  الزم است چگونگی  بلکه

  تبدیل  آنها و چگونگی  گردد، محتواي می  آگاه  مواد انتشار یافته  انواع  هاي شناسد، از ویژگی را می  و متون  منابع  رشته  این  دانشجوي  ؛ یعنی است  شده  تدوین

  معناي  به(  کتاب  از قبیل  گوناگون  هاي رسانه  هاي ها و توانایی کند و قابلیت می  را درك  شناسایی  قابل و  عینی  اي پدیده  به  نویسنده  موجود در ذهن  هاي اندیشه

،  انانس  شناخت  براي  که  هست  رشته  این  نیز در برنامه  دیگر دروسی  از سوي .یابد و مانند آنها را درمی  ، اینترنت فشرده  ، نوار، لوح ، روزنامه ، مجله)محدود

  براي  مواد و منابع  زیرا اگر بخواهیم.  مفید است  مردم  ها و باورهاي دانسته  و جامعه  ، فرهنگ ، تأثیر محیط آنان  افراد در ذهن  و معرفت  دانش  گیري شکل  چگونگی

  دانستن  البته . دهیم  آنها را تشخیص  اطالعاتی  و نیازهاي  نا باشیمآنها آش  فرهنگی  ، با محیط بشناسیم  درستی  را به  باشد، باید مراجعان  استفاده  قابل  مراجعان

دو را نیز   آن  میان  ایجاد ارتباط  به  باید تدابیر مربوط  بلکه. کند نمی  کفایت  کتابداري  وظیفه  انجام  براي  تنهایی  به  کننده  یا استفاده  و خواننده  کتاب  هاي ویژگی

  پس. گردد می  دچار اختالل  شرایطی  چه  شود و تحت می  آسان  ارتباط  شرایطی  در چه  بود و دانست  آگاه  فرآیند ارتباط  به  است  ار الزمک  این  براي.  شناخت

  مندان عالقه  و پژوهش  مطالعه  ، موضوع   و ارتباط  ، خواننده کتاب  مثلث  ضلع  سه  دلیل  همین  به. آشنا باشد  و بیش  نیز کم  ارتباطات  با حوزه  که  است  کتابدار الزم

 .باشد می  کتابداري  رشته  درسی  هاي برنامه  براي  مناسبی  دستمایه  مانده،  برجاي  مطالعات  از این  که  و آثاري  این رشته است

 : الزم  هاي توانایی

زیرا . دارد  رشته  در این  بیشتري  پیشرفت  تر باشد، قابلیت او گسترده  و تتبعات  مطالعات  دامنه  که  هر فردي  بنابراین. سر و کار دارد  اندوزي با دانش  کتابداري  رشته

و   و پیوسته  آهسته  فراگیري.  است  کتابداري  رشته  خطرزا براي  ، آفتی دانستن  و معرفت  نیاز از ارتقاء و بهبود دانش موجود و خود را بی  هاي دانسته  به  قناعت

  اصرار بر تحمیل. باید در خود بپرورانند  رشته  این  دانشجویان  که  است  اي عمده  نیز دو ویژگی  کنندگان  و پرسش  در برخورد با اطرافیان  و بردباري  ییشکیبا

شود  می  کند و سبب می  محبوس  اي روزنه  و بدون  بسته  در چارچوب  تدریج  ، کتابدار را به آراء آنان  کردن  و تحلیل  از شنیدن  و خودداري  دیگران  خود به  نظرات

و   تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  آزمایشی  گروه  از هر سه  کتابداري  رشته. (کند  را تحمل  او بتواند دیگران  باشند و نه  او را داشته  تحمل  تاب  دیگران  نه  که

  .پذیرد دانشجو می  انسانی علوم

 :  ندر ایرا  شغلی  موقعیت
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رو   از این.  است  الزامی  ها امري کتابخانه  ، ایجاد و گسترش بشري  دانش  مختلف  هاي در زمینه  انتشارات  میزان  و افزایش  انسانی  جوامع  سریع  پیشرفت  به  با توجه

  در مقاطع  مدارس  هاي در سراسر کشور و کتابخانه  عمومی  هاي خانهکتاب.  است  بسیار روشن  آن  شغلی  هاي انداز فرصت چشم  که  است  هایی از رشته  یکی  کتابداري

  نیز هنوز آماده  رسانی و مراکز اطالع  و تخصصی  دانشگاهی  هاي کتابخانه .باشند  کرده  را طی  دانشگاهی  هاي دوره  هستند که  کتابدارانی  راه  به  هنوز چشم  مختلف

هستند، افراد   التحصیالن فارغ  در صدد استخدام  که  هایی مراکز و کتابخانه  که  داشت  نیز توجه  نکته  این  باید به  البته . هستند  رشته  این  التحصیالن فارغ  پذیرش

خود بپردازند و از   هاي هارتم  به  بخشیدن  و عمق  دانش  و گسترش  خودسازي  به  رشته  از آغاز ورود به  که  است  بر دانشجویان  دهند و این می  تر را ترجیح شایسته

  .نمایند  ترسیم  خود را پیشاپیش  انداز شغلی چشم  طریق  این

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 : هاي کتابداري مشترك در گرایش  دروس

