
مهندسي مکانيک



بررسي به یاضي، رو به تبع آن فيزیک علم مفاهيم پایه است که با استفاده از فيزیک از علم مکانيک بخشي رشته 
اه خود، در رنتایج بررسي هاي پردازد و در تالش است تا با توجه به مي وارد بر آن نيرو هاي حرکت اجسام و 

ر تنوع موضوعات بتوان از نقطه نظشاید رشته را این . رو به جلو برداردشناسي، گامي فن زمينه انسان در پيشرفت 
حرکت انرژِي،،نيرواساسي، اصول مکانيکمهندسان . به شمار آوردمهندسي رشته ترین تحت پوشش، جامع 

طراحي را ي فرایندهاي گرمایو دستگاه ها و سيستم هاي مکانيکي خود، تخصصي را به کار برده و با دانش گرماو
.توليد مي کنندها را فرایند از دستگاه ها، فراورده ها و وسيعي کرده و گستره 
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تعریف
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يزیک فو ریاضي در دو درس دانشجوي مهندسي مکانيک باید 
د ماننمفاهيمي فهم نيازمند رشته این باشد چراکه قوي 

سازه ها يل تحل، دانش مواد، مودیناميکرت، سينماتيک، مکانيک
د و از هوش، استعداوي همچنين باید . استالکتریسيته و 

.برخوردار باشدتجسمي خوبي قدرت 

توانايي
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دروس تخصصي

سياالت

مکانيک

توربو ماشين

دیناميک

مقاومت مصالح

طراحي اجزا

استاتيک
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ها وباید تمامي نيرو مهندس طراح جامدات 
د وارماشين را که به هر عضو هایي گشتاور 

عه حالت قطبهترین کرده و بررسي شود مي 
ها و گشتاور ها و نيرو آن براي تمامي را 

دست بهبهترین کارایي داشتن همچنين براي 
مناسب آن قطعه را در زمان کارایي آورد و 

.کندطوالني تضمين 

وع، مطبزمينه تهویه در دانشجویان این گرایش 
تمان آب و فاضالب و گرم کننده ساخهاي دستگاه 

ا، هطراحي نيروگاه کنند و درباره مي ها مطالعه 
هاي انواع موتور و طراحي احتراق هاي موتور 

.مي بينندآموزش اتومبيل درون سوز 

طراحي 
جامدات

حرارت و 
سياالت

گرايش ها
(کارشناسي )

ک یکنند که مهندسين این گرایش بررسي مي 
داراي ساخته شود تا روشي به چه باید قطعه 

سب و مناهمچنين کيفيت ، ارزان و توليدي سریع
زمينه ه باین گرایش . مطلوب داشته باشندکارایي 

.پردازدهاي کاربردي مهندسي مکانيک مي 

ساخت و توليد

دانشجوي مهندسي دریا گرایش کشتي سازي
بدنه، استحکام بدنه،قبيل طراحي از مواردي 

مقابل درکشتي در چایداري ، سيستم هاي پيشرانه
م هاي طراحي سيستو جانبي کشتي و کناري امواج 

است گفتني. کندمي را مطالعه ناوبري مربوط به 
ارائه یف صنعتي شرتنها در دانشگاه این گرایش که 

ته رشیک دانشگاه ها به عنوان سایر شود و در مي 
.مجزا مطرح است

مهندسي دریا



115

مقاطع باالتر

.استتحصيل هم قابل دکتري رشته در مقطع این 

راحي در مقطع کارشناسي ارشد داراي گرایش هاي تبدیل انرژي، ط
.کاربردي، ساخت و توليد، سازه و بدنه خودرو ميباشد
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.  کنديت زمينه هاي مختلفي فعالتواند در مي در حال حاضر مکانيک مهندس یک 
انشجوي دهم نتيجه متنوع است و در مهندسي مکانيک بسيار در رشته فعاليت 

اي هرشته شود و در بخش این تواند جذب هاي تئوریک مي عالقه مند به کار 
سایل وو ساخت طراحي خالق و عالقه مند به دانشجوي کند و هم نظري فعاليت 

.رشته مشغول به کار شوداین تواند در مي مختلف هاي و دستگاه 

موقعيت شغلي




