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  انين معماريحس
  دانشگاه تهران - يفن يهادانشکده س يپرد - معدن  يدانشکده مهندساستاد 

  
  دهیچک

ان آموختگ ن تفاوت که دانشیبا ا. ات، علوم و محاسبات دارندیاضیدر ر یش مشترکیب و  نه کمیشیپ یآموختگان علوم و مهندس  دانش       
 یطراح يکه مهندسان از دانش خود برا یرند، در حالیگ یکار م عت بهیش دانش ما از طبید و افزایات جدیکشف يعلوم دانش خود را برا

ان یاز دانشجو یتجربه نشان داده است که برخ. دینمایجامعه را برآورده م يازهایند که نیجویسود م ییندها و ساختارهایمحصوالت، فرا
از صنعت و بازار کار متحول  يا گسترده يها است که بخش يا ن خواستهیا. دیت نمایها را تقو یین توانایهستند که هر دو ا یآموزشعالقمند به 

 يها از قدم یکی .کنند ین نمیتام یدرستن هدف را بهیا یمهندس یآموزش سنت يهاک از برنامهیچ یمتاسفانه ه. ز به دنبال آن استین یکنون
از علوم  هاي مختلفی ارتباط نزدیک حوزه ، کهاست یعلوم مهندس یکارشناس اي رشته بین نامۀبر برداشته شده عرضۀنه ین زمیاه در ک يموثر

را عرضه  یعلوم مهندس یکارشناسا دورة یبزرگ دن ياز دانشگاه ها ياریامروزه، بس .کند می برقرارریاضیات و مهندسی را , مانند فیزیک
ن مقاله، به دنبال یدر ا. ل شودیتبدآموزش مهندسی  يهسته مرکزبه  ،اي نه چندان دور در آینده ،علوم مهندسیکه  رسد یم به نظر. کنند یم

تراز اول  ياز دانشگاه ها يدر تعداد ن رشتهیات آموزش ی، وضعیدر آموزش مهندس يا ن رشتهید بیجد ک برنامۀیجاد یضرورت ا یبررس
ن بار در یاول ي، برا1387، که از سال یعلوم مهندس یاسآموزش کارشن برنامۀ يبال آن، ساختار و محتوبه دن. ردیگ یقرارم یجهان، مورد بررس

رود،  یآموختگان آن انتظار م که از دانش ییده و اهداف برنامه و دستاوردهایشده، عرضه گرد يدانشگاه تهران راه انداز یدر دانشکده فنکشور، 
  .شود یعرضه م

  

  رانیا ،یدوره کارشناس ،آموزش مهندسی ،یم مهندسعلو :يدیکل ي واژه ها
  

  مقدمه
ن در اتوانمندسازي مهندس با توجه به ضرورت         

 موجود دراي  بین رشته و اغلب تحلیل مسائل پیچیده
ن یاهدایت و اجراي  که بتوانند يافرادتربیت  ،صنعت
 شده اجتناب ناپذیر ،عهده گیرند را به ییها پروژهن یچن

هاي علوم  مندان رشته عالقه جمع بزرگی از اسفانه،مت .است
هاي  که رشته ،به علت فضاي عمومی جامعهعمدتا  ،پایه

هاي  ساله راهی رشته مهپندارند ه برتر می مهندسی را
ی های رشته و عمر و استعداد خود را در ،شوند مهندسی می
. دارد  اصلی آنها فاصله ۀکنند که غالباً از عالق صرف می

با  تحصیلی کارشناسی نامۀرسد که یک بر ر مینظ به
تواند قدم بزرگی  علوم و مهندسی می يا رشته نبی يمحتو

جهت تربیت مهندسانی بردارد که بتوانند نقش موثرتري 
علوم  "رشته .در دنیاي متحول کنونی داشته باشند

آورد که با  این امکان را براي این افراد فراهم می "مهندسی
زدن آن با  قوي و پیوند ۀعلوم پای انشبرخورداري از د
 از استعداد و عالقه خود به ،هاي مهندسی فنون و روش

وفائی مهندسی گیرند و زمینه رشد و شک  بهترین نحو بهره
   ،اي دارد هــند رشتــچ اي و که ماهیتی بین رشته را، نوین

  .فراهم آورند
بر مبانی علوم در  به توسط تمرکز بیشتر

سی تغییر قابل توجهی خواهد یافت تا در مهندسی، برنامۀ
تري نحو موثر ل جامعه را بهرهبري مهندسان در حل مسای

تر با علوم پایه  تر و گسترده آشنایی عمیق. دخشتداوم ب
نحو بهتري طبیعت  سازد تا به دانشجویان را قادر می

روبرو خواهند شد،  مشکالت تکنیکی را، که در آینده با آن
از  .تري آنها را مرتفع نمایند شایستهصورت  درك کنند و به

علوم مهندسی،  اي علت ماهیت چند رشته بهگر، ید يسو
پژوهش و  در بخش اشتغالدر کنار  ،آن آموختگان دانش

هاي  امکان ادامه تحصیل در رشته, صنایع )R&D(توسعه 
کار در چند  توانایی. را نیز خواهند داشت سنتی مهندسی
هاي برتر دانش  وانائیت از ،مهندسی زمینه مختلف

  استبازار کار رقابتی امروز در  ،آموختگان این رشته
است متنوع ار یبس یمهندس يا حرفه ينه هایزم

ان در بدو ورود به دانشگاه در مورد یاز دانشجو ياریبسو 
گر یاز د. د دارندیترد یمهندس يها از شاخه یکیانتخاب 
را  یطیشرااست که   آن یعلوم مهندسدوره  يها تیمز
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 یلیش تحصیا گرایرشته  ،انیکند تا دانشجو یفراهم م
و  یاز دروس دانشگاه يخود را بعد از گذراندن تعداد

، یمختلف آموزش مهندس ينه هایبهتر با زم ییآشنا
  .ندیانتخاب نما

را در  ین مقاله ابتدا آموزش علوم مهندسیدر ا
 ،ای، اروپا و آسیشمال يکایآمر ياز دانشگاه ها يدتعدا

 يشنهادید و سپس ساختار پم دایقرار خواه یمورد بررس
در  ی، که به تازگیعلوم مهندس یوره کارشناسد يبرا

، به همراه شده يراه انداز دانشگاه تهران یدانشکده فن
  .شود یآن، عرضه م یفیک یابیارز يبرا یشنهاداتیپ
  

  در جهان یآموزش علوم مهندس
  کشور ها  یدر بعض "یعلوم مهندس"آموزش 

 برنامهن یبه عنوان مثال عمر ا. دارد یطوالن يسابقه ا
 یعنیسال،  70ش از یدر دانشگاه تورنتو کانادا ب یآموزش
البته . ران استیمدرن در ا یطول عمر آموزش عال هبه انداز

 يها آن تنها در سال نیونه نوگ ، بهیآموزش علوم مهندس
در حال ز ینسرعت  و به ر مورد توجه قرار گرفتهیاخ

 یآموزش علوم مهندساز  يموارد ،در ادامه. گسترش است
اروپا،  ،یشمال يکایآمر يکشورها يدانشگاه هارا در 
توجه  ین بررسیدر ا .میکن یمرور م ا،یه و آسیانوسیاق
، که یشمال يکایه شده در آمریارا يها  برنامه به يشتریب

با آموزش  يشتریب یهمخوانآنها  یساختار آموزش
اطالعات . ر ما دارد، صورت گرفته استدر کشو یمهندس
ن دانشگاه ها و یدر ا یشتر در مورد آموزش علوم مهندسیب
 يها توان از وبگاه یگر را مید يکشورها يها دانشگاه یبرخ
 ،فراهم آمدهان مقاله یپا  در فهرست منابعن مراکز، که یا

  .]1[ به دست آورد
  

  کانادا
 يمتعدد يها اهدر کشور کانادا دانشگ :دانشگاه تورنتو
علوم از این میان،  .کنند یرا عرضه م یآموزش مهندس

منحصر به فرد در دانشکده علوم  يا برنامه یمهندس
ن یا. ]1[ دانشگاه تورنتو کانادا است یو مهندس يکاربرد

شهره  یمهندسدر آموزش  يرباز به نوآورید برنامه که از
 1930در سال ،"یک مهندسیزیف"ه ی، با نام اولبوده
ن یکه از ا یفیتعر نیاول. ن دانشگاه متولد شدیدر ا يدالیم

  : کند یم عرضهر یدوره در دست است آنرا به گونه ز

ک، فراتر از آنچه یزیات و فیاضین دوره جهت آموزش ریا"
 یشود، طراح یه میارا یان مهندسیگر دانشجویکه به د
   ."شده است

 ینگرش و با ،آموزش ۀیاول هدف فوق در دو سال
 يها علوم و مهارت ات،یاضیدر آموزش ر یمهندس
 ن دو سالیدنبال ا به. دآم یم  دست ، بهیمهندس هیپا
ارتباطات، ش یگرا 6 از یکیان ی، دانشجوییابتدا
ک ینامیدرودیک، هیزیها، ژئوف ه مواد و سازهتیسیاالست
کس و ی، و پرتو اییک و روشنای، اکوستيکاربرد

 يبرا 1938در سال . اند کرده یرا انتخاب م یاسپکتروسکپ
با گذشت . ل شدندیالتحص ن دوره فارغینفر از ا 6ن بار یاول
افزوده شدن  و با ،افتندیر ییه تغیاول يها شیگرا ،زمان
علوم "به نام برنامه  1964در سال  ،یمیش شیگرا

