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 نشریه داخلی

  (ویژه مصاحبه)   شهید رجائی

3 

4 
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 می خواهی چه کار شوی بابایی؟

 پور مصاحبه با دکتر طهماسبی

 دماوندی آقایمصاحبه با 

 معرفی رشته ها ی دانشگاه

 

 

لیسانس در دانشگاه شهید رجایی اقدام به اخذ 

 .مدرک نظام مهندسی کنند

اساتید و مدرسان این دانشگاه دارای سواد علمی 

باال و تجربه ی کافی برای تربیت این داشنجویان 

 .را دارا هستند

ه با توجه به تنوع دانشجویان از شهر فضای دانشگا

ها و اقوام مختلف محلی شده برای بدست آوردن 

این مرزو بوم و  تجربه و دانش کافی فرزندان 

خدمت کردن در آموزش و پرورش برای فرزندانی 

که روح و جسمشان در اختیار دانشجویان امروز و 

 .فردا است معلمان 

 

 

 

 

معلمانی دلسوز و فداکار در رشته های مهندسی 

 مواد   -معماری -برق -عمران–مکانیک 

دانشجویان خود را برای خدمت در  –ومتالوژی 

 . هنرستان ها یا فنی حرفه ای ها آماده میکند

لی یتحص دانشجویان تربیت دبیر هم برای ادامه 

در دوره های ارشد و دکترا میتوانند در همین 

دانشگاه با اجازه ی  آموزش و پرورش محل خود 

عالیه بپردازن که   درس بخونن و به تحصیالت

معلمی شیرین تر از هر  ل شریفغالبته ش

 .تحصیالتی است

این دانشگاه زیر نظر وزارت علوم اداره می شود و 

دارای مدرک معتبری نسبت  به دانشگاه های 

 .سراسر کشور است

سال دوره ی 4میتونن بعد از اتمام  دانشجویان  

لیسانس در دانشگاه شهید رجایی اقدام به اخذ 

 .مدرک نظام مهندسی کنند

درسان این دانشگاه دارای سواد علمی اساتید و م

باال و تجربه ی کافی برای تربیت این داشنجویان 

پدرو مادرا معموال زحمت زیادی واسه فرزنداشون 

اونم زمانی که از شهرهای مختلف .میکشن 

فرزنداتون رو آوردید به این دانشگاه و با کلی 

 .استرس میخواین وارد اتاق مصاحبه کنید

میدونم که فرزندتون رو خیلی دوست دارید ولی 

ه بدید که مصاحبه کنندگان کار باید اجاز

و اینکه به دلیل تراکمی  خودشون رو انجام بدن 

که وجود داره و افراد زیادی که دعوت به مصاحبه 

 .شدن امکان داره معطل بشید 

اما دانشگاه شهید رجایی نماز خونه داره که 

 .میتونید اونجا برای چند ساعتی منتظر بمونید

ران با هدف پرورش ـــــدانشگاه شهید رجایی ته

 معلمانی دلسوز و فداکار در رشته های مهندسی

 
 سخنی با والدین

 صحبتی با پدر و مادر مصاحبه شوندگان
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 معرفی اجمالی

رشته های دانشگاه تربیت دبیر 

 شهید رجایی

 عمران یرشته  مهندس : 