  اختصاصی  ، متون  فلسفه  عمومی  ، تاریخ جهان  ادبیات  ، تاریخ ایران  ادبیات  ، تاریخ  شناسی جامعه  ، مبانی تمدن  ، تاریخ عمومی  ، روانشناسی  اجتماعی  روانشناسی

  ، سازماندهی سازي  ، مجموعه  و کتابداري  ، کتابخانه عربی  اختصاصی  ، متون روسی  اختصاصی  ، متون  آلمانی  اختصاصی  ، متون  فرانسه  اختصاصی  ، متون  انگلیسی

  نوسواد، مواد خدمات  بزرگساالن  براي  کتابخانه  ، مواد خدمات و بصري  ، مواد سمعی کتابخانه  و تجهیزات  ، ساختمان) و عربی  فارسی(  عمومی  شناسی مواد، مرجع

،   نویسی  ، گزارش  کار مرجع  ، اصول) التین( عمومی  شناسی  ، مرجع کتابخانه  ، اداره  التین  نوسی ، ماشین  فارسی  نویسی ، ماشین و نوجوانان  کودکان  براي  کتابخانه

 . کارآموزي

 :دروس تخصصی گرایش علوم انسانی و اجتماعی

نویسی، مبانی سازمان و مدیریت، مبانی علم حقوق، مبانی تاریخ اجتماعی ایران، جغرافیاي شهري و  آمار و احتماالت مقدماتی، مبانی کامپیوتر و برنامه

 .هاي اطالعاتی وجوان، تاریخ ادیان، آشنایی با بانکروستاشناسی، کلیات علم اقتصاد، روانشناسی کودك و ن

 :دروس تخصصی گرایش فنی و مهندسی

هاي اطالعاتی علوم پایه، مبانی  شناسی، ریاضیات عمومی، فیزیک عمومی، شیمی عمومی، آمار و احتماالت، فیزیولوژي عمومی، آشنایی با بانک تاریخ علوم، زمین

  .ویسی کاربردين نویسی، برنامه کامپیوتر و برنامه

 مددکاري اجتماعی

  : دیباچه
افتند که در آنجا افرادي به نام مددکار در دفتر یا واحد مددکاري فعالیت  ها می ها یا پرورشگاه شود بسیاري از افراد به یاد زندان وقتی سخن از مددکاري می

التحصیل آن باید  هاي کاربردي است که فارغ مددکاري اجتماعی، یکی از رشتهبلکه . شود اما حرفه مددکاري به فعالیت در دو مکان فوق محدود نمی. کنند می

هایی شود که به هر دلیل اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و  هایی که آموزش دیده است، وارد زندگی انسان ها و تکنیک بتواند در مراکز مختلف با استفاده از روش

توانند به یاري  در واقع این افراد می.را به تنهایی حل کنند یا منشأ مشکل خویش را تشخیص بدهند توانند مشکل خود خانوادگی دچار مشکل بوده و نمی
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بنابراین اگر بخواهیم این رشته را به طور خالصه معرفی کنیم، باید بگوییم که هدف رشته مددکاري این است که . مددکارمشکل خویش را شناخته وحل نمایند

 .اجتماعی کمک کند تا خود را بیابند، مشکل خویش را بشناسند و سپس راه حل آن را پیدا کنندبه افراد نیازمند به خدمات 

 : الزم  هاي توانایی

یند، ب ها می انسان  در زندگی  را که  و معضالتی  باشد تا بتواند مشکالت  داشته  قوي  اي باشد؛ یعنی باید روحیه  خاصی  روحی  هاي توانمندي  مددکار باید داراي  یک

  برقرار کردن  مددکار نباید در گفتگو و ارتباط  یک  در ضمن. خورند نمی  رشته  درد این  به  و عاطفی  و بسیار حساس  افراد زودرنج  که  باید پذیرفت  کند پس  تحمل

 .کند  بدهد و او را کمک  شناخت  دیگري  تواند به ناسد، نمیاگر خود را نش  بشناسد چون  خوبی  مددکار باید خود را به  یک  شود و در نهایت  دچار مشکل  با دیگران

 : در ایران  شغلی  موقعیت

کنند   را انتخاب  توانند آن می  انسانی  و علوم  تجربی  ، علوم و فنی  ریاضی  علوم  آزمایشی  گروه  هر سه  داوطلبان  که  است  هایی از جمله رشته  مددکاري  رشته

را متمایز   فوق  رشته  دو ویژگی  این .بگذرانند  طرح  سال 2  التحصیلی از فارغ  و پس  واحد کارورزي 24  تحصیل  باید در دوران  رشته  این  دانشجویان  همچنین

،  دولتی  هاي ها و مؤسسه سازمان در  طرح  سال 2و   واحد مستقل 6در   واحد کارورزي 24از   ناشی  تجربه  دلیل  به  رشته  این  التحصیالن فارغ  ، چرا که است  ساخته

  و مسؤولیتی  تواند در آنجا حضور داشته می  ، مددکار اجتماعی هست  یا امور اجتماعی  رفاه  اداره  که  هر جایی  در واقع .برخوردار هستند  مناسبی  شغلی  از موقعیت