  . افتیر ییتغ "یمهندس
در  یعلوم مهندسآموزش از نقاط قوت  یکی

از یآن است، که با توجه به ن ال بودنیسدانشگاه تورنتو 
ن یبه ا. ر استییطور مستمر در حال تغ عت، بهصن يها
که  ییها شید متولد شده و گرایجد يها شیب گرایترت
در در حال حاضر،  .شوند یندارند، حذف م یگر بازار کافید

در علوم،  يقو يا هیپا امه،نن بریاول آموزش دو سال ا
و  یگستردگ. شود یمجاد یا یو طراح يات، فناوریاضیر

شود منحصر  ین دو سال عرضه میکه در ا یعمق مطالب
که  ییها شیورود به گرا يان را برایفرد بوده و دانشجو به
 يبرا. سازد یکنند، آماده م یان سال دوم انتخاب میدر پا

 ییها درسمجموعه ن دوره یه ایسال اول میک از چهار نیهر 
ن یا. باشند یارتباط مبا هم در ا فراهم آمده که ی یطراح
ماده و حرکت،  يها نهیزم يدارا بیترت به سال مین چهار
ها و امواج و باالخره اتم و  ها، میدان ها و حالت سیستم

انتخاب شده اند که  يا گونه به ها نهیزمن یا. ملکول، هستند
بوده و سر یها م ن درسیب یپارچگ کیاختالط و 
  . آورند   دست به ،احدو يا تجربه مسالیان از هر نیدانشجو

 یعلوم مهندس برنامۀ يدیکل ياز مولفه ها یکی
است که اختصارا  یعمل یدر دانشگاه تورنتو دروس

ن دروس منعکس کننده یا. ده شده استینام 1"زیپراکس"
است که  یین جایو ا. و عمل است ينقطه برخورد تئور
. دنرسان یانجام م خود را به يها تیمهندسان اغلب فعال

شوند منحصرا  ین نام شناخته میکه با ا ییها رسد يسر
ن یدر ا. شود ین دانشگاه عرضه میا یدر دوره علوم مهندس

و جهان  ينظر يها ن درسیان رابطه بیها دانشجو درس
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ابند تا ی یفرصت م ،عالوه برآن. کنند یرا تجربه م یواقع
ها و پروژه  تیخود را توسط فعال يها ت و مهارتیخالق
. ها، توسعه دهند شی، ارتباطات و انجام آزمایطراح يها

سال  میب در چهار نی، که به ترتیدرس عمل 4ک از یهر 
برخوردار  یا تم خاصی يشوند، از محتو یاول عرضه م

سال  میه شده در آن نیارا یاست، که مکمل برنامه آموزش
 يها نه اکتشاف سازهین درس در زمیاول يمحتو. باشد یم

دار و یتوسعه پا دروس دوم و سوم يوتاست،  مح یمهندس
 ک تجربۀیو باالخره درس چهارم . است یمهندس يراهبر

ن منظور یا به. کند یان عرضه میدانشجو را به یکامل طراح
 یکیک نمونه مکاترونی ،کوچک يها در گروه ،انیدانشجو

 ن درس اوج تجربۀیا. سازند ینموده و م یقابل کار را طراح
  . ن دانشگاه استیا یعلوم مهندسدر برنامه  یدانشگاه

 یکیان در یدانشجوسوم و چهارم،  يها در سال
 یک رشته مهندسیل که دروس آن حو  ،ییها شیاز گرا

ش ین سال هر گرایاول. نندیب ی، آموزش مافتهیسامان 
مورد نظر،  "برتخصص يمقدمه ا" يها درس مشتمل به
طور  هآنها ب يها و محتو شیگراگرچه . افته استیاختصاص 

زش علوم آمو یاصل فلسفۀ یول ر استییم در حال تغیدا
 .مانده است یکماکان ثابت باقتورنتو دانشگاه  در یمهندس

 یعلوم مهندس ش مختلف در برنامۀیگرا 8در حال حاضر 
فضا، - هوا: شود که عبارتند از ین دانشگاه عرضه میا

، يانرژ يها ستمیوتر، برق، سی، کامپیپزشک یمهندس
امروزه  معموال . کیزینانو و ف یها، مهندس ترساخیز

ن یا یان به دوره علوم مهندسین دانشجویمستعدتر
  .شوند یدانشگاه جذب م

  
علوم  یکارشناس دورةن دانشگاه یدر ا :نزیدانشگاه کوئ

ن یا. شود یضه معر يدر دانشکده علوم کاربرد یمهندس
 یه علوم مهندسنیمتفاوت را در زم شیدانشگاه چهار گرا

  .]1[ کند یعرضه م
منحصر به فرد در  يا رشته :یمهندس یمیش •

ن یدر ا. ک قرن سابقه داردیش از یکه ب کاناداست
، یمیوشی، بیمیش یهمراه با مهندس یمیش ،دوره
  .شود یه میمواد، ارا یا مهندسیست و یط زیمح

 کیزین دوره آموزش فیدر ا: یک مهندسیزیف •
سته، یالکتر، وتریدر کامپ یهمراه با آموزش مهندس

  .ک استیا مکانیمواد و 

ز ن دوره ایه ایآموزش اول: یشناس نیزم یمهندس •
این امروزه  .ش آغاز شده استیسال پ 100حدود 
موزش همراه با آ یشناس نیشامل آموزش زمدوره 

ک، یژئوتکن ی، مهندسیاکتشاف مواد معدن
 يک کاربردیزیا ژئوفیو  یطیست محیز یمهندس
   .است

ز در کانادا ین دوره نیا: یسات و مهندیاضیر •
ن دوره ضمن یان ایدانشجو. فرد است منحصر به
، در يات کاربردیاضیدر ر يقو يا هیکسب پا

ارتباطات و محاسبات،  یمهندس يها نهیزم
 یسازه و مهندس ی، مهندسيک کاربردیمکان
  .نندیب یز آموزش مین ییایمیش يندهایفرا
ن یا به .کند یم ز عرضهین 2"مدرك مظاعف"نز یدانشگاه کوئ

توانند  ین دانشگاه میا يان علوم کاربردیدانشجو ب که،یترت
ز از ین يگریخود مدرك د یهمراه با مدرك مهندس

کسب مدرك . رندیگر بگید يها ا دانشکدهیدانشکده علوم 
  .کسال آموزش اضافه داردیاز به یدوم ن

  

 يها دورهن دانشگاه یر اد :زریمون فریدانشگاه سا
عرضه  ،یارشد علوم مهندس یو کارشناس یکارشناس

، که در ن دانشگاهیا یآموزش علوم مهندس. ]1[ شود یم
 يها تیاز فعال یبیترک آغاز شده، يالدیم 1983سال 

. و کار در صنعت است یشگاهی، آزمايفشرده نظر
ه و یدروس پااول و دوم  يها ن دوره در سالیان ایدانشجو
از پنج  یکیدر ند توان یو سپس م گذرانند یرا م یاصل
  :آموزش خود را ادامه دهند ر،یزش یگرا
 یتخصص در مهندس: کیالکترون یش مهندسیگرا •

ک و یالکترونکرویم وابسته به میطور مستق برق به
آن در ارتباطات، کنترل و محاسبات  يکاربردها
و ساخت  یش بر طراحین گراید آموزش ایتاک. است
  .است یکیالکترون يها با استفاده از مولفه ،ها ستمیس

 يتوسعه و کاربردها: وتریکامپ یش مهندسیگرا •
از به یتال نیجید يها ستمیسانه و یرا يجار

دارد، که همراه با  ،يوتریکامپ يها ستمین سمهندسا
ه یک پایافزار، از  افزار و نرم در سخت ییتوانا
  . برخوردار باشندز ین يقو یمهندس

 ،شین گرایدر ا: یک مهندسیزیش فیگرا •
و  یمهندس يها تیفعال از گروهی  ان جهتیانشجود
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 يشوند، که محتاج دانش قو یآماده م يعلوم کاربرد
  .است ،یمهندس یبانبا م ییک به همراه آشنایزیدر ف

 کار يان را برایدانشجو ،شین گرایا: ستمیش سیگرا •
کنترل  يها و ابزارها نیو ماش یطراح نهیدر زم

کسب ن یچن وتر، و همیشونده توسط کامپ
 يها نهیل در زمیالزم جهت ادامه تحص يها مهارت
. سازد ی، آماده مکیک و مکاترونیربات يها ستمیس

 یمهندس يها یش آگاهین گرایان ایدانشجو
وتر را یکامپ یک و مهندسیمکان یک، مهندسیالکترون

مطالعات  يها نهیزم .زندیآم یم درهم یند طراحیفرابا 
 يو سازوکارهاعبارتند از ساختارها ش ین گرایا

، یکیالکترومکان يها ، حسگرها و محركیکیمکان
  .همزمان يها ستمیکنترل و س یمهندس

ش ین گرایا يها آموزش: یپزشک یش مهندسیگرا •
زات ی، تجهی، جراحیل موجود در پزشکیبر مسا
متمرکز  ،کیوفتونیو با یپزشک يبردار ری، تصویپزشک

  .شده است
، ن دانشگاهیا یمهندسان علوم یکه دانشجورا  ییها مهارت
ر ینحو ز به آورند، یبه دست م ،یلیش تحصیر از گراصرفنظ
  :توان خالصه کرد یم

انتقال روشن و موثر  ییتوانا: یارتباط يها مهارت •
و  يری، تصوي، نوشتاریشفاه يها صورت به ها دهیا

