
مهندسي دریا



اطالعات ي نيازمند چنين کشتي او حفظ هدایت علم است و یک بلکه نيست فن تعمير یک کشتي، یک ساخت و دیگر 
آنان ایت هدو مدیریت ، ميکنندها حرکت دریا که امروزه در کشتي هاي بزرگي . باشدبسياري مي و علمي دقيق 

الت کالسيک و بلکه نياز به تحصي. نمي توان به تجربه و با گذر ایام فرا گرفتدانشي . طلبدبسياري مي دانش 
.نيازي که منجر به تولد رشته مهندسي دریا شده است. دانشگاهي دارد
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دانشجویان مهندسي دریا در هرسه گرایش باید در دروس
.  باشندریاضي وفيزیک قوي بوده و به زبان انگليسي مسلط

. ي استانگليسزبان بهچون بيشتر منابع درسي این رشته 
ریایي همچنين مهندسان کشتي و دریانوردي که به سفرهاي د
 .اشندخارج ازکشور مي روند باید به زبان بين المللي مسلط ب

ایي دریهاي محيطیک مهندس دریا باید عالقه مند به کار در 
ول و ساحلي باشد و درواقع عشق و عالقه در این رشته حرف ا

از دانشجویان مهندسي کشتي و دریانوردي باید .را مي زند
ش سالمت کافي برخوردارباشند و براي همين قبل از پذیر

به کاملنهایي در رشته هاي فوق از آنها آزمایشات پزشکي 
دي عمل مي آید که در این ميان سالمت دانشجویان دریانور

ان بطور دقيق سنجيده مي شودچون این دسته از دانشجوی
.دنباید ناتواني هایي نظير کوررنگي نيز داشته باشن

توانايي
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دروس تخصصي

دیناميک

دریا

ترمودیناميک

شناخت کشتي

معماري کشتي

مباني مهندسي 
برق

ماشين دریایي
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د شومي محسوب اي رشته این گرایش بين 
هاي تخصص یک کشتي، چراکه در ساخت 

، عمران، برق، مکانيکمانند متعددي 
این هدف . استنياز مورد ... و متالورژي 

ه است کنحوي ها به طراحي کشتي ، گرایش
بار و مقاومت ومعيني حمل مقدار توانایي 

با متالطم را داشته باشد ودریایي حرکت در 
.حرکت کندمعيني سرعت 

ي، مهندسين کشتي به عنوان مدیر فني کشت
شتي مسئول تعمير، نگهداري و راه اندازي موتور ک

ه پس هستند و به همين دليل دانشجویان این رشت
از آموزش هاي تئوري یک دوره کارآموزي را بر 

روي کشتي هاي اقيانوس پيما در خارج مي 
.گذرانند

کشتي سازي کشتي

گرايش ها
(کارشناسي )

اني مدیریت نيروي انسو رهبري کشتي و هدایت 
دي دریانورمهندس کشتي وظيفه یک شاغل بر 

به عنواندریانوردي مهندس یک در واقع . است
ت کشتي مدیریو کاپيتان کشتي مسؤوليت راهبري 

تا دانشجویان این گرایش را برعهده دارد و 
ل مقدار قابولي خوانند فني مي مسائل حدودي 
ي فنبا مسائل هایشان ارتباطي از درس توجهي 

.ندارد

دریانوردي
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مقاطع باالتر

.استتحصيل هم قابل دکتري رشته در مقطع این 

ازه س»داراي گرایش هاي ارشد کارشناسي در مقطع مهندسي دریا 
ک هيدرومکاني»و « صنایع دریایيدر توليد ساخت و »، « کشتي
.باشدمي « کشتي
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ت سکوهاي مهندس کشتي ساز مي تواند در سازمان بنادر و کشتيراني وظيفه ساخ
اي شناور را بر عهده گرفته و یا به عنوان مهندس ناظر بر حسن اجراي طرحه

.  بپردازداجرایي نظارت بکند و باالخره در صنایع دریایي به کارهاي تحقيقاتي
. باشدچرا که در این رشته عرصه فعاليت هاي تحقيقاتي بسيار گسترده مي

که همچنين فارغ التحصيالن مي توانند در کارخانه هاي خصوصي و یا دولتي
مير کشتي هاي کوچک و قایق هاي موتوري را مي سازند و بخصوص در زمينه تع

.کشتي فعال هستند، مشغول به کار گردند

موقعيت شغلي