نیز   با مشکالتی  مددکاري  رشته  که  باید پذیرفت  رشته،  این  هاي اما با وجود مزیت .ندارند  اشتغال  مشکل  رشته  این  التحصیالن فارغ  در نتیجه. بگیرد  را بر عهده

  . است  بسیار بزرگی  کنکور مشکل  و داوطلبان  جوانان  در بین  و حتی  در جامعه  مددکاري  رشته  بودن  گمنام  میان  در این  که  گریبانگیر است

 : تحصیل  در طول  رشته  این  هاي درس

 :  و اصلی  پایه  دروس

، مبانی  اجتماعی  رفاه  ، مبانی ، آمار مقدماتی مددکاري  ، مبانی پایه  ، ریاضیات روانشناسی  ، مبانی در اسالم  و تعاون  اجتماعی  ، خدمات  شناسی جامعه  مبانی

،  توانبخشی  ، اصول سیاست  علم  ، اصول مدیریت  ، مبانی حقوق  اقتصاد، کلیات  علم  ، اصول اجتماعی  ، کاربرد آمار در خدمات شناسی مردم  ، مبانی شناسی جمعیت

  ، حقوق اجتماعی  شناسی ، آسیب ، نهاد خانواده) عملی(  اجتماعی  در خدمات  تحقیق  ، روش جمعیت  تحلیل  ، روش شناسی جامعه  هاي ، نظریه اجتماعی  روانشناسی

  مؤسسات  ، مدیریت ایران  اجتماعی  مسایل  ، بررسی روانی  ، بهداشت و توسعه  شهري  شناسی ، جامعه خانواده  ، بهداشت روستایی  شناسی و کار، جامعه  خانواده

 . و تجاري  اقتصادي  ریزي برنامه  ، کلیات اجتماعی  خدمات

 : تخصصی  دروس

و   کودك  ، روانشناسی  فردي  مددکاري  ، کارورزي خاص  هاي گروه  ، توانبخشی گروهی  ددکاري، م گروهی  ، پویایی مددکاري  هاي با روش  ، آشنایی  فردي  مددکاري

  ، پروژه ، اقتصاد ایران  جامعه  مددکاري  ، کارورزي ، تغذیه  گروهی  در مددکاري  ، کارورزي مرضی  ، روانشناسی  اي جامعه  ، مددکاري و مددکاري  ، مشاوره نوجوان

  . اجتماعی  در خدمات  پرستی، سر  تحقیقاتی
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 مدیریت

   :دیباچه
ها، گرفتار دلسردي، یأس و افسردگی  مالی و فساد اداري چه باید کرد؟ چرا کارکنان سازمان  توان معضل بیکاري را حل نمود؟ با مسأله سوءاستفاده چگونه می

شود؟بسیاري از متخصصان علوم گوناگون، به ویژه صاحبنظران علوم انسانی  ه نمیهاي ما از امکانات موجود به خوبی استفاد شوند؟ چرا در تعدادي از سازمان می

چون تأمین نیازهاي فنی، خدماتی، درمانی و تفریحی . است "مدیریت"هاي هر جامعه  گویند که کلید معماي مشکالت سازمان ها می درپاسخ به این سؤال

اي براي فایق آمدن بر مشکالت  به همین دلیل هر جامعه. پذیر نیست وري را داشته باشند، امکان هرهجامعه، بدون وجود مدیران الیق که باالترین کارآیی و ب

هاي معتبر علوم انسانی  تخصصی که در بیشتر دانشگاه. سازمانی خود، قبل از هر چیز باید به مسأله آموزش صحیح و موثر مدیریت توجهی بنیادي داشته باشد

،  بازرگانی  مدیریت  به  توان می  جمله  از آن  است که  متعددي  هاي شاخه  در کشور ما داراي  مدیریت  رشته. شود ت آموزش داده میجهان، تحت عنوان رشته مدیری

  یا اداره  دریایی  سریايکمی  مدیریت  مثل  تري تخصصی  هاي از شاخه  کرد و همچنین  اشاره  و امور بانکی  اکو، امور گمرکی ، بیمه ، بیمه  ، جهانگردي ، دولتی صنعتی

 .برد  ها نام امور بیمارستان

 : بازرگانی  مدیریت  گرایش

در ایجاد   خویش  خالقه  قدرت  یاري  کند و به  و اداره  را تفکیک  تواند امور تجاري ، می کرده تحصیل  مدیر تجاري  یک  عنوان  به  بازرگانی  مدیریت  دانشجوي  یک

موجود،   کاالهاي  باید بتواند براي  بازرگانی  مدیریت  التحصیل فارغ .باشد  ، کارآفرین و توزیع  جدید در عرضه  هاي روش  ، ابداع و تازه  متنوع  اتخدم  بازار جدید، ارائه

  محصوالت  کشور ما، رساندن  شکالتم  از بزرگترین  امروزه یکی  نماید، چون  طراحی  دولتی  را در سیستم  توزیع  مطلوب  هاي یا روش  پیدا کند  بازار جدیدي

 . است  کننده مصرف  دست  بازار و به  به  و مرکبات  ، چاي برنج  مثل  کشاورزي

 :هاي این رشته در طول تحصیل درس

 : مدیریت  مختلف  هاي گرایش  در  مشترك  دروس

در   تحقیق  ، روش ، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن دیریتدر م  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  و کاربرد آن  ، ریاضیات حسابداري  اصول