  .یکیالکترون
 یو سامانده ي، گردآورییشناسا: ت اطالعاتیریمد •

 يها ستمیمناسب و س يفناوراز  تفادهاطالعات با اس
 یپژوهش يها مهارت يریکارگ ن بهیاطالعات و همچن

  .کاربردن دانش ل و بهی، تحلیابیجهت دست
جهت  يتفکر انتقاد يریکارگ به: ییمشکل گشا •

در  يت و نوآوریخالق ۀیارا. لیو حل مسا یابیارز
  .ها راه حل ییشناسا

. ها گروهکار موثر در  ییتوانا: یگروه مهارت در کار •
رصد  يک گروه برایدر  يو همکار يرهبر ییتوانا

 يها دا کردن روشیک پروژه و پیشرفت یکردن پ
 .بهبود آن

کار موثر و  ییتوانا: يت فردیریمهارت در مد •
، يزیبرنامه ر. ن شدهییزمان تع مستقل در محدودة

 يامدهایو پ اهداف يدارا يها پروژه يو اجرا یطراح
  .ا انجامف شده، از آغاز تیتعر

نه، یدر نظر گرفتن هز ییتوانا: یاخالق يارزشها •
و کل  ،ریگها بر افراد در پروژه يامدهایو پسود 
  .جامعه

زر یفر مونیدر دانشگاه سا یعلوم مهندس  یکارشناس دورة
ان نامه باشد، یکه همراه با اخذ پا یسال است و در صورت 4

  .کشد یپنج سال به درازا م
  

و  یمدرسه مهندسن دانشگاه، یادر  :دانشگاه مک مستر
 دیس گردیتاس يالدیم 2005در سال  یعلوم محاسبات

سرعت در حال گسترش  ، که بهيا رشته نین برنامه بیا. ]1[
را در  یات و مهندسیاضیوتر، ریه، علوم کامپیاست، علوم پا

ها  ن روشیب ییجاد همگراین برنامه ایاساس ا. زدیآم یم هم
تازه و قدرتمند،  يجاد ابزاریت امختلف، جه يها  نهیو زم
از کاربردها، در علوم  يا گسترده ل در دامنۀیحل مسا يبرا

 یلیالت تکمیتحص ن دانشگاه برنامۀیا. است ،یو مهندس
و علوم  یز در مهندسیرا ن يارشد و دکتر یکارشناس
مطالعات در  یاصل يها نهیزم. برقرار کرده است یمحاسبات

نه ی، بهیمحاسبات یکیزیوم فعل: ن مقاطع عبارتند ازیا
  .یمحاسبات یستیو علوم ز یمحاسبات يساز

  

  کایآمر
 یعلوم مهندس ةدورن دانشگاه، یدر ا: یدانشگاه برکل

از  یاست که تنوع يا ن رشتهیو ب یگروه نیب يا برنامه
را  یات و مهندسیاضی، ریستیو ز یکیزیعلوم ف ينه هایزم

به  يا لهیت که وسن دوره بر آن اسیا. ]1[ ردیگ یدر بر م
 يها روش يریان در خالل فراگیدست دهد تا دانشجو

 يگرید يها نهیق خود را در زمی، بتوانند عالیمهندس
که در  ییها نهیگز. دنبال کنند زین یعیعلوم طبهمچون 

سازد تا  یان را قادر میشود دانشجو یرضه من برنامه عیا
لوم، ، عیمهندس ينه هایخود را در زم یلیالت تکمیتحص
در حال حاضر . ادامه دهند ،یو پزشک یستیز یمهندس
و آمار  یاضی، ریمحاسبات یعلوم مهندس شیچهار گرا
ست یز ی، علوم مهندسیک مهندسیزی، فیمهندس
  .شود ین برنامه عرضه میدر ا ،یطیمح

 يا ن رشتهیب ن برنامۀیا: یمحاسبات یعلوم مهندس •
 یصورت روش به ،به نقش مهم محاسبات یتوجه خاص

. دارد ،دهیچیپ یو علم یل مهندسیبرخورد با مسا يبرا
و  یاضیر يساز ، همراه با مدلیمحاسبات علم
را آموختگان علوم  ، مهندسان و دانشیمشاهدات تجرب
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 يها کنند که با روش را حل یلیسازد تا مسا یقادر م
 یعلوم مهندس برنامۀ. باشند ینم یابیگر قابل دستید

مستحکم در  يا اد شالودهجیا ، عالوه بریمحاسبات
 يبرارا الزم  يها ، مهارتیات و علوم مهندسیاضیر

جاد یا ده،یچیو حل مشکالت پ يه سازی، شبيساز مدل
الت یتحص يبرا يقو يا هین برنامه، پایا. دینما یم
به وجود  يو علوم کاربرد یدر مهندس یلیتکم
 يبرارا الزم  يها ییعالوه بر آن توانا. وردآ یم

ه یاس و شبیبزرگ مق يها يفناور يساز مدل
پرورش  قات در صنعت،یاز تحقیمورد ن يها يساز
: ل شده استیتشک مولفه چهارن برنامه از یا. دهد یم
توسط  گسترده در علوم به يا جاد شالودهیا) الف
) ؛ بیست شناسیو ز یمیک، شیزیدر ف ییها درس

 یو محاسبات یلیتحل يساز توسعه مهارت در مدل
ات و علوم یاضیدر ر يو کاربرد ينظر توسط دروس

از خوشه  یکیبا انتخاب  ،گسترش دانش )وتر؛ جیکامپ
 يرهابه کار گرفتن ابزا) ا علوم؛ دی یمهندس يها

و علوم  یمهندس يها در پروژه یلیو تحل یمحاسبات
 .يکاربرد

 يا ن رشتهیب ن برنامۀیا: یات و آمار مهندسیاضیر •
آورد  یوجود م به یان مهندسیدانشجو يرا برا یفرصت
 يا عنوان مولفه به، يات محض و کاربردیاضیتا با ر
ن یانتخاب ب. مدرن، آشنا شوند یمهندس يبرا يضرور
، ی، آمار و مهندسيات کاربردیاضیات محض، ریاضیر

ا با توجه به سازد  که برنامه ر یان را قادر میدانشجو
ا هر دو یو  یک، عملیتئور يا نهیق خود در زمیعال
 يبرا يقو  يا ن برنامه شالودهیا. تخاب کنند، انآنها

 کیتئور يها در شاخه یلیالت تکمیحصانجام ت
  .دینما یجاد میات و آمار، ایاضین ریو همچن یمهندس

ک یک کالسیزیف یش مبانین گرایا: یک مهندسیزیف •
 یمهندس يرا با کاربردها یاضیو ر یمیو مدرن، ش

 يریمه انعطاف پذن برنایاط قوت ااز نق. زدیآم یهم مدر
، یاضیک و ریزیدر ف يقو يا هیکسب پا. آن است

ان را ی، دانشجویمهندس يها همراه انتخاب درس به
که جامعه با آن  يا دهیچیل پیمقابله با مسا يبرا

برنامه بر ن یانکه ینظر به ا. سازد یروبروست، آماده م
آموختگان آن قادر  د دارد، دانشیتاک یاضیعلوم و ر
ا یک یزیخود را در ف یلیالت تکمید تا تحصخواهند بو
ن با یان همچنین دانشجویا. ادامه دهند یمهندس

 يمناسب قادرند در رشته ها يانتخاب واحدها
  .ل دهندی، ادامه تحصیتر مهندس یسنت

  
ن یب یشیگرا: یطیست محیز یعلوم مهندس •

 یمیک، شیزیق اصول فیاست که مستلزم تلف يا رشته
، جهت محافظت و یل مهندسیبا تحل یست شناسیو ز
ن برنامه یا. است یطیست محیز يها يبازساز
مختلف را عرضه  یآموزش يروه هااز گ ییها درس
بر علوم  یا متکیبسازد، که گرچه قو يا نهیکند تا زم یم

از  يه ادر باره تنوع گسترد یاست ول یو مهندس
 ینه مهندسیگز. کند یبحث م ،یطیست محیل زیمسا
، یمیش یمهندس یآموزش يگروه هاست در یط زیمح

برنامه علوم  یوجود دارد، ولز ینک و مواد یعمران، مکان
علوم، فراتر از آنچه که  در يتر ه گستردهی، پایمهندس
. کند یجاد میشود، ا یش گفته عرضه میپ يها در گروه

ا ی یلیالت تکمیتحص يان را برایدانشجو ،ن برنامهیا
 يها نهیاز زم ياریدر بس يا حرفه يها تیفعال
 .دینما ی، آماده میطیمح ستیز

ر از به آموزشگران متبحیک برنامه متفاوت نی
ان یخاص دانشجو يها یژگیو و ادیز  ییل توانایبه دل. دارد

از به تجربه ین دوره نیا يها کالس ي، راهبریعلوم مهندس
ه یارا يبرا، یدر دانشگاه برکلرو،  نیاز ا. قابل توجه دارد
گر یو د ید مهندسین اساتیتر دهیورز یندسدروس علوم مه

نکه برنامه آموزش ینظر به ا. شوند یها انتخاب م رشته
ن یان ایدانشجو يها تیو نه اوج فعال ،تنها آغاز یمهندس

 یدر نگرش آموزش يدیک عنصر کلیدوره خواهد بود، لذا 
با در نظر . ان استین دوره، آموزش توسط خود دانشجویا

 يها برنامه، درس عنوان هستۀ به ن سازوکاریگرفتن ا
و  یآموزش يها ، کارگاهمتنوع يها شی، گرایعمل
ان علوم یار دانشجویدر اخت ییمختلف، ابزارها ينارهایسم

