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رضتٟٙٔ ٝذسي صٙبيع
فبرغاِتحصيالٖ ايٗ رضت ٝتالش ٔيوٙذ تب ثب يه ٍ٘زش سبسٔبٖ يبفتٔ ،ٝسبئُ يه ٚاحذ تِٛيذي يب
خذٔبتي را ثزرسي  ٚتحّيُ وزد ٚ ٜثٌٝ٘ٛ ٝاي عُٕ وٙذ ثيطتزيٗ را٘ذٔبٖ در سيستٓ ثٛجٛد آيذ .سيزا
أىبٖ دارد و ٝطزاحبٖ يه ٚاحذ صٙعتي ٚلتي ٔطغ َٛطزاحي ٔيض٘ٛذ ثٔ ٝسبئُ التصبدي ،افشايص
ثٟزٜٚري  ٚسبيز ٔسبئُ تٛج ٝوبفي ٘ذاضت ٝثبضٙذ ،أب يه ٟٔٙذس صٙبيع ٍٙٞبْ ثز٘بٔٝريشي ثزاي ادارٜ
وبرخب٘ٝاي و ٝداراي وبرٌزاٖ سيبد ٔ ٚبضيٗ آالت ثسيبر است ثزاي ٔثبَ ث ٝايٗ ٔسأِ ٝتٛجٔ ٝيوٙذ وٝ
چٍٔ ٝ٘ٛيتٛاٖ ثيىبري ٔبضيٗآالت را ث ٝحذالُ رسب٘ذ  ٚاس ٘يزٚي ا٘سب٘ي ٘يش ثٟتزيٗ استفبد ٜرا وزد ٚ
در ضٕٗ ٔحص َٛوبرخب٘ ٝوٕتزيٗ ضبيعبت را داضتٍٟ٘ ٚ ٝذاري  ٚتعٕيزات ٔبضيٗآالت ٘يش ث ٝثٟتزيٗ
٘ح ٛا٘جبْ ثٍيزد.
ايٗ رضت ٝدر دٚر ٜوبرضٙبسي داراي ٌزايص ٞبي سيز ٔي ثبضذ:
داراي چٟبر ٌزايص


تِٛيذ صٙعتي ،



تحّيُ سيستٓٞب،



تىِٛٛٙصي صٙعتي



ايٕٙي صٙعتي
درٚس ٔطتزن در ٌزايصٞبي ٔختّف ٟٔٙذسي صٙبيع
ريبضئ ،عبدالتديفزا٘سيُ ،ثز٘بٔٛ٘ٝيسي وبٔپيٛتزٔ ،حبسجبت عذدي ،فيشيه  ،ضيٕي عٕٔٛي ،
ٔجب٘ي ٟٔٙذسي ثزق  ،التصبد ٟٔٙذسي٘ ،مطٝوطي صٙعتي  ،استبتيهٔ ،مبٔٚت ٔصبِح ،عّٓ ٔٛاد،

التصبد عٕٔٛي  ،اص َٛحسبثذاري ٞ ٚشيٝٙيبثي ،ارسيبثي وبر  ٚسٔبٖ ،طزحريشي ٚاحذٞبي
صٙعتي ،ثز٘بٔٝريشي  ٚوٙتزَ تِٛيذٛٔ ،جٛديٞب  ،وٙتزَ پزٚص ،ٜوٙتزَ ويفيت آٔبري ،تحميك در
عّٕيبت  ،رٚشٞبي تِٛيذ  ،تئٛري احتٕبالت  ٚوبرثزدٞبي آٖ ،آٔبر ٟٔٙذسي ،آسٔبيطٍبٜ
ا٘ذاسٌٜيزي دليك ،وبرٌبٔ ٜبضيٗاثشار  ،وبرٌب ٜعٕٔٛي جٛش ،وبرٌب ٜريختٌٝزي.
ٌزايص تِٛيذ صٙعتي
ٌزايص تِٛيذ صٙعتي فٗ ثٝوبرٌيزي ٟٔبرتٞبي تىٙيىي ـ التصبدي  ٚاستفبدٔ ٜؤثز ٘ ٚظبْيبفتٝ
اس ٘يزٚي ا٘سب٘ي ،سٔبٖٔ ،بضيٗآالت ،سبختٕبٖ ٛٔ ٚاد ثٙٔ ٝظٛر تِٛيذ وبال ثب ويفيت ٔطّٛة
ٔيثبضذ .در ٚالع ٞذف ايٗ ٌزايص تزثيت ٔذيزاٖ تِٛيذ ٚاحذٞبي صٙعتي است.

