رشته علمی کاربردی مکانیک خودرو چیست؟

همذهِ
تىٌَلَصی ؽتاتاى رؽذ ٍ تَعؼِ هی یاتذ ٍ در ایي هیاى صٌؼت خَدرٍ جایگاُ ٍیضُ ای در
جْاى دارد  .تِ گَاّی آهار صٌؼت خَدرٍ پظ اس صٌؼت ًفت دٍهیي صٌؼت هْن وؾَر تِ
ؽوار هی آیذ  .اتذاع ٍ پضٍّؼ در صٌؼت خَدرٍ تی تَلف ٍ تا ؽتاب سیاد در حال
گغتزػ ٍ تَعؼِ اعت ّ .ز رٍس ؽاّذ ؽىَفائی ٍ ًَ آٍری رٍس افشٍى در ایي صٌؼت
ّغتین ٍ هیذاى رلاتت ّوچٌاى تِ رٍی طزاحاى ٍ هٌْذعاى صٌؼت خَدرٍ تاس هی تاؽذ
تَجِ تِ گغتزػ رٍسافشٍى صٌایغ خَدرٍ ٍ هزتفغ ًوَدى ًیاسّای حول ٍ ًمل،تَلیذ ٍ
ًگْذاری اصَلی خَدرٍ یىی اس هلشٍهات سًذگی اًغاى گؾتِ ٍ ّواًگًَِ وِ تایذ در چزخِ
ی تَلیذ ،خَدرٍیی ون ّشیٌِ ٍ تا تْزُ ٍری تاالتز تَلیذ ؽَد،در ػزصِ ی ًگْذاری ٍ
عزٍیظ اتَهَتیل ًیش تِ هتخصصیي آؽٌا تا صٌؼت خَدرٍ ،هجزب ٍ تَاًا تزای تؼویز ٍ
ًگْذاری اصَلی آى ضزٍری اعت .لذا تا تَجِ تِ تَلیذ اًثَُ ٍ تغیار هتٌَع خَدرٍ در جْاى
اّویت رؽتِ هىاًیه خَدرٍ تیؼ اس پیؼ هؾخص هی گزدد.
رؽتِ هىاًیه خَدرٍ یىی اس رؽتِ ّای گزٍُ هىاًیه هی تاؽذ.در ایي تخؼ آهَسؽْای
هزتَط تِ صٌؼت خَدرٍ اًجام هی گزدد .داًؼ آهَساى ٍاردؽذُ تِ ایي رؽتِ تایذ ػالٍُ تز

ػاللِ ،اعتؼذاد فٌّی ٍ خاللیت اس عطح ػلوی هٌاعثی در درٍط ریاضی ٍ فیشیه تزخَردار
تاؽٌذ.

رؽتِ هىاًیه خَدرٍ جْت تاال تزدى ویفیت آهَسؽی در هَرد صٌؼت خَدرٍعاساى اس
تاریخ اختزاع هَتَرّای احتزالی تا اهزٍس در سهیٌِ تزرعی ،تحمیك راُاًذاسی ٍ تؼویزات ،تِ
ٌّزجَیاى آهَسػ دادُ هی ؽَد.
داًؼ آهَساى طی دٍعال تحصیلی درٍط ػوَهی ،اصلی ٍ تخصصی هاًٌذ
رعن فٌّی ػوَهی ٍ تخصصی(ًمؾِ وؾی)  ،اجشاء ِ هاؽیي  ،هحاعثات فٌّی (هىاًیه خَدرٍ)
 ،تىٌَلَصی ٍ وارگاُ هَلّذّای لذرت  ،اًتمال لذرت،عَخت رعاًی،ؽاعی ٍتذًِ  ،هَتَرّای
دیشلی ٍ ریاضی(3فٌی حزفِ ای)  ،فیشیه(2هىاًیه خَدرٍ)  ،هثاًی ٍ وارتزد رایاًِ (فٌی
حزفِ ای)ٍ  ...را هی گذراًٌذ ٍ تا اعاط وار  ،عاختواى ٍ وارتزد هَتَرّای احتزاق داخلی
آؽٌا ؽذُ  ،لطؼات هختلف تؾىیل دٌّذُ خَدرٍ،عاختواى،طزسوار ّزیه ٍ هؼایة هزتَط
تِ آًْا را ؽٌاعایی هی وٌٌذ .اهىاى اؽتغال در وارخاًجات،هؤعغات صٌؼتی دٍلتی
ٍخصَصی ًٍیش اداهِ تحصیل در هماطغ وارداًی پیَعتِ  ،وارؽٌاعی ًاپیَعتِ ٍ تاالتز تزای
فارؽ التّحصیالى دیپلن ایي رؽتِ فزاّن هیثاؽذ.
ّذف رؽتِ
ایجاد ؽىَفائی اعتؼذادّا ٍ خاللیت ٌّزجَیاى ٍ پزٍرػ ًیزٍی اًغاًی خالق در
ؽٌاخت دلیك ٍ تذعت آٍردى حذاوثز تْزُ دّی ،اس ولیِ هَلذّا اػن اس طزس وار -
تؼویزات -ؽٌاخت لطؼات -هؼایة ٍ هحاعي ٍ طزس عاخت ٍ ؽٌاخت هَاد اطالػات
واهل پیذا وٌٌذ.