ب یدهند تا آموزش خود را راسا ترت یقرار م یمهندس
رند که چگونه یگ یادمی": ان در عملین دانشجویا. دهند
  ."ونه آموزش بدهندنند که چگیب یرند و آموزش میاد بگی

ه عالقمند ب یان علوم مهندسیاز دانشجو ياریبس
را  ییها راه یدر برکل یآموزش مهندس. پژوهش هستند

. دده یه مین هدف ارایان به ایدن دانشجویرس يبرا
است که در سال  یکارشناس  نامه انین موارد پاین ایمهمتر

د یبادانشجو  ،نامه انیانجام پا يبرا. شود یچهارم عرضه م
. شودرید درگیاسات يسطح باال يها از پژوهش یکیدر 
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از سطح  یدر دانشگاه برکل یعلوم مهندس يها ان نامهیپا
از  یکه برخ يحدبرخوردار است، تا یقابل توجه یعلم

صورت مقاالت  قات خود را بهیجه تحقیان نتیدانشجو
. رسانند یبه چاپ م ،معتبر یات علمیدر نشر یپژوهش
اران یعنوان دست به یان علوم مهندسیجواز دانش یگروه
ن یا. شوند یگرفته مکار به یدانشکده مهندس در یقاتیتحق
و فصل تابستان  یلیکه در طول سال تحص ،ها تیفعال

 یقات عملیو تحق یشگاهیات آزمایرد، تجربیگ یصورت م
 سر ساخته و گاهیان میدانشجو يرا برا ییسطح باال
ان یاز دانشجو یبرخ. ه داردآنها به همرا يز براین يدرآمد
ل کرده یخود تبد یان نامه کارشناسیقات را به پاین تحقیا

 ،ارشد یکارشناسمقطع ات را در ین تجربیگر اید یو برخ
ن یبه ا يان ورودیدانشجو يت باالیفیک .دهند یادامه م

 ،کنند یکه در طول دوره کسب م ییها رشته و آموزش
ار آنها قرار یخترا در ا يا گسترده یشغل يها فرصت
ن دوره در یآموختگان ا دانش% 40ش از یب. دهد یم

، یت يآ ام ا، همچون هاروارد، یدن ين دانشگاه هایبزرگتر
ز ین% 15 .دهند یل میادامه تحص یبرکل استنفورد، تورنتو و
ادامه  ی، حقوق و پزشکیت بازرگانیریکار خود را در مد

  .شوند یم یمهندس ه وارد حرفۀیداده و بق
  

 یدوره کارشناسن دانشگاه یا :وکلوراد یالتیدانشگاه ا
 کرده است یان معرفیر به متقاضینحو ز را به یعلوم مهندس

 ين رشته ایک آموزش بیاگر عالقمند به " :]1[
 ياه ل در رشتهیادامه تحص ي، مناسب برایکارشناس

د در یلیا مایو . دیو حقوق، هست یپزشک یمتفاوت، حت
 يها آموزش ،یبرنامه مهندسک یل در یخالل تحص

و باالخره اگر . دیکسب کن یز در علوم انسانیرا ن یمناسب
ق در علوم یاز به دانش عمید که نیبپرداز يحرفه ا د بهیلیما
 یعلوم مهندس یدارد، دوره کارشناس یه و مهندسیپا
   ."شما خواهد بود يبرا ینه مناسبیگز

 یناسشک برنامه کارین دانشگاه، یدر ا یعلوم مهندس
در  یقیدانش عم جادیاست که ضمن ا يا ن رشتهیب
 ی، اطالعات کافیمهندس یو مبان یکیزیات، علوم فیاضیر

کار  يبرا يضرور يها نهیر زمگیو د یدر علوم انسان
ان یار دانشجویل را در اختیا ادامه تحصیموفق،  يا حرفه
ک یزیف: از ن برنامه عبارتیا یش اصلیسه گرا. دهد یقرار م
 یمضاعف علوم انسان یفضا و کارشناس ی، مهندسیسمهند
  .است

کار در  يان را برایدانشجو :یک مهندسیزیفش یگرا •
از به آموزش یشرفته، که نیپ يها  يفناورنه یزم

ک دارد، یزیتر در ف قیعم یهمراه دانش به یمهندس
 یتوسط دروس انتخابدانشجویان، . کند یآماده م
زر یک لیزیف: همچون ییها نهیتوانند در زم یم ،سبمنا

تخصص  ،يل انرژیک حالت جامد و تبدیمدرن، الکترون
 يش معموال از گروه هاین گرایا یدروس انتخاب. نندیبب

وتر، یبرق و کامپ یوتر، مهندسیعلوم کامپ یآموزش
انتخاب  ،کیزیک و فیمکان یات، مهندسیاضیر
 .شوند یم

 - هوا نۀیدر زم ياستوار شالودة :فضا یش مهندسیگرا •
. کند یجاد میان ایفضا در دانشجو یضا و مهندسف

، یش عمدتا بر اصول مهندسین گرایا یدرس برنامۀ
 .ک، استوار استیزیک و فیمکان یات، مهندسیاضیر

ساله است  5ک برنامه یدر واقع  :یش علوم انسانیگرا •
 یو مهندس یبه اخذ دو مدرك علوم انسان یکه منته

 دامنۀ يبراان را ین برنامه دانشجویا. شود یم
. سازد یآماده م ، يا حرفه يها تیاز فعال يا گسترده

ا ید در دنیپنج ساله، که شا ن دورةیا يها از خوشه یکی
که در  ،است "یآموزش مهندس"منحصر به فرد باشد، 

ات، یاضیدر ر يقو يا هیکسب پاان ضمن یآن دانشجو
 نۀیدر زم یتای، تجربیو اصول مهندس یکیزیعلوم ف
ن یآموختگان ا دانش. کنند یکسب م يرس فناویتدر
در را  یمهندس یس طراحیتدر ییتوانا ،خوشه
ها و  رستانی، دبيا ، مدارس حرفهیکاردان يها دوره
  . خواهند داشت ،مربوطه يها شگاهیآزما

ت یدر دانشگاه کلورادو در صدد تقو یآموزش علوم مهندس
  :آموختگان خود است ر در دانشیها ز ها و مهارت ییتوانا

مشکالت  يبرا ییها توسعه راه حل به يمند هعالق -
  ؛یواقع يازهایو ن

 يزهایچ کارکرد در مورد نحوة يکنجکاو -
 مختلف،

 ،یکیزیات و علوم فیاضیدر ر یستگیشا توسعۀ -
 ات؛یتوجه به جرئکنکاش و  -
 ها از منابع مختلف؛ دهیکسب اطالعات و ا ییتوانا -
 در کارها؛ ينوآور -
در ارتباطات  و مهارت يش قدرت رهبرینما -

 ؛يفرد
 ؛يطور انفراد و به ها، ه کار موثر در گروهیارا -
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 ؛یو کتب یموثر در ارتباط شفاه ییتوانا -
 یش استعداد و توجه در کاربرد و طراحینما -

  .انهیرا
ن دانشگاه یا یآموختگان علوم مهندس که دانش نینظر به ا
ات، علوم، علوم یاضیر ينه هایالزم را در زم يها آموزش
کنند از  یافت می، دريو رفتار یو علوم اجتماع یانسان
ا ادامه ی ،یحرفه مهندس نۀیکار در زم آمادة یخوب رو به نیا

. هستند یمهندس یسنت يها از رشته یکیل در یتحص
 یعلوم انسان - یمضاعف مهندس یآموختگان کارشناس دانش
 ،ها از حرفه یعیدامنه وس يبرا یز عالوه بر مهندسین

ن دانشگاه یادانش آموختگان  از یگروه. مناسب هستند
 یا بازرگانی، ی، حقوق، دامپزشکیدر پزشک يا کار حرفه به
  . پردازند یم
  

 کیو مکان یگروه علوم مهندس: اتکینیرجیدانشگاه و
 یآموزش کارشناس ک برنامۀیکا یآمر تکاینیرجیدانشگاه و

  :]1[ دهد یه میارا ر،یبا اهداف ز را يا رشته نیب
 يها نهیک و زمیمکان یمهندس یمبان ردنکارب به -

ف، یتعر يبرا ؛ياز علوم کاربرد یمرتبط
ل یاز مسا يا گسترده منۀاو حل د يساز مدل
  ؛یمهندس

به همراه  ،و علوم یاضیکاربردن اصول ر به -
 يها تیدر فعال ،یو تجرب یمحاسبات يها کیتکن
 ؛و علوم یاز مهندسیمورد ن

 ر دریگدر يها گروه یو سرپرست یهمراه -
، یمهندس ق و توسعۀید تحقیجد يها نهیزم
 یسنت يها که از مرز رشته ییخصوص آنها به

 روند؛ یمفراتر 
 ؛باال یاخالق يو استانداردهااد یز يور بهره -
مستمر دانش خود در طول  و ارتقاحفظ  -

 ؛يا حرفه يها تیفعال
 ؛نیاز مخاطب يگسترده ا ارتباط موثر با دامنۀ -

که به دنبال  ،یآموزشک برنامه یتوسط  اهداف فوق
 آموختگان در دانش ریز يدستاوردهاها  ییتوانابه  یابیدست
  .شود یت میتقو ،است

، علوم و یاضیه ریدانش پا يریکارگ به ییتوانا -
  ؛یمهندس

 ؛یکیمکان يها شیآزما يو اجرا یطراح ییتوانا -

و  یتجرب ير داده هایل و تفسیتحل ییتوانا -
 ؛کیمکان یمحاسبات

 يند برایا فرایله یستم، وسیک سی یطراح ییتوانا -
ک یق مکانیخاص توسط تلف يازین  به یابیدست