 یها از شاخه یکیعمران  یمهندس 

و  ینگهدار ،یاست، که به طراح یمهندس

ها ،  شامل جاده یمصنوع یها ساخت سازه

ها  ها ، سدها و ساختمان ها ، کانال پل

 یاز لحاظ قدمت ، مهندس. پردازد یم

 نیجنگ ، دوم یعمران پس از مهندس

 . دیآ یشمار م به ینظام مهندس

 _عمران : رشته عبارتند از  نیا یشهایگرا

 آب _ ینقشه بردار

است که به کار  یمهندس عمران فرد کی

، ساخت و ساز ،  ی، طراح یزیر برنامه

، حفاظت از  ها رساختیز جادیحفظ و ا

و بهبود  یطیو مح یسالمت عموم

، در واقع  پردازد یم یکنون یها رساختیز

مهندس عمران در کارها و  کیکار 

( لیویس) یو همگان یعموم یها پروژه

 . باشد یم

کار خود با اقشار  طیحعمران در م مهندس

 نیمختلف جامعه از جمله کارگران ، تکنس

سروکار  گرید یرشته ها نیها و مهندس

 یافراد ارتباط خوب نیبا همه ا دیدارد و با

کار در  یآمادگ دیبا نیبرقرار کند ، همچن

داخل و خارج شهر را داشته  یکارگاه ها

و  یجذب بعد نظر زین یباشد عده ا

 نهایکه ا شوند یرشته م نیا یشگاهیزماآ

،  یمحاسبات یکارها یآمادگ دیبا زین

 .را داشته باشند  یشگاهیو آزما یدفتر

و صبر و  یقو اتیاضیکه به ر ییکارها

 .دارد  ازین اریحوصله بس

 معماری یرشته  مهندس : 

که  یاضیجذاب گروه ر یاز رشته ها یکی

 نیدر ا لیاز افراد عالقمند به تحص یاریبس

. است یمعمار یرشته هستند ، مهندس

هنر است و مباحث  کی یمعمار رایز

از فن و هنر  یبیرشته ترک نیا یدرس

 کیفرد به  لیتبد یکه برا یموارد. است

  5و4ادامه در ص .... )است ازیمعمار خوب ن

) 

