بسمه تعالی
معرفی رشته مهندسی مکانیک
هدف

در حقیقت رشته مکانیک بخشی از علم فیزیک استت هته بتا استت اد از م تاایم عایته علتم فیزیتک بته اضت ه ریایتی بته ب رستی
ح هتتت اامتتان نی اتتا

ارد ب ت هن تتا متتیع ت دازد متتیهوشتتت اتتا بتتا اواتته بتته نتتتایب ب رستتیاتتا دتتود ح

حتتی نتتو در زمی تته

فنش اسی ص عت ارائه دات در را عیش فت انما گامی به الو ب دارد.
به عضارت دیگ رشته مکانیتکح رشتته عیتاد ه تت علتم فیزیتک استت یتو بت ا مثتا ب رستی ح هتت دتودر
ر

عوامتو متور بت

ه ب ع ت فیزیک است .اما این هه یگونه ح هت ه ا ظیم گ دد ب ع ت مکانیک میباشت .

دهت هریا المتی استاد م تسی مکانیک دانشگا ص عتی ش یف در مع فی این علم میگویت :
"علم مکانیک به احلیو ح هت عوامتو ایاتاد ه تت ح هتت مان تت نی اتا گشتتا راا شتکو ح هتت متیعت دازد .امتا م تستی
مکانیک اا حت د با علم مکانیک ا ا ت دارد ی ا هته یتک م تتک مکانیتک عتر بت علتم مکانیتک بایتت بمتیار از علتون دیگت
را یتتاد گ فتتته بعزتتی از ا اتتا را نیتتز هم ت ه تتت .شتتایت بتتتوا گ تتت هتته رشتتته م تستتی مکانیتتک ح رشتتته احلیتتو

احتتی

سیمتماا دی امیکی استاایکی است".
دهت محمت د رعلی یکی دیگ از اساایت م تسی مکانیک دانشگا ص عتی ش یف نیز در مع فی این رشته میگویت :
"رشته م تستی مکانیتک را شتایت بتتوا از نق تهنظت ا توم مویتوعات احتت عوشت ح اتام ات ین رشتته م تستی بته شتمار ه رد.
یو رشته م تستی مکانیتک در ب گی نتت امتامی علتون ف تونی استت هته بتا اولیتت ح اضتتیو استت اد از انت و ح ایاتاد اضتتیو
ح هتتت اناتتان هتتارح اولیتتت ستتادت ش عتتات ماشتتینهالت بتته هتتارگی
هت

متتواد مختلتتف در ستتادت هن تتا امح تتین

احتتی

سیمتماا مکانیکیح ح ارای سیاالای م اضط میباشت .

به عضارت دیگ محاسضات ف یح متلمتاز

شتضیهستاز ح

احتی ا یته نقشتهاتا ح اتت ین ر س ستادت ح اولیتت هزمتای

ماشینهالت ااسیمات مواود در دنیا ح با اکیه ب اواناییاا م تسا مکانیک اناان میگی د".

امتامی

گرایشهای مقطع لیسانس

رشته م تستی مکانیتک دارا سته گت ای

« احتی اامتتات ح حت ارت ستیاالتح ستادت اولیتت» در مق ت لیمتانم متیباشتت

هه الضته دانشگا ص عتی ش یف دارا گ ایش ا دیگ

نیز امت.

در ش م هموزس م تستی در ایت ا ح م تستی مکانیتک بتا بت ب یکتی بتود "الکت مکانیتک" نامیتت متیشتت .امتا ایتن د رشتته
حت د  54سا عی

از ام اتا شتتنت بته مت ر رشتته اتا دیگت

مان تت م تستی شتیمی متواد نیتز از م تستی مکانیتک اتتا

شتتت م تستتی مکانیتتک بتته ع تتوا رشتتته م تستتی مکانیتتک عمتتومی ارائتته گ دیتتت .لتتی بتتا عیش ت فت ص ت عت نیتتاز ص ت ای بتته
اخصت اتا مختلتف در ایتن زمی تتهح از م تستی مکانیتک عمتومی د گت ای
از ه «سادت اولیت» بیت

« احتتی اامتتات» «حت ارت ستیاالت» بعتتت

همتت بتاالد بایتت بته م تستی دریتا اشتار هت د هته ا توز در دانشتگا صت عتی شت یف بته ع توا

یکی از گ ایش ا م تسی مکانیک ارایه میشود .ما در ایناا به مع فی اامالی ا یک از گ ایش ا فوب میع دازیم.