 ؛کینامیاالت و دیک سیمواد، مکان
ا عضو یعنوان سرپرست و  عملکرد موثر به ییتوانا -

 ؛يا رشته م چندیک تی
ت ، فرموله کردن و حل مشکالییشناسا ییتوانا -

االت و یس کیمواد، مکان  کیموجود در مکان
 ؛کینامید

 ؛یو اخالق يحرفه ا يها تیدرك مسئول -
و  يری، تصویشفاه(ارتباط موثر  ییتوانا -

 ؛)ينوشتار
 يها حل  ر راهیکسب آموزش الزم جهت درك تاث -

 ؛ستیط زیبر جامعه و مح یمهندس
در آموزش  شدنریدرگ ییاز و تواناین ییشناسا -

 ؛يا مداوم در طول کار حرفه
، یاسی، سیاجتماع(ر ل معاصیسب دانش از مساک -

 ؛)ياقتصاد و یفن
ها،  کینشناخت الزم جهت استفاده و توسعه تک -

ات یدر عمل یمهندس نینو يها و ابزارها مهارت
 .یمهندس يا حرفه

ات یو عمل یدر طراح یمنیت ایص اهمیتشخ -
 یمهندس

  

  اروپا
 200ش از یدر اروپا در ب یآموزش مدرن مهندس

ن یمام ادر ت. آغاز شد ش و به دنبال انقالب فرانسه،یسال پ
 ییها در اروپا، با آموزش یها، ساختار آموزش مهندس سال

زبان،  یسیانگل يرکشورهاگیو د یشمال يکایکه در آمر
 یانیپا يها در سال .متفاوت بوده است يحد، تاشد یه میارا

کشورها  از یو برخ یالملل نیب يها ستم سازمانیقرن ب
جمله را در مورد وجوه مختلف آموزش، از  ییها يبازنگر

 يج آن در مواردیبه انجام رساندند که نتا یآموزش عال
ن یاز ا یکی. دیگرد یلالمل نیب يمنجر به انعقاد قراردادها

موافقتنامه واشنگتن  ،در امر آموزش یالملل نیب معاهدات
کا، کانادا، یآمرزبان  یسیانگلکشور  8 ،است که توسط آن
و  یجنوب يقایلند، آفریوزیرلند، نیا، ایانگلستان، استرال

گر یکدی یمهندس يا ها و مدارك حرفه کنگ؛ آموزش هنگ
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 يها سال ییبه دنبال همگرا .]3[ ت شناختندیرا به رسم
ه یل اتحادیککه منجر به تش ،ییاروپا ين کشورهایر بیاخ

کنواخت کردن یز جهت ین یاقدامات مشابه ،دیاروپا گرد
. شدبرداشته این اتحادیه عضو  يشورهادر ک یآموزش عال

 برنامۀک ی ییاروپا يکشورها ،حاضر عه سدهیطلدر 
معروف شده  3ایبولون  ندیفراکه به  ،را يسراسر یآموزش

عضو  29با  1999در سال که ن برنامه یا. است آغاز کردند
 2008و در سال افت یبه سرعت گسترش د یآغاز گرد
 ن برنامۀیدر ا. ]7 ،6، 5، 4[ دیکشور رس 45آن به  ياعضا
 يبرا يا دو چرخها ی يا دو مرحله ک نگرشی ،دیجد
  . گرفته شده است در نظر ،یموزش مهندسآ

ت یترب ي، برایسه ساله کارشناسحداقل کوتاه  چرخۀ •
  ؛يا فناورید یمهندسان تول

ت یترب يبرا ارشد، یساله کارشناس پنج چرخۀ •
  .محقق و طراح مهندسان
 2010ن است که تا سال یا ایند بولونیهدف فرا

 يش واحدیبا استاندارد کم و ب یآموزش مهندس يالدیم
مدارك قابل  ب،ین ترتیبه ا. در سرتاسر اروپا عرضه شود

و انتقال  ییل جابجایعرضه شده و ضمن تسه يا سهیمقا
قادرخواهند بود  یان مهندسید، دانشجویان و اساتیدانشجو
 يکشورها يها ا در دانشگاهالت خود ریتحص یراحت به تا

  . دهندادامه  متفاوت،
  

ند یراکه ف ییاروپا یمراکز آموزش عالاز  :نیدانشگاه دوبل
رلند یدر ا نیدوبلدانشگاه  کار بسته است، را به ایبولون
آموزش  يالدیم 2006از سال  ن دانشگاهیا. است یشمال

ن یان ایدانشجو همۀ. ]1[ را آغاز کرده است یعلوم مهندس
را  یمشابه دوم دروساز سال  یبخشاول و   در سال برنامه
مورد عالقه خود  شیل گرایشرفت تحصیگذرانند و با پ یم

 يبستراول، که بر  ورة سه سالۀ چرخۀد. نندیگز یرا برم
به مدرك  استوار است، یات و مهندسیاضیدر رمستحکم 
 یان علوم مهندسیدانشجو. شود یم یمنته یمهندس
 ندهیآ يکه برا يا و برنامه یشخص نند با توجه عالقۀتوا یم

، یپزشک یمهندس يها شیگران یخود در نظر دارند، از ب
، وتریکامپ/ برق یمهندس ،یستیز يها ستمیس یمهندس
 يها ستمیس یست، مهندسیط زیعمران و مح یمهندس
، یو بازرگان یمهندسباالخره و  کیمکان ی، مهندسيانرژ
ن یدر ا یدوره کارشناس. نه دلخواه را انتخاب کنندیزم

ن برنامه در هر سال یدر ا. مدوالر است يا برنامهدانشگاه 

دد آنها را دو عحداکثر که  ،شود یمدول عرضه م 12
. انتخاب کرد یمهندس يها توان خارج از شاخه یم

 به طور عمدهاز سال دوم  یسال اول و بخش يها مدول
گر ید مۀین. اند یو علوم مهندس یمیک، شیزیات، فیاضیر

اختصاص  یخصصسال دوم و تمام سال سوم به دروس ت
انۀ ل به کسب پرویکه ما یانیدانشجو. افته استی

، باشند یرلند میکشور ا )مهندس چارتر( يا حرفه مهندس
 یساله مهندس 5 دورة یعنیدوم،  چرخۀاز به گذارندن ین
   . دارند) 2+3(
  

در دانشگاه  یگروه علوم مهندس: دانشگاه آکسفورد
د و هم اکنون ک قرن سابقه داریاکسفورد انگلستان، حدود 

گروه . شوند یل میالتحص نفر از آن فارغ 160انه حدود یسال
را  یمهندس يها ن دانشگاه تمام رشتهیدر ا یعلوم مهندس

و  یکیزی، فیاضیک ساختار واحد متشکل از علوم ریدر 
  ]. 1[کند  ی، عرضه میستیز
  

  هیانوسیا و اقیآس
ز آموزش علوم یا نیگر دنید ياز کشورها ياریدر بس

به عنوان مثال، . سرعت در حال گسترش است به یهندسم
ک دوره سه یا ید استرالی، واقع در ادالدانشگاه فالندرز
ن یتمرکز ا. کند یعرضه م یعلوم مهندس یساله کارشناس
ک است یو ربات يوتریکامپ يها ستمیک، سیدوره بر الکترون
و نرم  یپزشک یهمچون مهندس ییها نهیکه در کنار آن زم

  . ردیگ یز مورد توجه قرار مینافزار 
در  یاز پنج گروه مهندس یکی یعلوم مهندس

 يها ن گروه دورهیا. لند استیوزین دانشگاه اوکلند
را عرضه  یپزشگ یو مهندس یعلوم مهندس یکارشناس

ار موفق ین دانشگاه بسیا یستیز یگروه مهندس. کند یم
اوکلند را  یستیز یمهندس يتویکه انست يبوده تا حد

  . س کرده استیستا
ا، از جمله یدر آس يمتعدد يامروزه دانشگاه ها

ز ی، پاکستان نين، سنگاپور، مالزیژاپن، چ يدر کشورها
. کنند یرا عرضه م یعلوم مهندس یکارشناس يبرنامه ها
ن یدر ا یشتر در مورد آموزش علوم مهندسیاطالعات ب

از  يمربوطه، که تعداد يها توان از وبگاه یدانشگاه ها را م
  ]. 1[ ن مقاله آمده است، به دست آوردیان همیر پاآنها د
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  رانیدر ا یآموزش علوم مهندس
مستقل،  يا صورت برنامه ، بهیمهندس آموزش علوم

 یکارشناسروه دنظر به اهمیت  .در کشور ما سابقه ندارد
 دانشگاه تأسیس آن در 1384از سال  ،علوم مهندسی

هاي  نبال برنامه ریزيد به. تهران مورد توجه واقع شد
با چهار گرایش و  ،1387در سال ن دوره یامقدماتی، 

 ن بار در کشور، دریولا يبرا ،دوازده خوشه تخصصی
ن یا یدر طراح .شد اندازي راهدانشگاه تهران،  یدانشکده فن

در دانشگاه  یش از همه به ساختار آموزش مهندسیب ،دوره
مصوب  برنامۀ ،در ادامه. کا، توجه شده استیآمر یبرکل

دانشگاه  ی، که هم اکنون در دانشکده فنرا یهندسمعلوم 
قرار  یطور خالصه مورد بررس به تهران در حال اجراست،

ن برنامه در وبگاه یشتر در مورد ایات بیجزئ. میده یم
  ].1[ است یابیمربوطه قابل دست