  هاي ، سیستم اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  ، تحقیق و مدیریت  سازمان  ، مبانی مدیریت

 . در مدیریت  اطالعاتی

 : بازرگانی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

و   ، بازاریابی صنعتی  کار، حسابداري  ، روانشناسی  ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه مالی  تولید، مدیریت  ، مدیریت ، حسابرسی بازرگانی  ، حقوق  استراتژیک  مدیریت

  ، سیاست و ارز و بانکداري  ، پول الملل بین  ، بازاریابی  المللی بین  ، بازرگانی  المللی بین  و مالی  پولی  هاي مان، ساز سیستم  و طراحی  و تحلیل  بازار، تجزیه  مدیریت

  مینار در مسایل، س مالی  ، سمینار در مسایل صنعتی  ، روابط بازاریابی  ، تحقیقات الملل بین  بازرگانی  ، حقوق توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم و مالی  پولی

 . در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري ، بهره بازاریابی

 :صنعتی  مدیریت  گرایش
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  صنعتی  مدیریت  کارشناس  حضور یک. نیستند  صنعتی مدیریت  التحصیل ؛ فارغ صنعتی  واحدهاي  اکثر مسؤولین  که  است  ما این  صنایع  موفقیت  عدم  از علل  یکی

  انسانی  نیروي  و انگیزه  ، مهارت ؛ مشارکت خویش  از دانش  تا بتواند با استفاده  است  ضروري  بگیرد، در هر واحد صنعتی  را بر عهده  انسانی  نیروي  مسؤولیت  که

  صنایع  مهندسی  در رشته. است  عیو اجتما  و رفتاري  ، مالی و تکنیکی  فنی  بعد اصلی  سه  داراي  صنعتی  مدیریت .دهد  مورد نظر را افزایش  واحد صنعتی

 .دارد  تأکید بیشتري  صنایع  و رفتاري  دو بعد مالی  به  صنعتی  مدیریت  پردازند اما رشته می  صنایع  و تکنیکی  بعد فنی  مطالعه  بیشتر به  دانشجویان

 : صنعتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

در   ، تحقیق و توزیع  خرید و انبارداري  هاي ، سیستم آماري  کیفیت  بازار ، کنترل  و مدیریت  ، بازاریابی صنعتی  حسابداري،  صنعتی  ، روانشناسی مالی  مدیریت

  ، روابط صنعتی  هاي طرح  اقتصادي  ، بررسی صنعتی  ، حفاظت کارخانه  ، مدیریت سنجی و روش  ، کارسنجی و نگهداري  و تعمیرات  ریزي ، طرح  پروژه  ، کنترل عملیات

 . ، پروژه در سازمان  آن  و تحلیل  و تجزیه  وري ، بهره المللی بین  ، بازاریابی سیستم  و طراحی  و تحلیل  تجزیه  ، فنون صنعتی

  دولتی  مدیریت  گرایش

  کشور انجام  دولتی  ها و تشکیالت در سازمان  نحو احسن  بهرا   محوله  پنجگانه  بتوانند وظایف  که  است  اي شایسته  مدیران  ، تربیت دولتی  مدیریت  رشته  هدف

  کار بتواند مهارت  با تقسیم  که  نحوي  به  سازمان  یک  کارکنان  بین  وظایف  یا تقسیم  دهی ـ سازمان2 . آن  و اجراي  ریزي ـ برنامه1: عبارتند از  وظایف  این. دهند

و   ـ نظارت 5.  و راهبري  ـ هدایت4. جدید  کارکنان  یا کارگزینی  امور استخدامی  ـ عملیات3. دهد  افزایش  زئیج  کارهاي  به  خود را در پرداختن  پرسنل

در  براي مثال چون در یک بخش دولتی، رقابت وجود ندارد؛ کارکنان تمایل به افزایش ارتقاي خدمات ندارند و این وظیفه مدیریت است که بتواند. کنترل

  .وري کارکنان را افزایش دهد و مقررات دولتی، با خالقیت و نوآوري خویش، کارآیی و بهرهچارچوب قوانین 

 : دولتی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

،  مالی  مشی خط  و تنظیم  عمومی  ، مالیه دولتی  ، حسابداري سازمانی  تحول  ، مدیریت ریزي و برنامه  اقتصادي  ها، توسعه سازمان شناسی ، جامعه سیاسی  روانشناسی

ها،  تعاونی  ، مدیریت توسعه  ، مدیریت  تطبیقی  ، مدیریت دولتی  مدیریت  ها، مبانی و شهرداري  محلی  هاي سازمان  ، مدیریت بودجه  و کنترل  فراگرد تنظیم

و   تشکیالت  و اصالح  ، سازماندهی اداري  ، حقوق دولتی  مدیریت  ویژه  ، مباحث اداري  نهادهاي  و تحول  سیاسی  هاي ، سیر اندیشه مشی خط  و تعیین  گیري تصمیم

