
  
 هاي ايران هاي مهندسي مكانيك در دانشگاه گرايش

  
هاي مهندسي نياز صد در صد به  تحصيالت دانشگاهي به خصوص در زمينه اصوالً مطلب كه با توجه به اين

اي در  و همچنين عدم تقويت دروس اساسي و پايه  مندي داوطلب دارد، بنابراين عدم داشتن عالقه عالقه
خوب و  نسبتاًو هوش ) تجسم باالداشتن (مكانيك ، شيمي ، رسم فني  ،كبخش مكانيك مانند رياضي، فيزي

انگيزه تحصيل و ركورد شديد در  دست دادنعدم روحيه تجزيه و تحليل در مسائل باعث دلسردي و از 
توصيه مختلف مهندسي مكانيك  هاي يشگرالذا به كليه عزيزان مايل به تحصيل در . تحصيالت خواهد شد

  .تا مطالب مذكور را به طور جدي مد نظر قرار دهند گردد يم
  
  :كارشناسي ي دوره هاي شگراي -1
  

  :هاي عمومي گرايش -1- 1
طراحي جامدات، حرارت و سياالت و ساخت و  عمومي در ايران رشته مهندسي مكانيك داراي سه گرايش

  .است كارشناسيتوليد در مقطع 
 

  :طراحي جامدات -1-1- 1
ت يهدف ترب. پردازد در اجزاء مختلف ماشين مي ها آنگرايش طراحي جامدات به بررسي نيروها و تأثير 

آالت مختلف را  نيزم ماشيها اجزاء و مكان د و كارخانهياست كه بتوانند در مراكز تول يمتخصصان يشگاهيآزما
 .است ي، كارگاه و پروژه و كارآموزيشگاهي، آزماين دوره شامل دروس نظريدروس ا. ندكن يطراح
 ييع غذايع نفت، ذوب فلزات و صناي، صناير خودروسازيكارخانجات مختلف نظتوانند در  يالن ميالتحص فارغ
در  يارشد و دكتر يل تا سطح كارشناسين دوره امكان ادامه تحصيا يشوند و برا به كار ره مشغوليو غ

طالب ارائه خوب وجود دارد و م بازار كارنه اشتغال و ين رشته زميدر ا. ا خارج از كشور وجود دارديداخل 
  .ان محسوس و قابل لمس استيدانشجو يل برايده در طول تحصش
  

  :سياالت و حرارتطراحي  -1-2- 1
ن رشته در به يا. پردازد يمسياالتي و و طراحي سيستم از ديدگاه حرارتي گرايش حرارت و سياالت به تحليل

بر  يمبتن ها آنكه اساس كار  هايي يستمسجهت طرح و محاسبه اجزاء  الزم يعلوم و تكنولوژ كار بردن
ت در يرا جهت فعال ها آندهد و  يالزم را م ييكار آ، انتقال حرارت و جرم است به متخصصان يل انرژيتبد



، يآب هاي يروگاهنال ي، انتقال سيحرارت ير مولدهاينظ(االت يك در رشته حرارت و سيع مختلف مكانيصنا
  . سازد يآماده م... ) و  ياحتراق يموتورها

ر يع نظياز صنا يا عمده يها بخشدر  ها يستمسو محاسبه اجزا و  ين دوره قادر به طراحين االيالتحص فارغ
. ره هستندي، نفت، ذوب فلزات و غييع غذاي، صنايو آب يحرارت هاي يروگاهن، يع خودروسازيصنا
ادامه  ا خارج از كشوريدر داخل  يارشد و دكتر يتوانند تا مقطع كارشناس ين دوره ميالن ايالتحص فارغ
  .ل دهنديتحص

  

  :ساخت و توليد -1-3- 1
ت يهدف ترب. پردازد توليد به مسائل مربوط به ساخت بهينه و توليد با كيفيت باال مي و گرايش ساخت

، فرم دادن فلزات، ي، جوشكاريگر ختهي، ريمربوط به ابزارساز يتكنولوژ كار بردناست كه با به  يكارشناسان
، يكشاورز(ع يآالت صنا نيد ماشينه ساخت و توليآماده كار در زم يديتول يها ا كارخانهيطرح كارگاه 

ن دوره قادر خواهند بود در يالن ايالتحص فارغ. باشند... ) و  ي، خودروسازي، ابزارسازيساز ني، ماشينظام
ت به ساخ يحاتيو تسل ييع هواي، صنايع كشاورزي، صناي، خودروسازي، ابزارسازيساز نيمانند ماش يعيصنا
ح يصح يو اجرا يبردار بپردازند و نظارت و بهره يديا كارخانه توليكارگاه و  يآالت، طراح نيماش يديو تول
التحصيالن اين دوره تا مقطع كارشناسي ارشد و  فارغامكان ادامه تحصيل براي . دار شوند را عهده ها طرح

  .وجود دارددكتري در داخل يا خارج از كشور 
  

 :هاي خاص گرايش -2- 1

  دريا -مكانيك 

  تأسيسات -مكانيك 

  نيروگاه -مكانيك 

  مهندسي خودرو -مكانيك 

  مكاترونيك -مكانيك 

  هوافضا -مكانيك 

  بيومكانيك -مكانيك 

  انرژي يها ستميس -مكانيك 

  
  
  