  

  علوم مهندسی یکارشناسمصوب  برنامۀ
 برنامهاین . اي است اي بین رشته علوم مهندسی دوره

, هاي مختلفی از علوم فیزیکی حوزه از ارتباط نزدیک
فراهم  محیطی را شده وو مهندسی ایجاد  ریاضیات
کند که در آن دانشجویان ضمن فراگیري فنون  می

 ،هاي مختلف علوم حوزه توانند عالئق خود در مهندسی می
 ,این رشته يبراهاي طراحی شده  گرایش. نیز دنبال کنند
را براي مطالعات پیشرفته و عمیق در مهندسی  دانشجویان

توان  رشته می از دیگر اهداف این. کند و علوم آماده می
هاي علمی و  هاي نظري براي تحلیل پدیده پایه ۀتوسع

و  ،آینده پژوهی در فناوري, آنها کاربردهاي مهندسی
 طول دورة .نام برد ،انتقال فناوریهاي نو به صنعت

در حال حاضر . چهار سال است یعلوم مهندس یکارشناس
، ریاضی مهندسی، علوم مهندسی محاسباتیچهار گرایش 
 ي؛ برامهندسی زیست محیطی علوم و فیزیک مهندسی

  .شده است یطراححصیلی رشته علوم مهندسی برنامه ت
بین  ۀاین برنام: گرایش علوم مهندسی محاسباتی •

 مسائلاي اهمیت رشد محاسبات را براي حل  رشته

. کند مشخص می ،علمی پیچیده و مسائل مهندسی
 با هاي ریاضی و مشاهدات تجربی که مدل در صورتی

خواهند ن امهندس ،محاسبات علمی ترکیب شوند
 ،رسند می حل نظر غیرقابل همسائلی را که ب توانست

پایه  ،علوم مهندسی محاسباتی ۀبرنام. ندینماحل 
دسی بنا مهن لوم و، عبسیار مستحکمی در ریاضیات

 ،سازي مدلبراي را نیاز هاي مورد کند و مهارت می
در . دهد پرورش می ،مسائل پیچیده سازي و حل شبیه

 بجاي علوم ،محاسبات علوم تأکید بر ،این برنامه

سباتی علوم مهندسی محا، یزبان به. است ،محاسباتی
این فرصت را  دانشجویان. علوم کامپیوتر نیست ۀبرنام

هاي گوناگون انتخاب  سی را از رشتهدارند که درو
را براي دروس  دانشجو ،این برنامه. کنند

و علوم  ارشد و دکتري در مهندسی کارشناسی
علوم مهندسی  ،عالوه هب. کند کاربردي آماده می
سازي  هایی را که مورد نیاز مدل محاسباتی مهارت

 يارناسب بسازي م و شبیه اسیبزرگ مق هاي فناوري
 .دهد پرورش می ،ت استپژوهش در صنع

اي  رشته بین ۀاین برنام: گرایش ریاضی مهندسی •
کند تا به  می این فرصت را براي دانشجویان فراهم
عنوان  به ،مطالعه ریاضیات محض و کاربردي

با ترکیب . ردارندبپرن، هاي اصلی مهندسی مد مؤلفه
, ریاضیات کاربردي, ضیات محضهایی از ریا درس
اي را  تواند برنامه دانشجو می ؛سیمهند فیزیک و ،آمار

. باشدهر دو  يحاوکه نظري یا کاربردي یا دنبال کند 
اي قوي براي  ریاضی مهندسی پایه ۀبرنام

یا  هاي علوم نظري ارشد و دکتري در شاخه کارشناسی
انتخاب مناسب , عالوه هب .کند مهندسی فراهم می

اي ه در بخش کار تواند دانشجویان را براي ها می درس
 .آماده کند ،مختلف صنعت

فیزیک  ،این برنامه: گرایش فیزیک مهندسی •
کاربردهاي  شیمی و ریاضیات را با ،کالسیک و مدرن
توانمندي اصلی این برنامه . زدیآم هم میمهندسی در
قوي در فیزیک و  ۀپای. پذیري آن است انعطاف

 ،هاي اختیاري مهندسی انتخاب درس وریاضیات 
. کند مسائل کاربردي آماده می دانشجو را براي حل

, چون برنامه بر علوم و ریاضیات تأکید دارد
هاي  شوند تا درس خوبی آماده می هب دانشجویان
 ،مهندسی یا فیزیک يها نهیزمدر  را، ارشد  کارشناسی
 .نمایند دنبال

علوم : محیطی گرایش علوم مهندسی زیست •
است  یوجهاي چند  حوزه, یست محیطیمهندسی ز
ست یزو  شیمی ،همراهی اصول فیزیک ازمندکه نی
براي محافظت  ،با تجزیه و تحلیل مهندسی ،یشناس
علوم مهندسی  ۀرشت. م آن استزیست و ترمی محیط
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 یآموزش هاي  گروههایی از  محیطی درس زیست
اي  با شالوده اي کند تا برنامه را ترکیب می گوناگون

ه ي کبا وجود .دینماایجاد  ،در علوم و مهندسیقوي 
مهندسی  ۀگرایش مهندسی محیط زیست در رشت

اي  مهندسی پایه علوم ۀبرنام ،وجود داردز ینعمران 
ایجاد , تر از آنچه در مهندسی عمران وجود دارد وسیع
دانشجویان را براي کار  نیچن هم این گرایش. کند می

هاي  ارشد در شاخه هاي کارشناسی یا تحصیل در دوره
  .کند آماده می ،زیستمحیط  یمهندس مرتبط با

 141شناسی علوم مهندسی تعداد واحدهاي دوره کار
 .ع شده استیتوز )1(مندرج در جدول که به نحو  است
  ، یشود دروس عموم یده مید ن جدول،یاکه در  چنان هم

  .برنامه، مشابه است يها شی، در تمام گرایه و اصلیپا
، اصلی و دروس پایههاي  عنوان )2(در جدول 

برنامه کارشناسی علوم مهندسی فراهم آمده تخصصی 
عالوه بر این دروس، دانشجویان با توجه به گرایش  .است
واحد دروس تخصصی را  29تا  26، بین یانتخاب
دروس تخصصی هر یک از چهار گرایش برنامۀ . گذرانند می

این  .نشان داده شده است )3(علوم مهندسی در جدول 
واحد نیز  41صی، جمعا دانشجویان، عالوه بر دروس تخص

از دروس خوشۀ تخصصی و دروس اختیاري، انتخاب 
براي چهار گرایش طراحی شده این برنامه، . نمایند می

  خوشۀ زیر در نظر گرفته شده است 12جمعا 

  
  .هاي مختلف برنامه کارشناسی علوم مهندسی توزیع واحدهاي درسی در گرایش. 1جدول 
علوم مهندسی   دروس

  محاسباتی
ضی ریا

  مهندسی
فیزیک 
  مهندسی

علوم مهندسی 
  زیست محیطی

  21  21  21  21  عمومی
  32  32  32  32  پایه
  21  21  21  21  اصلی

  25  29  25  26  تخصصی
  30- 36  30-35  30-35  30-35  تخصصی خوشه انتخابی

  6-12  3- 8  7-12  6-12  اختیاري
  141  141  141  141  جمع واحدها

  

  

  ينه سازیبه: Iخوشه  •
  موادعلم : IIخوشه   •
  يا هسته یمهندس: IIIخوشه  •
  طراحی کاربردي: IVخوشه •
  حرارت و سیاالت: Vخوشه •
  مخابرات: VIخوشه •
  الکترونیک :VIIه خوش •

  مهندسی فرآیند: A خوشه •
  مهندسی ذخائر: Bخوشه •
  محیطی گذاري زیست سیاست: Cخوشه •
  )برداري نقشه( مهندسی زمین: Dهخوش •
  )کیژئومکان( مهندسی زمین: Eخوشه •
  

  

  .یعلوم مهندس یبرنامه کارشناس یو تخصص ی، اصلدروس پایه :2جدول 
یدروس عموم هیدروس پا   یدروس اصل 

 3 ریاضی مهندسی 3 1ریاضی  2 )1(معارف اسالمی 

 3 جبر خطی 3 2ریاضی  2 )2(معارف اسالمی 

 3 ریاضیات گسسته 3 معادالت دیفرانسیل 2 اخالق و تربیت اسالمی

 3 اقتصاد مهندسی 4 سازي مبانی کامپیوتر و برنامه 2 آنهاي  انقالب اسالمی و ریشه

 3 ها تجزیه و تحلیل سیستم 3 هاي محاسبات عددي روش 2 تاریخ اسالم

 2 زبان تخصصی 3 آمار و احتماالت مهندسی 2 )آموزش زبان عربی(متون اسالمی 

 3 هاي کنترل خطی سیستم 3 1فیزیک  3 فارسی

 1 هاي کنترل خطی آز سیستم 1 )رت و مکانیکحرا( 1آز فیزیک  3 زبان خارجی
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 : 2ادامه جدول 

  1  کشی صنعتی نقشه  3  2فیزیک   1  )1(تربیت بدنی 
   1 )الکتریسته و مغناطیس( 2آز فیزیک  1 )2(تربیت بدنی 
   3 شیمی عمومی  1 تنظیم خانواده