  . کار در سازمان  ها، روابط روش

 :جهانگردي  مدیریت  گرایش

ا وجود این اما ب. اش داراي جلوه و لطفی تازه، رمز و رازي دیگر و زیبایی و صالبتی دو چندان است کیلومتر مربع وسعت دارد و هرگوشه 1648000کشور ایران 

نتیجه یک نظرخواهی که از خبرنگاران خارجی به عمل آمده . تنها سهم اندکی از صنعت سودآور جهانگردي را به خود اختصاص داده است  همه جلوه و جذابیت،

  و تقویت  توسعه  چون الزمه. ا استدهد که بسیاري از آنها بر این اعتقادند که مدیریت ضعیف یکی از عوامل رکود صنعت جهانگردي در کشور م است، نشان می

  در راه  که  و مشکالتی  مسائل  موجود و همچنین  امکانات  تا بتوان  کشور است  و فرهنگی  ، جغرافیایی ، اجتماعی اقتصادي  هاي از زمینه  ، اطالع جهانگردي  صنعت

کارآمد و   مدیران  یاري  که تنها به  کاري.  داشت  و عملی  دقیق  ریزي برنامه  جود، یکمو  تحقیقات  براساس  کرد و سپس  وجود دارد، شناسایی  صنعت  این  توسعه

باید بداند   در نهایت  رشته  این  متخصص  یعنی. شود می  داده  آموزش  جهانگردي  مدیریت  در شاخه  که  ؛ تخصصی پذیر است امکان  جهانگردي  در صنعت  متخصص

 ایجاد نماید؟  توریست  جذب  براي  جدیدي  جهانگردي  بازارهاي  کند؟ و چگونه  جذب  کند؟ چگونه  جذب را  جهانگردي  نوع  چه  که
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 : جهانگردي  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

،  جهانگردي  و تبلیغات  بازاریابی  دیریت، م جهانگردي  شناسی  مردم  ، مبانی جهانگردي  حقوقی  و مقررات  ، قوانین ملل  روحیات  ، شناخت ایران  و فرهنگ  تاریخ

،  فراغت  اوقات  ، گذراندن  جهانگردي  صنعت  ، شناخت ایران  جهانگردي  ، جغرافیاي با نقشه  و آشنایی  خوانی ، نقشه  ایران  دستی  صنایع  ، شناخت اقتصاد جهانگردي

،  و صدور بلیط  ، امور مسافرت ایران  هاي با موزه  ، آشنایی ایران  ، هنر و معماري  ایران  شناسی ، باستان ندر ایرا  اجتماعی  مسائل  و تحلیل  ، تجزیه سفر در اسالم  آداب

،  مهمکال  انگلیسی  ، زبان تخصصی  مکاتبات  انگلیسی  ، زبان عامه  ، فرهنگ جهانگردي  هاي سیاست  تطبیقی  ، مطالعات  جهانگردي  توسعه  ریزي ، برنامه راهنمایی  فن

و کاربرد   ، ریاضیات حسابداري  ، اصول کشور، کارآموزي  منابع اقتصادي  و گسترش  الملل بین  روابط  در بسط  جهانگردي  ، نقش ایران  دولتی  هاي با سازمان  آشنایی

،  و مدیریت  سازمان  ، مبانی در مدیریت  تحقیق  ، روش اد کالن، اقتصاد خرد، اقتص در مدیریت  ، کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت  ، آمار و کاربرد آن در مدیریت  آن

در   اطالعاتی  هاي ، سیستم و دیریت  سازمان  ، مبانی اسالمی  مدیریت  ، مبانی اساسی  ، حقوق انسانی  منابع  ، مدیریت رفتار سازمانی  ، مدیریت در عملیات  تحقیق

  . مدیریت

  بیمه  مدیریت  گرایش

گذاري کند، باید اطمینان داشته باشد که در  داري که بخواهد در کشوري سرمایه هاي توسعه در کشورهاي پیشرفته است، چون هر سرمایه شاخص بیمه یکی از

ه این معنی ب. کنند رو در کشورهاي پیشرفته از بیمه به عنوان صنعت بیمه یاد می از همین. وي مصون خواهد بود  صورت بروز هرگونه حادثه یا خطري، سرمایه

تواند وارد این صنعت شود بلکه باید متخصص و  که همزمان با توسعه صنعت، بیمه نیز توسعه خواهد یافت و همچنین بر این اعتقادند که هر فردي نمی

گیرد تا بتواند آنها  گذارها را فرا می با بیمه رفتار  و چگونگی  بیمه  هاي سازمان  اداره  ، نحوه بیمه  مدیریت  در کشور ما نیز دانشجوي. آموخته این صنعت باشد دانش

  اطالعات  و غیره  درمانی  ، خدمات عمر، ماشین  بیمه  مثل  بیمه  هاي فعالیت  انواع  گرایش درباره  دانشجوي این  همچنین. کند  و تشویق  ترغیب  گذاري بیمه  را به

 .گیرد فرا می  مدیریتی  و مبانی  پایه  را براساسها  زمینه  دراین  فعالیت  و چگونگی  کرده  را کسب  الزم

 : بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

  ، حقوق  تجارت  ، حقوق و ارز و بانکداري  ، پول  ، حسابرسی  اقتصادي  ، توسعه شناسی ، جامعه عمومی  ، روانشناسی بازرگانی  مدیریت  ، اصول صنعتی  حسابداري