  ر

 معرفی رشته های دانشگاه

 می خواهی چه کار شوی بابایی؟

 اندر احوال انتخاب رشته

 می خواهی چه کار شوی بابایی؟-

 (سالش تمام نشده بود5الهی بمیرم زارت ) پییس-

مدرسه اما توباید بروی .است فرزندم پلیسی شغل خوبی-

ایی،درس بخوانی ، بعدبروی مدرسه ی راهنمایی ابتد

درس بخوانی،بعد بروی دبیرستان،درس بخوانی،بعد 

دانشگاه،درس بخوانی،بعد بروی دانشگاه باز،درس  بروی

بخوانی،بعد باز هم بروی دانشگاه،درس بخوانی،بعد دکتر 

 ...شوی،مهندس شوی،لیسانسه شوی،ارشد بگیری و

 نه،نمو خوام،پییسی می خوام-

تو غلط  میکنی،خانم بیا این بچه را جمع کن،چرا این -

 بچه ادب ندارد،مثل دایی کوچکش شده 

 (زارت وارد مدرسه ی راهنمایی شده است)عدسال ب 1

 می خواهی چه کار شوی بچه؟-

 دکتر شم باباجون-

 آفرین،درس بخوان بچه،درس بخوان-

باشه حاال باباجون،من برم بیرون با رسول و مجید گل -

 کوچیک بزنم

تو غلط میکنی،خانم بیا ببین این بچه چه می -

 !!!!!!هگوید،هی می رود ول گردی،مثل دایی وسطیش شد

شده،بابا همان 6.3.3حاال وارد خط حمله ی سیستم )سال بعد 3

 (دبیرستان خودمان

 می خوای چه کار شوی های دیالق؟-

 خلبان،خلبانی رو دوست دارم بابا جون-

ببین پسرجان،تو هنوز خامی،بذار برایت بگویم،تو باید -

بروی دانشگاه،درس بخوانی،بعد بروی دانشگاه باز،درس 

بخوانی،بعد باز هم بروی دانشگاه،درس بخوانی،بعد دکتر 

 ...شوی،مهندس شوی،لیسانسه شوی،ارشد بگیری و

 نه،من حوصله دانشگاه ندارم،می خوام پرواز کنم،برم تو -

تو غلط میکنی،پسرک خیال پرداز عاشق،پرواز -

کنم،پرواز کنم،پرواز  کنم،برو گمشو،خانم بیا این بچه را 

 ه مثل دایی بزرگشکمی نصیحت کن،شد

 ...عد آنجا بال هام روآسمانا،ب

تو غلط میکنی،پسرک خیال پرداز عاشق،پرواز -

کنم،پرواز کنم،پرواز  کنم،برو گمشو،خانم بیا این بچه 

 را کمی نصیحت کن،شده مثل دایی بزرگش

 (حاال موقع انتخاب رشته است) یک سال بعد

 می خوای چه کار شوی مفت خور؟-

ریاضی،انسانی نمی دونم،باید فکر کنم،برم تجربی یا -

 ...هم خوبه ،شاید هم

شاید چه؟ببین بچه تو باید بروی دانشگاه،درس -

بخوانی،بعد بروی دانشگاه باز،درس بخوانی،بعد باز هم 

بروی دانشگاه،درس بخوانی،بعد دکتر شوی،مهندس 

 ...شوی،لیسانسه شوی،ارشد بگیری و

 باید فکر کنم-

اید درس فکر کردن ندارد،خانم بیا به این خرس بگو ب-

 بخواند،بگو تنبلی نکند،شده مثل دایی هایش

 (دوران دانشجویی شروع شده است) سال بعد4

 خوب  االن می خواهی چه کار شوی پسرجان؟-

 می خوام زارت شم-

 بی تربیت،زارت یعنی چه؟-

 ...اجازه بدید پدر جون توضیح می دم،منظورم نویس-

ت خفه،خانم بیا برای این بچه فکری کن،رفته اس-

دانشگاه ادب را فراموش کرده،احتماال معتاد هم شده 

است،پر رو می گوید می خواهم زارت شوم،دایی هایت 

 هم دیگر این جور نبودند

چه عرض کنم،این اندک گفت و گوهای زارت مادر 

مرده با ابوی گرامیشان بوده،زارت هم روزی دوست 

داشته پلیس شود،بعد عاشق لباس  سفید پزشکی شد 

قضیه که جدی تر شد و دید برای آینده فکر و بعد 

کرد،دنبال راه در رو گشت،اما آخر مجبور شد که 

نسبت به آینده فکر کند،باید فکری اساسی کرد،باید 

فکری کرد چون یارانه همیشه نیست،باید فکری کرد 

چون رسول و مجید هم فکر می کنند،باید بررسی کرد 

و کتاب  چون همه می روند موسسه آقای مداد چی 

باید تصمیم بگیرد،چون غولی به نام !کاج می خرند

نمی دانم تا به االن  .کانکور در حال نزدیک شدن است

 چقدر نسبت به آینده ی خود زمان گذاشته اید و فکر 

 !چه بادا باد

یا اجازه دهید سطح را باالتر ببریم، نسبت به اهداف 
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 با مسئولین مصاحبهمصاحبه 