   3 شیمی عمومی مهندسی شیمی  

   1 آز شیمی عمومی  

   1 یلوم مهندساي بر ع مقدمه  
 26  جمع  35  جمع  21  جمع

  
  .یش برنامه علوم مهندسیک از چهار گرایهر  یدروس تخصص :3جدول 

  
  یمهندس یاضیر  یمحاسبات یعلوم مهندس

 3 1جبر  3 سازي اصول شبیه
 3 نظریه گراف 3 روشهاي تقریبی در مهندسی

 3  1تحقیق در عملیات  3 روش اجزاء محدود 
 3 مدارهاي منطقی 3 رفتهسازي پیش برنامه

 1 مدارهاي منطقی آز 3  1تحقیق در عملیات 
 3 )وردشها(حساب تغییرات  3 پروژه

 3 هاي دینامیکی سیستم 3 مبانی مهندسی برق
 3 اختالالت جزئی 1 مبانی مهندسی برق آز

  3  پروژه 3 مدارهاي منطقی
     1 مدارهاي منطقی آز

  25  جمع  26  جمع
        

  یطیست محیز یعلوم مهندس  یک مهندسیزیف
 3 شناسی عمومی زیست 3 فیزیک نور

 1 شناسی عمومی زیست آز 1 فیزیک نور آز
 3 )مهندسی شیمی(شیمی آلی  3 فیزیک مدرن
 1 )مهندسی شیمی(شیمی آلی  آز 3 الکترومغناطیس
 3 استاتیک 3 فیزیک الکترونیک
 3 دینامیک 3 مبانی مهندسی برق
 3  1مکانیک سیاالت  1 رقآز مبانی مهندسی ب
 3  1ترمودینامیک  3 مکانیک کوانتمی

 2 مهندسی محیط زیست 3 استاتیک
 3 سازي پیشرفته برنامه 3 دینامیک
     3 پروژه

  25  جمع  29  جمع
  

واحــد هــاي درســی هــر یــک از دوازده خوشــه  
 )4(تخصصی برنامه کارشناسی علوم مهندسـی در جـدول   

کـاربردي  هاي علوم  یان گرایشودانشج .اند نشان داده شده
عـالوه بـر   محاسباتی، ریاضی مهندسی و فیزیک مهندسی، 

 از ،باید یک خوشه تخصصـی ، )3(جدول دروس تخصصی 

یان دانشـجو  .)4جـدول  ( دنرا بگذران، VIIالی I هاي خوشه
بـر   عـالوه نیز بایـد،   گرایش علوم مهندسی زیست محیطی

ــی  ــدول دروس تخصص ــک خوشــ  ،3ج ــی از  ۀی تخصص
  ).4جدول (نند را بگذرا D یا  A ،B ،Cهاي وشهخ
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 .یعلوم مهندس یبرنامه کارشناس یتخصص يخوشه ها :4 جدول 

  يا هسته یمهندس: IIIخوشه   علم مواد: IIخوشه    ينه سازیبه: Iخوشه 
 3 فیزیک مدرن 2 اصول مهندسی علم مواد 3  1تحقیق در عملیات 

 3 1د خواص فیزیکی موا 3  2تحقیق در عملیات 
اي  واکنشهاي هسته(اي  فیزیک هسته

 )و تابش
4 

 1 اي آزمایشگاه فیزیک هسته 3 1ترمودینامیک مواد  3 سازي مدلهاي غیرخطی بهینه

 3 استاتیک 3 هوش مصنوعی
اي بر تئوري راکتورهاي  مقدمه
 اي هسته

3 

 1 اي آزمایشگاه راکتورهاي هسته 3 مقاومت مصالح 3 ریزي متغیرهاي صحیح برنامه
 3 اي مواد هسته 3 مواد پیشرفته 3 ریزي پویا برنامه
 3 اي هاي هسته تکنولوژي نیروگاه 3 شناخت و انتخاب مواد فلزي 3 گیري با معیارهاي چندگانه تصمیم
 3 اي و پسمانداري  چرخه سوخت هسته 3 1خواص مکانیکی مواد  3 ریزي خطی پیشرفته برنامه

 3 اي ایمنی راکتورهاي هسته 3 یمی و خوردگیاصول الکتروش 3 ها تحلیل شبکه

 3 سازي حفاظت در برابر تابش و حفاظ 1 انجماد فلزات    
 3 روشهاي تولید و کارگاه    

اي کنترل  اي بر همجوشی هسته مقدمه
 شده

3 

     1 متالوگرافی آز    
     1 خواص مکانیکی مواد آز    

  30  جمع  32  جمع  27  جمع
  

  مخابرات: VIخوشه  حرارت و سیاالت: Vشهخو  طراحی کاربردي: IVخوشه
 3 الکترومغناطیس 3 استاتیک 3 استاتیک
 3 میدانها و امواج 3 دینامیک 3 دینامیک

 1 میدانها و امواج آز 3 مقاومت مصالح 3 مقاومت مصالح
 3  1مخابرات  3  1ترمودینامیک  3  1طراحی اجزاء 
 3  2 الکترونیک 3  2ترمودینامیک  3  2طراحی اجزاء 

 3 هاي انتقال مخابراتی سیستم 1  1ترمودینامیک  آز 3 ارتعاشات مکانیکی
 3  2مخابرات  3 1مکانیک سیاالت  1 دینامیک و ارتعاشات آز

 3 پردازش سیگنالهاي دیجیتالی 3  2مکانیک سیاالت  3 ها طراحی مکانیزم
 3  1مایکروویو  1 مکانیک سیاالت ز آ 3 دینامیک ماشین 

 3  1آنتن  3 1انتقال حرارت  3 اتوماتیک کنترل
 3 پردازش تصویر 3 2انتقال حرارت  3 رباتیک

     1 انتقال حرارت آز 2 کمک کامپیوتر بهطراحی 
     3 روشهاي محاسباتی در مکانیک سیاالت    

  31  جمع  33  جمع  33  جمع
 

  مهندسی ذخائر: Bخوشه  مهندسی فرآیند: A خوشه  الکترونیک :VIIه خوش
 2 شناسی مهندسی زمین 3  1مکانیک سیاالت  3 1ترونیک الک

 2 هیدرولوژي مهندسی 3  1انتقال حرارت  3 2الکترونیک 
 3 مهندسی آب و فاضالب و پروژه 3  2انتقال حرارت  3 الکترونیک دیجیتال

 3 آلودگی هوا و روشهاي کنترل آن 3 انتقال جرم 1 1الکترونیک   آز
 3 میکروبیولوژي زیست محیطی 3  1ات واحد عملی 1 2الکترونیک   آز

 3 شیمی آب 3  2عملیات واحد  3  3الکترونیک 

 3 ژئوشیمی زیست محیطی 1 عملیات واحد آز 3 فیزیک مدرن
 3 مواد زائد خطرناك 3 راکتورهاي شیمیائی  طراحی  و  سینتیک 3 مکانیک کوانتمی 
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 : 4ادامه جدول 

  3  مدیریت مواد زائد جامد  3  دکنترل فرآین  3  فیزیک الکترونیک
 3 تصفیه آب و فاضالب 3 سازي فرآیند شبیه 3 فیزیک حالت جامد

 3 مدیریت کیفی منابع آب 3 طرح و اقتصاد 3 خواص الکترونیکی مواد

 3 آلودگی خاك 3 مهندسی بیوشیمی 3 الکترومغناطیس

 آزمایشگاه بیوتکنولوژي 3 میدانها و امواج
 

1     

  34  جمع  35  جمع  35  جمع
  

  گذاري  سیاست: Cخوشه
  محیطی زیست

 مهندسی زمین: Eخوشه  )برداري نقشه( مهندسی زمین: Dهخوش
  )کیژئومکان(

 3 شناسی براي مهندسین زمین 3 تئوري خطاها 3 ارزیابی اقتصادي منابع محیط زیست 
 3 آبهاي زیرزمینی 3 سرشکنی 3 )آمایش سرزمین(ریزي محیط زیست  برنامه

 3 ژئوتکنیک 3 برداري ژئودتیک نقشه 3 یط زیستاقتصاد مح
 3 اکتشافات ژئوتکنیکی 3 ژئودزي فیزیک 3 انرژي و محیط زیست

 3 ژئوفیزیک کاربردي 3 اي ژئودزي ماهواره 3 ابعاد کمی مشکالت زیست محیطی جهانی

 3 خطرهاي زمین شناختی 3 کارتوگرافی اتوماتیک 3 هاي تجدید پذیر براي تولید برق انرژي
 3 مکانیک سنگ 3 فتوگرامتري 3 هاي ارزیابی محیط زیست و تحلیل روش تجزیه
 3 حفاري 3 مکانی اطالعات هاي سیستم 3 اي بر تحلیل سیاست عمومی مقدمه

 3 مقاومت مصالح 3 ژئودزي 3 ثباتی در سیاست عمومی خطرپذیري و بی
 3 1سیاالت  مکانیک 3 دور  سنجش از راه 3 سیاستگذاري در علوم و فناوري

 3 شناسی سنگ    

 3 شناسی ساختاري زمین    

  36  جمع  30  جمع  30  جمع
  

  یمهندس علوم یکارشناسبرنامه  یابیارز
تنها  ،شرو و روزآمدیپ یک برنامه آموزشی یطراح

 .است یآموزش ک دورةیت یاز عوامل موثر در موفق یکی
د کارآمد و دلسوز، یان مناسب، اساتیانتخاب دانشجو

، یکاف یسته، منابع مالیبا یشگاهیو آزما یمکانات آموزشا
ک یت یگذار در موفقریگر عوامل تاثیت موثر، از دیریدو م
 یآموزش مهندس ر برنامۀت هیموفق. اند یآموزش برنامۀ

ک از یاز هر  یبه سطح قابل قبول یابیمستلزم دست
 یاز هر اقدامیشنیپ. ش گفته استیگذار پریتاث يها مالك