* گرایش مکانیک در طراحی جامدات

اتتتت ا بیتتت متخصصتتانی استتت هتته بتوان تتت در م اهتتز اولیتتت هاردانتتهاتتا ااتتزام مکتتانیزن ماشتتینهالت مختلتتف را
در ک این د ر شتامو در ک نظت ح هزمایشتگاایح هارگتا

عت و

احتتی ه تتت.

هتارهموز استت .فتار التحصتیر متیاوان تت در هارداناتات

مختلتتف نظی ت دودر ستتاز ح ص ت ای ن تتتح ذ ب فلتتزات ص ت ای ا ت ایی ای ت مشتتشو شتتونت ب ت ا ایتتن د ر امکتتا ادامتته
احصیو اا ست
اض

هارش استی ارشتت دهتت

در دادتو یتا دتارک از هشتور اتود دارد .موفقیتت دا لضتا بته هگتاای هن تا در در ک

مثلثاتح ا تسته ح فیزیتک مکانیتک امح تین هشت ایی امتلط هنتا بته زبتا دتارای بمتتگی فت ا ا دارد .از املته در ک

این د ر میاوا در ک مقا متت مصتال ح

احتی دی امیتک را نتان بت د .در ایتن رشتته زمی ته اشتتشا

م ال ارائه شت در و احصیو ب ا دانشاویا محموک شابو لمم است .

بازارهتار دتوب اتود دارد

* گرایش مکانیک در حرارت و سیاالت
این رشته در به هارب د علون اک ولوو م بوط ا تت ت و محاستضه ااتزام سیمتتم ایی هته استاک هتار هن تا مضت تی بت اضتتیو
ان و ح انتقا ح ارت ات ن استت بته متخصصتا هتارهیی الزن را متیداتت هن تا را ا تت فعالیتت در صت ای مختلتف مکانیتک در
رشتتته ح ت ارت ستتیاالت (نظی ت مولتتتاا ح اراتتیح انتقتتا ستتیا نی گاا تتا هبتتیح مواوراتتا احت اشتتی  ) ...همتتاد متتیستتازد.
فار التحصیر ایتن د ر شتادر بته

احتی محاستضه ااتزا سیمتتم ا در بخشت ا عمتت ا از صت ای نظیت صت ای دودر ستاز ح

نی گاا ا ح ارای هبیح ص ای ا اییح ن تح ذ ب فلزات ای امت ت.
فتتار التحصتتیر ایتتن د ر متتیاوان تتت اتتا مق ت هارش استتی ارشتتت دهت ت

در دادتتو یتتا دتتارک از هشتتور ادامتته احصتتیو دا تتت.

دا لضا ایتن رشتته بایتت در در ک ریایتی فیزیتک امتلط داشتته بتا یتک زبتا دتارای هشت ا باشت ت .در ک ایتن رشتته شتامو
م الضی در زمی هاا ح ارت سیاالت ح میباشت.
نظر دانشجویان  :بتا اواته بته ای کته اصتوال احصتیرت دانشتگاای بته دصتو

در زمی تهاتا م تستی نیتاز صتت در صتت بته

عرشهم ت دا ل داردح ب تاب این عتتن داشتتن عرشته امح تین عتتن اقویتت در ک اساستی عایتها در بخت

مکانیتک مان تت

ریایتتیح فیزیتتک – مکانیتتک ح شتتیمی ح رستتم ف تتی (اامتتم بتتاال داشتتتن) اتتوس نمتتضتا دتتوب عتتتن ر حیتته اازیتته احلیتتو در
ممتتتتائو باعتتتت دلمتتتت د

از دستتتتتداد انگیتتتتز احصتتتتیو رهتتتتورد شتتتتتیت در احصتتتتیرت دوااتتتتت شتتتتت.