 دکتر طهماسبی پور 

 مسئول مصاحبه دانشجویان 

 نیمتعهد تیدو برابر ظرف نیداوطلب تیصالح یبررس

سازمان سنجش به  قیآموزش و پرورش که از طر

 یآغاز م 8331۳6۳6 خیدانشگاه اعالم شده است از تار

 .شود

 یو واحد ها یتخصص یکارگروه ها ندیفرآ نیا یبرا

 .شده است لیسالمت جسم و روان تشک یبررس

 فهیوظ نیا ییرجا دیشه ریدب تیدانشگاه ترب امسال

 تیبا محور یدانشکده علوم انسان یرا به عهده  ریخط

 .سپرده است یتیگروه علوم ترب

 صیو تشخ یابیارز ندیفرآ نیاهداف ا نیمهم تر درکل

حرفه  یبرا نیداوطلب یها و استعداد ها تیقابل

 نیداوطلب یها زهیو انگ قیعال زانیم یو بررس یمعلم

و  یابیحال ارزش نیو در ع ینسبت به شغل  معلم

 یشناخت و انتظار آنان از شغل معلم زانیم صیتشخ

 .است

 یمتعدد یاهداف مولفه ها نیا یراستا در

و  یتیشخص یابیارزش ریمطرح است نظ

رشد  زانیم یابیارزش ،یروانشناخت

 نیداوطلب ی زهیانگ زانیو م یاجتماع

 .است ینسبت به شغل معلم

 ،یروانشناس نیمتخصص ،یتخصص یکارگروه ها در

مصاحبه را بر عهده  ندیفرآ یو علوم انسان یتیعلوم ترب

 یینایب ،یپزشک ناتیدر بخش سالمت معا. دارند

 یم هیتوص. شود یانجام م یسنج ییو شنوا یسنج

از  یبدون استرس وبا برخوردار یگرام نیشود داوطلب

حضور  ناتیدر محل مصاحبه و معا یآرامش کاف

برخورد  یهر ابهام ایداشته باشند و اگر با سؤال 

و ثبت نام و  رشیکردند از همکاران ما در محل پذ

که از )مصاحبه  ارانیاز افراد گروه هم نیهمجن

است  دیبپرسند ام( باشند یدانشگاه م نیا انیدانشجو

خود را  یبا آرامش کامل استعداد ها یگرام نیبداوطل

به  ندیفرآ نیا جیو نتا نددر معرض قضاوت بگذار

 .انجامدیجذب افراد عالقمند، مستعد و توانمند ب

اهمیت نقش معلمان در روند آموزش "

به نظر یک توافق عمومی و امری 

برای داشتن . پذیرفته شده است

معلمینی توانا، کارآمد و اثربخش اگر 

چه آموزش نقشی اساسی دارد اما 

گزینش مناسب نیز تعیین کننده است 

آنرا بیش از و این موضوعی است که ما 

پیش در خالل تجربه چندین ساله در 

دانشگاه شهید رجایی به خوبی 

 ".دریافته ایم

 

به این منظور اجرا مصاحبه ورودی به عنوان  

روشی مکمل کنکور برای انتخاب معلمان 

 .درنظرگرفته شده است

این مصاحبه به منظور ارزیابی صالحیت و پیش 

عمومی بینی مقدماتی استعداد و صالحیت ها 

داوطلبان،صورت می گیرد و در نوع خود ، 

پروژه ای بزرگ با هزینه ها و مسایل مربوط به 

 .خود است

تنها در سال جاری و در دانشگاه شهید رجایی 

نفر از نواحی  8811، تعدادی نزدیک به 

. مختلف ایران مورد مصاحبه قرار می گیرند

الزام به انتخاب نیمی از این تعداد امر خطیری 

مسولیت سنگینی است که نیازمند رعایت  و

نکات فنی در مصاحبه و مالحظات علمی در 

 . ارزیابی این صالحیت هاست

بدیهی است که چنین روندی پیوسته میتواند 

با میزانی از خطا همراه باشد ، روند های 

اجرایی و محدودیت ها و مشکالت اجرایی 

نیزمی تواند در افزایش یا کاهش خطا 

 .موثرباشد

پس از چندین سال اجرای مصاحبه توسط 

نهادهای اجرایی دانشگاه ، بار دیگر این 

مسولیت با نظر کمیته صالحیت های معلمی و 

با تاکید هیات رئیسه دانشگاه مبنی بر بهبود 

هر چه بیشتر کیفیت ، بار دیگر به گروه 

روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه واگذار 

ظر ، مسولیت گردیده است و گروه با حسن ن

پیگیری و برنامه ریزی آنرا به این جانب واگذار 

کرد تا طرح مورد نظر را در قالب یک قرارداد 

 .همکاری با دانشگاه به انجام برسانیم

 

 

 