درٚس تخصصي ٌزايص تِٛيذ صٙعتي
سثبٖ تخصصي ،پزٚص ٜطزاحي ايجبد صٙبيعٟٙٔ ،ذسي فبوتٛرٞبي ا٘سب٘ي ،ثز٘بٔٝريشي تِٛيذ ،ثز٘بٔٝريشي ٚ
وٙتزَ تِٛيذ ٛٔ ٚجٛديٞب  ،وبرثزد وبٔپيٛتز در ٟٔٙذسي صٙبيع ،ثز٘بٔٝريشي ٍٟ٘ذاري  ٚتعٕيزات ،اصَٛ
ٔذيزيت  ٚتئٛري سبسٔبٖ ،پزٚص ،ٜوبرآٔٛسي.
ٌزايص ثز٘بٔٝريشي  ٚتحّيُ سيستٓٞب
ٌزايص ثز٘بٔٝريشي  ٚتحّيُ سيستٓٞب تب حذٚدي جٙج٘ ٝزْافشاري دارد  ٚثيطتز ث ٝارائ ٝراٞىبر
سيستٕبتيه ٔيپزداسد .در ٚالع ٞذف ايٗ ٌزايص تزثيت وبرضٙبسب٘ي است و ٝثتٛا٘ٙذ ثب ثٟزٌٜيزي اس
رٚشٞبي جذيذ  ٚسيستٕبتيه ٔ ٚذَٞبي ريبضي ٔسبئُ ٚاحذٞبي صٙعتي ثشري را تجشي ٚ ٝتحّيُ
ٕ٘ٛد ٚ ٜثيطتزيٗ رٕٛٙٞدٞب را ثزاي استفبد ٜاس ٔٙبثع ٔٛجٛد در عّٕىزد اجشاء تطىيُ سيستٓ ارائ ٝثذٙٞذ.
درٚس تخصصي ٌزايص ثز٘بٔٝريشي  ٚتحّيُ سيستٓٞب
سثبٖ تخصصي ،ثز٘بٔٝريشي حُٕ ٘ ٚمُ ،اص َٛضجيٝسبسي ،تحّيُ سيستٓٞب ،وبرثزد وبٔپيٛتز در ٟٔٙذسي
صٙبيع ،پزٚص ٜپبيب٘ي ،اصٔ َٛذيزيت  ٚتئٛري سبسٔبٖ ،وبرآٔٛسي ،سيستٓٞبي اطالعبتي  ٚوٙتزَ ٔذيزيت
.

ٌزايص تىِٛٛٙصي صٙعتي
ٌزايص تىِٛٛٙصي صٙعتي ٘سجت ثٌ ٝزايصٞبي تِٛيذ صٙعتي  ٚتحّيُ سيستٓٞب فٙيتز ثٛد ٚ ٜثٟٙٔ ٝذسي
ٔىب٘يه ٘شديهتز ٔيثبضذٞ .ذف ايٗ ٌزايص تزثيت تىِٛٛٙصيستٞبي وبرخب٘ ٝاست.
درٚس تخصصي ٌزايص تىِٛٛٙصي صٙعتي
ٔبضيٗٞبي افشار  ،ليذ  ٚثٙذٞب (جيه  ٚفيىسچز) ،طزاحي لبِت  ،وٙتزَ عذدي٘ٛٔ ،تبص ٔىب٘يىي ،عّٕيبت
حزارتي ،سثبٖ تخصصي ،پزٚص.ٜ
ٌزايص ايٕٙي
صٙعتي ٌزايص ايٕٙي صٙعتي ثٔ ٝسبئُ ٔطىُسبس در صٙعت اس ِحبظ ايٕٙي ٔيپزداسد؛ يعٙي تالش
ٔيوٙذ تب ثب اجزاي دستٛراِعُٕٞب اس خطزات احتٕبِي جٌّٛيزي وٙذ  ٚدر صٛرت ثزٚس ٔطىُ يب خطزي،
راٞي ثزاي رفع آٖ پيذا ٕ٘بيذ .اس جّٕ ٝايٗ ٔسبئُ ٔيتٛاٖ ث ٝوٛرٜٞب يب آِٛدٌي ٛٞا اضبرٕٛ٘ ٜد.
درٚس تخصصي ٌزايص ايٕٙي
ايٕٙي در ثزق ،اعالْ  ٚاطفبء حزيك ،ديًٞب  ٚظزٚف تحت فطبر ،عٛأُ ضيٕيبيي ٔحيط وبر ،عٛأُ
فيشيىي ٔحيط وبر ،حفبظت صٙعتي (ايٕٙي صٙعتي)ٟٙٔ ،ذسي احتزاقٌ ،بسرسب٘ي.

تٛا٘بييٞبي السْ :
ٔعٕٛال دا٘طجٛيبٖ ايٗ رضت ٝثبيذ تٛا٘بيي ٞبي ٔذيزيتي ثباليي ثزخٛردار ثبضٙذ .دا٘طجٛيبٖ رضتٟٙٔ ٝذسي
صٙبيع ثبيذ در د ٚدرس ريبضي  ٚفيشيه لٛي ثبضٙذ .ثخصٛظ در درس ريبضيبت جذيذ و ٝآٔبر ٚ
احتٕبالت ايٗ درس تب حذي ثٟٙٔ ٝذسي صٙبيع ٔزثٛط ٔيضٛدٕٞ .چٙيٗ يه دا٘طجٛي ٟٔٙذسي صٙبيع
ثبيذ اس خالليت ٛ٘ ٚآٚري ثزخٛردار ثبضذ.
ثبسار وبر ايٗ رضت ٝدر ايزاٖ
ضبيذ سٌ ٝزايص ا َٚايٗ رضت ٝاس ٘ظز ثبسار وبر در ايزاٖ ٚضعيت ثٟتزي داضت ٝثبضذ ٔ ٚعٕٛال فبرغ

اِتحصيالٖ ايٗ ٌزايص ٞبي ثٟتز جذة ٔحيط ٞبي وست  ٚوبر ٔي ض٘ٛذ ٌ .زايص ٞبي ٔب٘ٙذ تحّيُ
سيستٓ ٞب ٔعٕٛال دأ ٝٙفعبِيت ضبٖ ٌستزد ٜتز ثٛدٔ ٚ ٜي تٛا٘ٙذ حتي در ثيٕبرستبٖ ٞب  ٚضغُ ٞبي وٝ
ث ٝصٙعت ٘يش ٔزثٛط ٕ٘ي ض٘ٛذ فعبِيت وٙٙذ .اس ثيٗ ايٗ چٟبر ٌزايص ٌزايص ايٕٙي صٙعتي اس ٘ظز ثبسار
وبر در ايزاٖ الجبَ وٕتزي دارد  .در ٚالع ايٗ ٌزايص فزصت ٞبي ضغّي خبظ ٔ ٚحذٚدي در ايزاٖ
دارد