* گرایش مکانیک در ساخت و تولید
اتت ا بیت هارش اسانی استت هته بتا بته هتارب د اک ولتوو م بتوط بته ابزارستاز ح ریختته گت

ح اوشتکار ح فت ن داد فلتزات ح

و هارگا یا هاردانته اتا اولیتت همتاد هتار در زمی ته ستادت اولیتت ماشتینهالت صت ای (هشتا رز ح نظتامیح ماشتینستاز ح
ابزارستتاز ح دودر ستتاز

 ) ...باش ت ت .فتتار التحصتتیر ایتتن د ر شتتادر دواا تتت بتتود در ص ت ایعی مان تتت ماشتتینستتاز ح ابزارستتاز ح

دودر ستتاز ح ص ت ای هشتتا رز ح ص ت ای اتتوایی
اولیت بپ دازنتت نظتارت ب ت بت دار

امتتلیحاای بتته ستتادت اولیتتت ماشتتینهالتح

اات ا صتحی

احتتی هارگتتا

یتتا هاردانتته

ح تا را ع تت دار شتونت .دا لضتا ایتن رشتته بایتت در در ک ریایتیح

فیزیک مکانیک از هگتاای هتافی ب دتوردار باشت ت .در ک ایتن در شتامو م تالضی در متورد نحتو اولیتتح

احتی شالض تا عت کح

احی شیت ب تااح هار ب نامهریز با ماشتی ا ااوماایتکح اصتو هلتی نحتو هتار بتا ماشتی ا دستتی اعمیت

نصت امتان

س یم ا ص عتی می باشتت درصتت نمتضتا بتاالیی از هن تا بته صتورت عملتی ارائته متیگت دد .دا لت بایتت ستالم باشتت اتا بتوانتت

هاراا هارگاای را به دوبی اناان داتت استتعتاد هاراتا ف تی را داشتته باشتت .بتا اواته بته دوده تایی صت ای هشتور ایتن رشتته
دارا بازار هار دوبی است.
*گرایش مهندسی دریا
یکی از گ ای اا م تسی مکانیک هه ا ا در دانشتگا صت عتی شت یف ارائته متیگت ددح م تستی دریتا (هشتتیستاز ) استت یت ا
هتته در دانشتتگاا ا دیگ ت از املتته دانشتتگا ص ت عتی امی هضی ت ح دانشتتگا دلتتیب فتتارک دانشتتگا سیمتتتا
دریا به ع وا یک رشته ممتقو با سه گ ای

بلویمتتتا ح م تستتی

م تسی هشتیساز ح م تسی هشتی دریانورد ارائه میشود .

اما ی ا دانشگا ص عتی ش یفح م تسی دریا را به ع وا یکی از گ ای اا م تسی مکانیک ارائه میدات؟
دهت المتی در عاسخ به این سوا میگویت :
"م تتتک دریتتا گ ت ای

هشتتتیستتاز ممتتائلی از شضیتتو

عایتار هشتی در مقابو امواک ه تار اتانضی هشتتی

احتتی بتنتتهح استتتحکان بتنتتهح سیمتتتماتتا عیش ت انه (مواتتور گی ت بکم) ح
احتی م بتوط بته نتا ب

(ممتی یابی هشتتی) را م العته متیه تت هته امته

این ممائو در گ ای اا دیگ مکانیتک نیتز م ت و متیشتود فقتط م تستی هشتتیستاز ایتن ممتائو را بته صتورت اخصصتی
در اراضاط با هشتی ساز اا دریایی مثتو استکلهاتا ستکواا ن تتی متحت

م العته متیه تت .بته عضتارت دیگت یتک م تتک

دریا ح م تک مکانیکی است هه در هارب داا دریایی مششو به هار میباشت".
گ ت ی استت هته در دانشتگا صت عتی شت یفح رشتته م تستی اتوا فزتا نیتز در دانشتکت مکانیتک ارائته متیگت دد استاایت ایتن
دانشکت ح م تسی اوا فزا را یکی از گ ای اا مکانیک به شمار میه رنت.