  بازار، متون  و مدیریت  ، بازاریابی بیمه  ، حقوق اتکایی  ، بیمه  و بیمه  ریسک  ، مدیریت  بیمه  هاي شرکت  ، حسابداري اشخاص  ، بیمه اموال  ، بیمه مهبی  ، اصول مدنی

 . انگلیسی  بیمه

 : اکو  بیمه  مدیریت  گرایش

. کند می  اکو انتخاب  اي منطقه  عضو پیمان  کشورهاي  مندان عالقه  خود را از بین  دانشجویان و  است  ایجاد شده  در ایران  که  است  تخصصی  دانشکده  اکو یک  بیمه

  در ایجاد امنیت  بیمه  نقش  درباره  شود و دانشجویان می  داده  آموزش  و تجاري  ، حسابداري ، حقوقی ، اقتصادي مدیریتی  مختلف  موضوعات  گرایش  در این

  مدیریت  گرایش  دروس  تمامی  که  است  در آن  بیمه  با مدیریت  گرایش  این  تفاوت  است  گفتنی. کنند می  مطالعه  جامعه  و رفاهی  اقتصادي  تو امنی  گذاري سرمایه

  بیشتري  تسلط  که  افرادي  داوطلبان  ز بینا  پذیرد و سپس ، دانشجو می برابر ظرفیت  ده  اول  در مرحله  دانشکده  رو این  و از همین  است  انگلیسی  زبان  اکو به  بیمه

 .شود می  بیشتري  توجه  الملل بین  و تجارت  الملل بین  حقوق  قوانین  به  گرایش  در این  همچنین. کند می  دارند، انتخاب  انگلیسی  زبان  به

 :اکو  بیمه  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس
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 امور گمرکی  یتمدیر  گرایش

و   وارداتی  کاالهاي  بررسی  نحوه  در آن  که  است  و بازرگانی  تجاري  از مدیریت  نیز بخشی  امور گمرکی  مدیریت  و گرایش  است  جهان  تجارت  در خدمت  گمرك

کشور،   اقتصادي  سیاست  آموزند براساس می  دانشجویان  همچنین. شود می  داده  آموزش  مالیاتی  هاي ایجاد تعرفه  ها و چگونگی اظهار نامه  تنظیم  و نحوه  صادراتی

 .کنند  را شناسایی  و غیرممنوعه  ممنوعه  کاالهاي

 : امور گمرکی  مدیریت  گرایش  و تخصصی  اصلی  دروس

و   بانکی  ، مسایل  دولتی  ، حسابداري ریزي و برنامه  اقتصادي  ، توسعه تجارت  ، حقوق مدنی  و مقررات  ، حقوق  بیمه  ها، اصول دولت  مالی  مشی و خط  عمومی  مالیه

  ، شیمی  گمرکی  و مقررات  ، قوانین دولتی  بودجه  و کنترل  تنظیم  ، اصول و مأخذشناسی  تحقیق  هاي ، روش انگلیسی  زبان  به  بازرگانی  ، مکاتبات اسنادي  اعتبارات

و   ، آثار هنري فرهنگی  با میراث  ، آشنایی و الکترونیکی  الکتریکی  و تجهیزات  آالت با ماشین  آنها، آشنایی  و مصنوعات  نسجی  الیاف  ، شناخت ها و فلزات کانی

،  الملل بین  امور مالی ،  الملل بین  ، بازرگانی  تخصصی  انگلیسی  ، زبان گمرکی  المللی بین  هاي ها و کنوانسیون سازمان  و واردات  صادرات  عمومی  ، مقررات جات عتیقه

 .کاال  بندي ، طبقه و نقل  حمل  با صنعت  آشنایی

 : الزم  هاي توانایی

  در تمامی  مدیریت  رشته  دانشجوي  براي  الزم  هاي از ویژگی  قوي  بیان  و قدرت  و تحلیل  تجزیه  ، توان خوب  اجتماعی  ، روابط نفس  ، اعتماد به رهبري  قدرت

  و در دروس  مند بوده بازار عالقه  و محیط  و اقتصادي  تجاري  مسائل  باید به  و صنعتی  بازرگانی  هاي در گرایش  بخصوص  رشته  این  دانشجوي.  ها است گرایش

. باشد  و آمار قوي  ریاضی  باید در دروس  صنعتی  مدیریت  بخصوص  مدیریت  رشته  دانشجوي  همچنین .باشد  قوي  فارسی  و ادبیات  انگلیسی  ، زبان ریاضی

  یک  و به  برخوردار بوده  خوبی  اجتماعی  مند باشد و از روابط جغرافیا عالقه  درس  خود و به  و فرهنگ  تاریخ  به  که  است  نیز الزم  جهانگردي  مدیریت  دانشجوي

این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم . برقرار کند  ارتباط  راحتی  به  خارجی  دانباشد تا بتواند با جهانگر  مسلط  یا عربی  ، فرانسه انگلیسی  مثل  خارجی  زبان

 .پذیرد ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می
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 : در ایران  شغلی  موقعیت