فارؽ التحصیالى ایي رؽتِ هی تَاًٌذ اس طزیك وٌىَر وارداًی ٍارد آهَسؽىذُ ّا ٍ
هؤعغات آهَسػ ػالی ؽًَذ ٍ پظ اس اخذ هذرن وارداًی ( تىٌغیي هىاًیه )
در داًؾگاُ ّای هؼتثز داخلی ٍ خارجی تا همطغ دوتزای هىاًیه تحصیل ًوایٌذ.

درٍط تخصصی رؽتِ
وارگاُ هىاًیه ػوَهی – وارگاُ هَلذ لذرت  – 2 ٍ 1تىٌَلَصی هَلذ لذرت  -هحاعثات
فٌی  - 2 ٍ 1رعن فٌی ٍ تخصصی – تىٌَلَصی ؽاعی ٍ تذًِ – تىٌَلَصی هَتَرّای دیشلی
 فیشیه  -2اجشاء هاؽیي – هثاًی ٍ وارتزد رایاًِ – وارآهَسیتَاًایی فارؽالتحصیالى ایي رؽتِ
ٌّزجَیاى ایي رؽتِ ضوي تحصیل در ٌّزعتاى در هَارد سیز هْارت پیذا هی وٌٌذ:
ؽٌاخت ولی دعتگاُ ّای تَلیذ ٍ اًتمال لذرت اس ًظز ػلوی ٍ ػولی.
چگًَگی هًَتاص دعتگاُ ّای هختلف در صٌایغ اتَهثیل عاسی هاؽیي آالت راُ عاسی ٍ
وؾاٍرسی .
ًمؾِ خَاًی ٍ ًمؾِ وؾی ٍ هحاعثات هزتَط تِ هَتَرّای دیشلی ٍ تٌشیٌی.
هَلؼیت ؽغلی آیٌذُ
فارؽالتحصیالى ایي رؽتِ درهَلؼیتّای سیز هیتَاًٌذ فؼالیت وٌٌذ:

تؼویزات اعاعی هَتَرّای تٌشیٌی
تؼویزات تؼلیك ٍ عیغتن فزهاى
تٌظین هَتَر
تؼویزات هَتَر عیىلت
تؼویزات جؼثِ دًذُ ٍ دیفزاًغیل
تؼویزات دعتگاّْای عَخت رعاًی هَتَرّای تٌشیٌی ٍ دیشلی
تؼویزات دعتگاّْای الىتزیىی خَدرٍّا (تاطزی عاسی)
تؼویزات تذًِ ٍ لفل در ٍ ؽیؾِ تاالتز
عزپزعتی وارگاُ ّای هختلف تؼویزگاُّای هجاس
فؼالیت در وارّای وَچه خصَصی
وار در وارخاًجات صٌؼتی
فؼالیت در هزاوش اًثَدُ عاس لطؼات صٌؼتی
اداهِ تحصیل در هماطغ تاالتز دررؽتِ هىاًیه خَدرٍ

اداهِ تحصیل در همطغ وارداًی تا ؽزوت در وٌىَر وارداًی پیَعتِ دٍلتی در رؽتِّای
هىاًیه خَدرٍ اداهِ تحصیل در همطغ وارداًی تا ؽزوت در آسهَى ٍرٍدی داًؾگاُ جاهغ
ػلویوارتزدی در رؽتِّای هىاًیه خَدرٍ،تؼویزات هىاًیىیً ،مؾِ وؾی صٌؼتی ٍ…
اداهِ تحصیل در همطغ وارداًی تا ثثت ًام درٍاحذّای داًؾگاُ آساد اعالهیتا ؽزط هؼذل
در رؽتِ ی هىاًیه خَدرٍ اداهِ تحصیل در همطغ وارؽٌاعی ًاپیَعتِ تا ؽزوت در
آسهَى وارداًی تِ وارؽٌاعی دٍلتی در رؽتِّای هىاًیه خَدرٍ ٍ تاعیغات تزٍدتی ٍ
حزارتی اداهِ تحصیل در همطغ وارؽٌاعی ًاپیَعتِ تا ؽزوت در آسهَى وارداًی تِ
وارؽٌاعی داًؾگاُ جاهغ ػلویوارتزدی در رؽتِ ی هىاًیه خَدرٍ ٍگزایؼّای ٍاتغتِ
تِ آى.
اداهِ تحصیل در همطغ وارؽٌاعی ًاپیَعتِ تا ؽزوت در آسهَى وارداًی تِ وارؽٌاعی
داًؾگاُ آساداعالهیدررؽتِ ی هىاًیه عیاالت ٍ…
اداهِ تحصیل در همطغ تحصیالت تىویلی در توام گزایؾْای هٌْذعی هىاًیه ّن در
داًؾگاّْای دٍلتی ٍ ّن در داًؾگاُ آساد اعالهیتزای ولیِ ی فارؽ التحصیالى رؽتِّای
فٌی هجاس هی تاؽذ.