*آینده شغلی  ،بازارکار ،درآمد
در حا حای دانشاو اوانم ت م تستی مکانیتک عتم از فتار التحصتیلی مشتکو هاریتابی نتتارد یت ا هته بته گ تته دهتت د رعلتی
اوستتعه ستتختافتتزار
دادو هشور ر

رشتتت ممتتایو م تستتی ح گت ای

بتته ستتمت اولیتتت دادتتو ایاتتاد اک ولتتوو اولیتتت اا یتتزات

ه رد بته دتتمات م تستی در دادتو هشتور بته علتت محتت دیتاتا ارز

هتاا

ستتایو در

درهمتتاا ن تتیح باعت

رشت یشمگی بازارهار م تسا مکانیک در ای ا شت است .
دهت د رعلی در ادامه میگویت :
"یک م تک مکانیک در حا حای در زمی هاا مختل ی فعالیت میه ت هه از امله هن ا میاوا به موارد زی اشار ه د

 :احتتی ستتادت امتتامی ماشتتینهالت ش عتتات هن تتاح اعتتم از ماشتتینهالت اولیتتت امتتامی صتت ای ح لتتوازن دتتانگی اا یتتزات
عزشکی.
احی سادت اا یزات مکانیکی نی گاا ا فمیلیح اامی ح دورشیت ح باد
احتتی ستتادت اا یتتزات سیمتتتماتتا انتقتتا

هبی.

اصتت یه هبح سیمتتتماتتا مکتتانیکی ه ت لتتی عاالیشتتگاا ا هارداناتتات

شیمیایی
احی سادت ااسیمات ح ارای ب دای سادتمان ا اماهنح باالب اا هسانموراا سیمتماا حمو نقو
سادت ماشینهالت اشلیظ بازیافت مواد مثو هارداناات ش تح هاا ساز ح سیما ح نماای ح نمک ه مانت
احی سادت سایو اا یزات حمو نقو زمی یح دریایی اوایی
سادت اا یزات دفاعی مان ت اانکح راهتح اودر عل ا متح
سادت ر باتاا ح باز اا مکانیکی سیمتماا اولیت
در یمن یک م تتک مکانیتک متیاوانتت بته ع توا هارشت اک مشتا ر ف تی در بانتکاتا ح شت هتاتا ست مایهگت ار

بیمته

ش هتاا بازرسی نظارت امور بینالمللی فعالیت بک ت.
دهت المتی نیز در این زمی ه میگویت :
"در امه اا دنیا یک فتار التحصتیو م تستی مکانیتک مثتو یتک متون دتان استت هته دانت
هار ه ت میاوانت در ه زمی ه متخص

بشود.

بت ا مثتتا متتیاوانتتت در احلیتتو

احتتی دتتودر ح در

هتتامپیوا

هتافی دارد در ات زمی تها هته

احتتی ستتادت ماشتتیناتتا ابتتزار حتتتی در اتتت ین اولیتتت ب نامتتهاتتا

فعالیتتت بک تتت .یع تتی رشتتته مکانیتتک زمی تته هتتار زمی تته انتختتاب بمتتیار گمتتت د ا را در مقابتتو فتتار التحصتتیر ایتتن

رشته ش ار میدات".
دهت ش شی نیز در مورد ف صتاا ششلیح گ ای
" بتت

م تسی دریا میگویت :

شتک یتو م تستی دریتا نمتضت بته گت ای اتا دیگت رشتته مکانیتک اخصصتیات استتح ف صتتاتا شتشلی ه نیتز

محت دا میباشتت امتا بتا ایتن اتود فتار التحصتیر ایتن گت ای

متیاوان تت در هاردانتهاتا هشتتیستاز هشتور مثتو هاردانته

هشتیساز «صتترا» در بوشت ح هاردانته «نکتا» در شتما

«ار نتتا » در دلتیب فتارک مشتشو بته هتار گ دنتت یتا در ستازما

ب ادر هشتیرانی ظی ه سادت سکواا ش ا ر را ب ع ت بگی نت".
*تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه
"مکانیک ب شت ریاییات است ».ایتن املته زیضتا از «لئونتارد ا لت » ریایتیدا بتزر سوئیمتیح بیتانگ اراضتاط ا گاا تض ریایتیات
با مکانیتک استت .در اشت م تستی مکانیتک بخصتو
میه ت .از سو دیگ اما