و   از مطالب  بخشی  چون. کار گردد  به  مشغول  یا کارخانه  شرکت  مدیر یک  عنوان  بدو امر به  از همان  باشد که  نباید انتظار داشته  مدیریت  رشته  التحصیل فارغ  یک

  یک  عنوان  در ابتدا باید به  رشته  این  التحصیل فارغ  بنابراین. شود  گرفته  جامعه  هاي و سازمان  از محیط  تجربه  عنوان  باید به  مدیریت  هاي کالس  محتواي

و   دولتی  تواند در مؤسسات می  دولتی  مدیریت  التحصیل فارغ  در کل. کند  را طی  ترقی  هاي مرور پله  به  و سپس  ار کار شدهتر وارد باز پایین  هاي در رده  کارشناس

  هاي کار در سازمان  براي  صنعتی  کند و مدیریت  فعالیت  و بازرگانی  اقتصادي  هاي تواند در سازمان می  بازرگانی  مدیریت. کار گردد  به  مشغول  و خدماتی  عمومی

بازار   جذب  جهانگردي  مدیریت  گرایش  دانشجویان  کشور نیز، تمامی  جهانگردي  در صنعت  کار متخصص  نیروي  نیاز به  دلیل  به.  مناسبتر است  و تولیدي  صنعتی

  اسالمی  ارشاد و فرهنگ  وزارت  میراث فرهنگی و گردشگري  ا در سازمانو ی  یا تورگردان  مدیر فنی  عنوان  به  مسافرتی  توانند در دفاتر خدمات شوند و می کار می

  با تجارت  در ارتباط  که  و نقل  و حمل  بازرگانی  هاي نیاز دارند، شرکت  مدیریت  رشته  متخصصان  به  که  دولتی  بیمه  هاي بر شرکت  عالوه. کار گردند  به  مشغول

  .کنند می  را جذب  بیمه  مدیریت  گرایش  یالنالتحص هستند نیز فارغ  المللی بین

  مدیریت مالی

  : دیباچه
گذاري و ابزارهاي مالی  هاي سرمایه هاي مالی جهانی و شیوه با توجه به روندجهانی شدن اقتصاد کشورها، متخصصان مالی کشور، بایستی با نظام

رشته مدیریت مالی در همین راستا . ر دنیاي متالطم امروز تثبیت کندپیشرفته آشنایی داشته باشند تا کشور بتواند موقعیت مالی خود را د

هایی  توانند با ارائه راهکار شوند و در نهایت می هاي نوین مدیریت مالی و کاربرد آنها آشنا می در این رشته دانشجویان با تئوري. ایجاد شده است

آموختگان مدیریت مالی عالوه بر توانایی  دانش. اقتصادي کشور بردارند هاي مؤثري در حل مشکالت گذاري، گام براي بسط و توسعه سرمایه

ها و مؤسسات را مورد ارزیابی قرار دهند و در اخذ تصمیمات مالی  توانند وضعیت مالی شرکت تجزیه و تحلیل و حضور فعال در بازارهاي مالی می

  . ها، نقش اساسی ایفا کنند مؤثر در سازمان

  :طول تحصیل هاي این رشته در  درس

  :دروس اصلی و تخصصی

مالی، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی،   مدیریت مالی، پول و ارز بانکداري، بازاریابی و مدیریت بازار، مدیریت استراتژیک، اقتصاد سنجی

اصول مدیریت مالی، مبانی مدیریت ریزي، حقوق بازرگانی، حسابداري صنعتی،  آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی، توسعه اقتصادي و برنامه

الملل، مبانی مهندسی مالی، بازار پول و سرمایه، مبانی  گذاري، مدیریت مالی در ایران، نهادهاي پولی و مالی، نهادهاي پولی و مالی بین سرمایه

 .بانک ریزي مالیاتی، قراردادهاي بیمه، متون مالی، مبانی بانکداري و مدیریت ریسک و مدیریت بیمه، برنامه
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 مدیریت هتلداري

  : دیباچه
ت پذیرایی، دانشجویان مدیریت هتلداري با مشخصات انواع مؤسسات پذیرایی، اصول و معیارهاي انتخاب، شناخت و خرید وسایل و تجهیزات الزم براي مؤسسا

غذایی آنها، چگونگی نگهداري مواد غذایی، تهیه انواع غذاها،  ژي ها، رزرواسیون، منوشناسی و منونویسی، شناخت مواد غذایی و انر تقسیم کار دراین گونه مؤسسه

ها، بهداشت مواد غذایی، بهداشت کار و ایمنی در محیط آشپزخانه مؤسسات پذیرایی و در کل هرآنچه براي اداره ومدیریت صحیح و  پیش غذاها وشیرینی

 .دشون مناسب یک هتل، متل، رستوان و موارد مشابه ضروري است، آشنا می

 : هاي الزم توانایی

. تسلط داشته باشند) هاي فرانسه، آلمانی یا عربی یکی از زبان( التحصیالن این رشته، دانشجویان باید عالوه بر زبان انگلیسی به زبان دوم  با توجه به نوع کار فارغ

ز روابط اجتماعی خوبی برخوردار بوده و قدرت تجزیه و تحلیل و همچنین دانشجویان این رشته باید ا. شود البته در دانشگاه دروسی دراین زمینه ارائه می