 ی، که به تازگیآموزش علوم مهندس نامۀارتقاء بردر جهت 
 یاحتمال يها کمبود ییشده، شناسا يدر کشور راه انداز

ن ییبرنامه و تع یابیجهت ارزکارآمد  یروش. آن است
 ياست که برا ییها ضوابط و مالك یبررس آن، يها یکاست
  . شنهاد شده استیپ ، در سطح جهانک آموزش استانداردی

 یابیارز يبرا یموسسات مختلف ایامروزه در دن
 توان یان مین میاز ا. جاد شده اندیا یآموزش مهندس

کا یآمر يو فناور یمهندس يبرا یئت اعتبار سنجیه

)ABET(4 کانادا  یمهندس یئت اعتبار سنجی؛ ه
)CEAB(5  اروپا  یآموزش عال یانجمن اعتبار سنج
)ENQA(6 ا یاسترال یمهندس یستم اعتبار سنجی، س
)AMS(7 8[ را نام برد گر کشورهایدر د ، و مراکز مشابه ،
 یآموزش يها معتبر برنامه يها امروزه دانشگاه. ]11 ،10 ،9

 یکیدهند که اعتبار آن توسط  یسامان م يا گونه خود را به
، 13، 12[  ردیگد قراریی، مورد تاین المللیاکز بن مریاز ا
 ياه برنامه یه در کشور ما اعتبار سنجمتاسفان. ]14

ج یرااست،  برقرارا یکه در دن یصورت به ،یآموزش مهندس
  .ستین

ن دارد که اهداف برنامه یاز به این یابیند ارزیفرا  
ت موسسه یماموررسالت آموزش مهندسی، متناسب با 

رشته  يگرفته شده برانظر در يها و مالك ،یآموزش
 یرسالت آموزش مهندس. باشد ،مورد نظر یلیتحص
اف برنامه و ، از جمله اهدیتلفتوسط موارد مخ به

پس از اتمام دوره کسب  ،ان آنیجوکه دانش ییدستاوردها
 ياریجاد معیمنظور ا به. شود یده میخواهند کرد، سنج
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علوم  یکارشناس ت آموزش دورةیفیک یابیجهت ارز
آن در  يبرا یمناسب يها و دستاوردها هدفد یبا ،یمهندس

ده توسط موسسات رسالت اعالم ش با توجه به. نظر گرفت
آموزش  يبرا) ABETچون  هم( یالملل نیب یابیارز

کشور، اهداف سه گانه  یو آت يجار يهاازیو ن ،یمهندس
ران، یدر ا یعلوم مهندس یکارشناس برنامۀ ير برایز
  . شود یشنهاد میپ

 ،يا حرفهورود به کار يان برایکردن دانشجو آماده .1
ه یراتوسط ا، یمهندس نۀیل در زمیا ادامه تحصی

  .یات، علوم و مهندسیاضیشرفته در ریپ  آموزش
ت در یالزم جهت موفق يها جاد مهارتیا .2

توسط کسب تجربه در  یتیریمد يها پست
 .پروژه یسرپرستو  یارتباطات موثر، کارگروه

 يها و شناخت فرهنگ یجهان ینگرش توسعۀ .3
و شناخت  يفناور یعت جهانیگر، درك طبید

ل یحل مسا يابر يو فناور یاز به مهندسین
  .جامعه

به همراه  گانه فوق، اهداف سه 5در جدول 
شنهاد شده یپک از آنها، یمورد انتظار از هر  يدستاوردها
آموختگان  هستند که در دانش يموارد 8دستاوردها .است
نان حاصل یشوند تا از حصول اهداف برنامه اطم یم  یابیزار
بخشی از هر یک از دروس برنامه علوم مهندسی باید  .شود

. کند  را تامین )5(آورد مندرج در جدول  یک یا چند دست
هاي آنها باید در  عنوان دروس و سرفصل آن،عالوه بر 

راستاي اهداف آموزشی برنامه باشد، آموزشگران نیز باید 
ارایه دروس را در راستاي دستیابی هر چه بهتر به 

اهداف پیشنهادي در  .دستاوردهاي برنامه، سامان دهند
، و دستاوردهاي مورد انتظار از هر یک از آنها، 5جدول 

حتمالی و تایید دانشگاه تهران پس از انجام اصالحات ا
آموزش کارشناسی  عنوان راهنماي اجرا و ارزیابی برنامه به

 .، در نظر گرفته خواهند شدن دانشگاهیدر ا علوم مهندسی
  

  .آموختگان آن دانشاز مورد انتظار  يوردهاو دستا یهندسعلوم م یبرنامه کارشناس  يشنهادیپاهداف  : 5جدول 
  

 يها ه آموزشیتوسط ارا ،یمهندس نۀیل در زمیا ادامه تحصی يا ورود به کار حرفه يان برایکردن دانشجو آماده: 1هدف 
  .یات، علوم و مهندسیاضیشرفته در ریپ

  :دستاوردها
  ؛ی، علوم و مهندسیاضیر يها به کاربردن دانش ییتوانا •
  ؛یمشکالت مهندس یو سامانده ییشناسا ییوانات •
  ؛یمهندس يها شیانجام آزما يمناسب برا يها انتخاب ابزارها و روش ییتوانا •
  ؛يو آمار یر اطالعات تجربیل و تفسیتحل ییتوانا •
  .ل داده هایل و تحلیحل مسا يمدرن برا یمحاسبات يها کیکاربردن ابزارها و تکنبه ییتوانا •

  

و  یتوسط کسب تجربه در ارتباطات موثر، کارگروه یتیریمد يها ت در پستیرت الزم جهت موفقجاد مهایا: 2هدف 
  .پروژه یسرپرست

  :دستاوردها
  ؛یک گروه چند وجهیا سرپرست یفه به عنوان عضو یانجام وظ ییتوانا •
  ؛یکیمدرن الکترون يو استفاده از رسانه ها یو کتب یمهارت موثر در ارتباطات شفاه •
  ؛یها در سطح مقدمات پروژه یو سامانده یبازرگانات یام عملانج ییتوانا •
  ؛يتوسط آموزش مداوم در طول کار حرفه ا ها یها و آگاه حفظ مهارت •
  .یمهندس يا حرفه يها ر سازمانیشناخت نقش و تاث •

  

و  یاز به مهندسیو شناخت ن يفناور یعت جهانیگر، درك طبید يها و شناخت فرهنگ یجهان یتوسعه نگرش: 3هدف 
  .ل جامعهیحل مسا يبرا يفناور

 :دستاوردها
  ؛یمهندس یوفادار به ضوابط اخالق •
  ؛مدرن يها يفناور یعت جهانیدرك طب •
  ؛در سطح قابل قبول یک زبان خارجینوشتن و صحبت کردن به  ییتوانا •
  ؛یدر جامعه جهان یخ، فرهنگ و علوم انسانیدرك نقش تار •

  .یمهندس يها يریگ میروژه ها و تصمل معاصر در پیو درنظر گرفتن مسا ییشناسا
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میزان دستیابی به اهداف و دستاوردهاي برنامه، به 
جمله است  از آن. شود هاي مختلفی سنجیده می روش

  هاي ها و سرفصل بررسی عنوان ،نظرخواهی از دانشجویان
در . آموختگان و کارفرمایان آنها دروس، نظرخواهی از دانش

ط قوت و ضعف برنامه شناسایی ها نقا نتیجه این ارزیابی
برنامۀ  .شود شده و فرصت الزم براي بهبود آن فراهم می

آموزش کارشناسی علوم مهندسی حالتی پویا داشته و 
ها و خوشه ها، و دروس و  اهداف و دستاوردها، گرایش

هاي آن؛ به ضرورت و بسته به اهداف و ماموریت  سرفصل
ر کار کشور، و آموزشی دانشگاه، نیازهاي صنعت و بازا

به منظور ارزیابی . ها، تغییر خواهد یافت نتیجه نظر خواهی
مرتب این برنامه، رصد نمودن دستاوردهاي آن و انجام 

اي دایمی در دانشکده  تغییرات و اصالحات الزم، کمیته
این کمیته اجراي . فنی دانشگاه تهران تاسیس شده است

قش هر یک از طور دایم زیر نظر داشته و ن برنامه را به
دروس، و نحوه ارایه آنرا، در دستیابی به دستاوردهاي مورد 

به این ترتیب دروسی که نقش . نظر، تعیین خواهد کرد
قابل توجهی در دستیابی به اهداف برنامه ندارند حذف 
شده و یا محتوي آنها در راستاي رسیدن به دستاوردهاي 

  . مورد نیاز برنامه، تغییر خواهد کرد
ه به اهداف در نظر گرفته شده براي این با توج

برنامه، در صورتی که با ارزیابی موثر، دستاوردهاي در نظر 
آموختگان  گرفته شده براي آن حاصل شود، دانش

کارشناسی علوم مهندسی قادر به ارایه خدمات متنوعی به 
کار در چند  جمله است توانایی از آن. صنعت خواهند بود

امکان  ،رقابتی امروز در بازار کار گوناگونزمینه مهندسی 
هدایت مختلف،  صنایع توسعه در بخش پژوهش واشتغال 

بین  هاي صنعتی پژوهشاي و  هاي حرفه فعالیتو اجراي 
هاي  در رشته تحصیل ۀامکان ادام، و باالخره اي رشته

؛ و حتی رشته هایی همچون بازرگانی، متعارف مهندسی
به محیط زیست و مدیریت و زمینه هاي فنی وابسته 

.پزشکی
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