ور هه عتی

در گت ای

حت ارت ستیاالت از مضاحت

ممتایو ریایتی بمتیار استت اد

از ایتن گ تتیم مکانیتک بخشتی از علتم فیزیتک استت حتتی دانت همتوزا د ر متوست ه

نیز با علم مکانیک در هتاب فیزیتک دتود هشت ا متی شتونت ایتن علتم بخصتو

در گت ای

به امین دلیو دانشتاو م تستی مکانیتک بایتت در د درک ریایتی فیز یتک شتو بتود

احتی اامتتات اامیتت بمتیار دارد.
امح تین از اتوسح استتعتاد شتترت

اامم دوبی ب دوردار باشت .
دهت المتی در مورد اواناییاا الزن ب ا دانشاو این رشته میگویت :
"فعالیت در رشته م تسی مکانیک بمیار مت توم استت در نتیاته اتم دانشتاو عرشتهم تت بته هاراتا ائوریتک متیاوانتت ات ب
این رشته شت

در بخ اتا نظت

ائتور فعالیتت ه تت اتم دانشتاو دترب عرشتهم تت بته

دستگاا ا مختلف میاوانت این رشته را انتختاب نمایتت .امتا بتت
د با علم عمو عیش فت ه تت .بته امتین دتا

احتی ستادت ستایو

شتک یتک م تتک مکانیتک موفتک همتی استت هته بته یتار

متن در دانشتگا ح دانشتاویا را اشتویک متیهت م هته عت و اتا احقیقاایشتا

ال یقی از هار ائوریک عملی باشت".
دانشاو این رشته بایت از نظ اممی همادگی هار در محی ا ع امعیت هارداناات د ر از ش را داشته باشت .
*وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
امکتتا ادامتته احصتتیو در مقتتا

هارش استتی ارشتتت دهت ت ا اخصصتتی میم ت متتیباشتتت .در د ر هارش استتی ارشتتت  23احتتت در

د ر دهت ا  54احت درسی ارایه میگ دد.
*رشتههای مشابه و نزدیک به این رشته
رشتته م تستی مکانیتتک بته ع توا اتتام ات ین رشتته م تستتی دارا در ک مشتت
م تسی دریا ح م تسی شیمیح م تسی اوا فزا  ...میباشت.

بتا االت رشتتهاتا م تستتی دیگت نظیت

*مصاحبه با دانشجوی مشغول به تحصیل
م تسی مکانیک اام ات ین رشتته م تستی استت هته در ه بتا اصتو اساستی
میشویم  .در ک این رشته االضتا هتارب د بتود

احتی امتامی سیمتتم ا محتیط عی امتو هشت ا

در اراضتا ی ا گاا تض بتا در ک ریایتیات فیزیتک استت .دانشتاو ایتن رشتته

بایت ف د درب دارا شترت اامم هافی باشت اا بتوانت در

احی مکانیزم ا موفک باشت .

*وضعیت نیاز کشور به این رشته
دان

مکانیک دان

زنتگی است  .در ات ماتمت

هارگتا صت عتی نیتاز بته فتار التحصتیر ایتن رشتته امت

است با اواه به ح هت ا صت عتی ایتن ی تستاله ادیت هشتور م تستین مکانیتک بتی

از عتی

یت ر

در گ دانتت یت

مشت ود

صت عت ددیتو

شت انت را اموار ب ا رشت ا شی هن ا گشاد است .
*نکات تکمیلی
رشتتته م تستتی مکانیتتک دارا

احتتتاایی ملمتتوک هتتارب د استتت لتتی داشتتتن ش ت ادت هتتافی نمتتضت بتته ایتتن رشتتته شضتتو از

انتخاب ه ی ر است .االت

اامتم فیزیکتی امتت ت هته م ات بته

احتتاا ایتن رشتته دارا ریایتیات دی انمتیلی عیحیتت

سختشت این احتاا میشونت .یم ا احتتاا هارگتاای فعالیتت در احتتاا اولیتت نیتز از ییگتیاتا ایتن رشتته متیباشتت
هه دا لضا ه را با محی ا ص عتی هش ا ه د

عیونت میزنت.