  :دوره كارشناسي ارشد هاي يشگرا - 2
  

  :طراحي كاربردي -1- 2
توليد و هدف تربيت متخصصاني است كه بتوانند در مراكز 

هاي ماشين آالت مختلف را  ها اجزاء و مكانيزم كارخانه
تحليل رفتار مكانيكي  در اين گرايش به. طراحي كنند
 يلو تحل بررسي ديناميكي و هاي يستمسمواد، تحليل 

در اجزاء مختلف  ها آنها و تأثير  انواع نيروها، حركت
  .شود يمماشين پرداخته 

  
  :تبديل انرژي - 2- 2
  

به  مربوط هاي يتكنولوژبه كار بردن علوم و با  ين رشتها
انتقال  ،مبتني بر تبديل انرژي هاي سيستم احيطر

به متخصصان كارايي الزم را  انتقال جرم و حرارت
را جهت فعاليت در صنايع مختلف  ها آندهد و  مي

  .سازد مكانيك در رشته حرارت و سياالت آماده مي
  
 بيومكانيك - پزشكي  -3- 2

 يها ستميسهدف درك مكانيزم  اين رشتهو در است ) شناسي زيست(بيومكانيك علم مكانيك در بيولوژي 
، جانوران، انسانبيولوژيكي مانند  يها ستميساستفاده از اصول مكانيك در اين رشته در واقع  .زنده است

توسعه يافت، كه توصيف كننده  1970واژه بيومكانيك در ابتداي دهه  .است) سلول( ياخته، اندام، گياه
احي گرايش بيومكانيك توانايي طر .است پزشكيو  شناسي زيستهاي  استفاده از مهندسي مكانيك در سامانه

  و پروتزهاي مناسب و سازگار با بدن موجود زنده كوارتزهاها  و ساخت تجهيزات و مواد لوازم پزشكي ايمپلنت
  .دهد يمرا به متخصصان 

  
  
  
  



  :ساخت و توليد - 4- 2
  

كارشناساني است كه با به كار بردن تكنولوژي  تيتربهدف 
گري، جوشكاري،  مربوط به ابزارشناسي و ابزارسازي، ريخته

هاي توليدي آماده  كارگاه يا كارخانه …فرم دادن فلزات و 
آالت صنايع را طراحي  كار در زمينه ساخت و توليد ماشين

  .كنند
  
  :هوا و فضا - 5- 2
  

، هواپيماكه با طراحي  مهندسياي است از  شاخه
 سروكارها  ، و مسائل و موضوعات وابسته به آنفضاپيما

هاي  يكي از پيشروترين زمينهمهندسي هوافضا . دارد
 يها دانشاست كه در آن از  راهبرديدانشي و پژوهشي 

گيري  بهره الكترونيكو  علوم رايانه، متالورژيديگر مانند 
دانشگاهي مهندسي هوافضا تربيت  ةهدف رشت .شود مي

كارشناساني است كه نيروي انساني مورد نياز براي طراحي، پژوهش و ساخت در صنايع گوناگون هوافضايي 
دارند؛ مهندسي مكانيكهاي رشته  هاي مهندسي هوافضا خويشاوندي زيادي با گرايش گرايش. را فراهم سازند

و  مكانيك جامداتمثل  مهندسي مكانيكهاي  هاي مشترك با گرايش جهت داراي شماري درس نيبه ا
  . استسياالت  كيانمك
  
 :دريا -6- 2
  

دف تربيت متخصصاني است كه به طور تخصصي در ه
ها و  هاي دريايي مثل اسكله ارتباط با كشتي و سازه

كنند و طراحي بدنه،  سكوهاي نقتي متحرك مطالعه مي
هاي موتور گيربكس، پايداري  استحكام بدنه، سيستم

مربوط به كشتي در مقابل امواج جانبي كشتي و طراحي 
  .پردازند مي) مسيريابي كشتي(ناوبري 

  



  :يا هسته - 7- 2
 

تربيت متخصصاني براي طراحي و  از اين رشته هدف
پرتو گرايش  3اي است و به  استفاده از انرژي هسته

شود كه  ، طراحي راكتور و چرخ سوخت تقسيم مييپزشك
اي بر  در گرايش راكتور به تكنولوژي توليد سوخت هسته

اساس طراحي راكتور مناسب و ديناميك راكتور صورت 
چرخه سوخت به فرآيندهاي سوخت  شيدر گرا. گيرد مي

اي كه به سوخت  اي از استخراج از معدن تا لحظه هسته
اي در كاربردهاي  به استفاده از انرژي هسته يپرتو پزشكشود و در گرايش  شود پرداخته مي تبديل مي

  .شود پرداخته مي …و  CT scanو  MRIپزشكي از جمله 
  
  :مكاترونيك - 8- 2
 

مكاترونيك فصل مشترك علوم مكانيك، الكترونيك و 
 ها دانشكه از تركيب اين  باشد يممحاسبات كامپيوتري 

تا بتوانيم  شود يماين مهندسي موجب . پديد آمده است
و با قابليت اطمينان بيشتر طراحي  تر ساده ييها ستميس

كه در عين سادگي و اقتصادي بودن،  ييها ستميس. كنيم
ي خود را با بسيار دقيق و هوشمند عمل نمايند و به نحو

  .دشرايط محيطي وفق دهن

... صنايع سيمان، رباتيك، مهندسي پزشكي و  ، صنايع فوالد،ها شگاهيپاالدر  توان يمرا  اين رشته يكاربردها
تخصصي از مكاترونيك نيز امروزه وجود دارد كه در زمينه نانو تكنولوژي فعاليت و  يا شاخه .جستجو كرد

 .كند يمتحقيق 
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