 .خالقیت باالیی داشته باشند

 : موقعیت شغلی در ایران

هاي  مؤسسات ملی و جهانگردي و شرکت, هاي تخصصی صنعت هتلداري مانند واحدهاي پذیرایی و اقامتی توانند در زمینه التحصیالن مدیریت هتلداري می فارغ

 .وایی فعالیت کنندحمل و نقل ه

 : هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس پایه

روانشناسی  اصول سازمان و مدیریت، کلیات اقتصاد، اصول حسابداري، شناخت و کاربرد کامپیوتر، تاریخ ایران، مبانی کشور شناسی، مبانی جامعه شناسی،

 .هاي ایران باشد، شناخت و فرهنگ اقلیت می بر آنان به صورت آثار ملیاجتماعی، عوارض و نتایج توریسم، مطالب شرح حال بزرگانی که مقا

 : دروس اصلی

قررات حقوق صنعت حقوق کار وتأمین اجتماعی، کار برد کامپیوتر در صنعت جهانگردي و هتلداري، مدیریت بازاریابی و تبلیغات، اقتصاد جهانگردي، قوانین و م

خوانی  هاي اولیه، نقشه روحیات ملل، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران، مبانی مردم شناسی، بهداشت و کمک جهانگردي و هتلداري، روابط عمومی، شناخت

هاي  یکی از زبان( ها، جغرافیاي جهانگردي عمومی، جغرافیاي جهانگردي ایران، شناخت صنعت جهانگردي ، گذراندن اوقات فراغت، زبان دوم  و آشنائی با نقشه

 .، زبان انگلیسی)یا عربی آلمانی، فرانسه

 : دروس تخصصی

پزي، بهداشت مواد غذائی، اصول تغذیه و  شناخت تأسیسات اقامتی و پذیرایی و تشکیالت آن، حسابداري هتلداري، پذیره، خدمات رستوان، آشپزي، شیرینی

  .زبان انگلیسی تخصصی، کار آموزي داري،  تل، خانههاي غذائی، بهداشت کار و ایمنی، محاسبه قیمت تمام شده، شناخت و نگهداري تاسیسات ه رژیم
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 علوم قضایی

  : دیباچه

رعایت این دستور که . در فرهنگ پربار اسالمی و از جمله در قرآن مجید بر لزوم حکم قضایی، براساس آنچه خدا نازل کرده است، به دفعات تأکید شده است

گیرند ضمن  کند تا کسانی که تصدي امر قضا را در محاکم کشور بر عهده می ار گرفته است، ایجاب میدرقانون اساسی جمهوري اسالمی ایران نیز مورد اشاره قر

دهد، تسلط کافی بر منابع فقه اسالمی داشته باشند، به طوري که مستقیماً بتوانند با مراجعه به کتب فقهی،  آشنایی با آخرین تحوالتی که در عالم حقوق رخ می

کارشناسی علوم قضائی در جهت دسترسی به این هدف مهم تنظیم شده است و در آن تالش شده که در عین رعایت . ستخراج نمایندمرجع احکام مربوط را ا

نیاز،  دروس عمومی و دروس تخصصی مصوب رشته حقوق، با افزودن تعدادي واحد فقهی در برنامه درسی و تعدادي واحد عربی به عنوان دروس پیش

هاي الزم را براي تصدي امر قضا در محاکم جمهوري اسالمی ایران  التحصیالن این رشته توانایی فارغ. سبی بر موازین فقهی پیدا کنندآموختگان تسلط ن دانش

لتحصیالن ا هاي شغلی فارغ توانند موقعیت می  کنند، دروس تخصصی رشته حقوق را نیز مطالعه می عالوه بر این چون دانشجویان علوم قضایی، کلیه .کنند پیدا می

  .پذیرد علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می  این رشته از هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی،. حقوق را نیز داشته باشند

 : هاي این رشته در طول تحصیل درس

 :دروس پایه

 . عربی  حقوق اساسی، حقوق مدنی اشخاص و حمایت از محجورین،  مقدمه علم حقوق، حقوق جزاي عمومی،

 :دروس اصلی و تخصصی

اسناد تجاري، حقوق تجارت  ها، حقوق تجارت حقوق تجارت اشخاص، حقوق تجارت شرکت متون فقه،  المللی، حقوق اداري، اصول فقه، هاي بین حقوق سازمان

دادرسی مدنی، متون   ، آیین)فعه، وصیت وارثاموال و مالکیت، کلیات قراردادها، الزامات خارج از قرارداد، خانواده، عقود معین، ش( ورشکستگی، حقوق مدنی

شناسی، حقوق جزاي اختصاصی، قواعد نفقه، حقوق تطبیقی، ادله اثبات دعوي،  الملل خصوصی، جرم حقوقی، آئین دادرسی کیفري، کار تحقیقی، حقوق بین

  .حقوق کار، پزشکی قانونی

  پایان
  

  1392رضا فریدون نژاد   : گردآوري و تنظیم کننده  

  سازمان سنجش آموزش کشور: ع بمن

  .ارسال نمایید  rezaf1390@gmail.com: ایمیل نظرات و پیشنهادات خود را در مورد این کتاب به آدرس 
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