گروه با رویکرد به بهبود کیفیت، فهرستی از 

متخصصین و اساتید روانشناس و مشاوره و 

متخصصین علوم تربیتی را تهیه و بعد ار بررسی 

، دعوت به همکاری کرد و به دنبال آن نشست 

 .هماهنگی بین اساتید نیز برگزار گردید

دو بخش به انجام میرسد ، در بخش پزشکی که 

 به

مصاحبه ورودی مطابق دستورالعمل های 

 وزارتی  در

در دو بخش به انجام میرسد ، در بخش پزشکی 

که به سالمت و تشخیص مشکالت می پردازد ، 

بررسی شنوایی، بینایی و تعداد قابل توجهی از 

فاکتور های پزشکی توسط تیم های پزشکی 

 . انجام می شود

   81در بخش صالحیت های عمومی ، نزدیک به 

گروه از متخصصین که هرکدام شامل سه نفر 

است ، در ( شناس ، علوم تربیتی و معارفروان)

 . نظر گرفته شده است

در این ارزیابی پنج مولفه ی ویژگی های 

شخصیتی و سالمت روانی، استعداد و آمادگی 

برای معلمی ، مهارت های اجتماعی و مهارت 

های مقدماتی برای پذیرش شغل ، مورد بررسی 

قرار می گیرد و هر یک از متخصصین فرمی را 

 . آیتم ، تکمیل می کنند  61 شامل

برای پذیرش دانشجویان، ضمن این که الزم 

است داوطلب فاقد نقیصه های آشکار و جدی 

% 11فیزیولوژیک ومشکالت سالمتی باشد، باید 

 .امتیاز را در ارزیابی صالحیت کسب کند

تالش و تدابیر  زیادی صورت گرفته است تا 

را در داوطلبین بتوانند بهترین عملکرد خود 

ارایه ( استرس)شرایطی برابر و بدور از تنش 

 . کنند

 

ایجاد تجربه ای مثبت، ایجاد اطمینان 

به نتایج ، انگیزه اصلی در برنامه ریزی 

ها بوده است که به نظر می رسد برای 

تحقق آنها همه چیز فراهم شده است و 

این موجب سپاس و قدردانی از 

 همکاری گروه تربیتی ، دانشکده علوم

انسانی و مدیریت دانشگاه شهید 

 .رجایی است
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 آقای دماوندی 

 تخصصیسرپرست گروه مصاحبه گران 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ...................(ادامه متن معرفی رشته های دانشگاه ) ..... 

اثر نو ،  کی، قدرت خلق  یذوق هنر یشامل کم

 باشد یم یکار گروه هیو روح یقو لیتخ

که   است  یو فن  یهنر  دو جنبه  یدارا یمعمار  رشته

ها ، نماها  حجم  باکردنیز  و نحوه  یباشناسی، ز  یطراح

  یبتن  یها سازه  مثل  یقسمت هنر و دروس  ها به و پالن

  ساتی، تأس  ییستای، ا  مصالح  ، مقاومت  یو فلز

ارتباط   رشته  نیا  یقسمت فن  به  یکیو الکتر  یکیمکان

  تیاهم  یهنر  الزم به ذکر است که دروس. دارد

 نیا  یدر راستا  یو فن  یعلم  دارند و دروس  یشتریب

 .هستند  دروس

 منظر یمعمار ـ

 پروژه و ساخت تیریمد ـ

 یشهر یطراح ـ

 یشهر یزیبرنامه ر ـ

 یمعمار یتکنولوژ ـ

 یمعمار یانرژ ـ

 یسنت هیمرمت ابن ـ

 رانیا یمطالعات معمار ـ

  یاسالم یمعمار ـ

 هستند یرشته مهندس نیا شاتیجمله گرا از

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 برق یرشته  مهندس : 

 ، تهیسیط با الکترـــــــــــمرتب یلعه و کاربردهامطا

 توان یم. پردازد یم کیو الکترون سیالکترومغناط

: کرد  میبرق را به دو قسمت عمده تقس یمهندس

 یانرژ لیانتقال و تبد یها ستمیس یو طراح یبررس

 یها ستمیس یو طراح یبررس ای؛  یکیالکتر

  ریپردازش و انتقال اطالعات ، نظ یبرا یکیلکترونا

 . آن  ریرادارها و نظا

 یبرا ای تهیسی، مهندسان برق از الکتر گرید انیب به

پردازش اطالعات استفاده  یبرا ای یانتقال انرژ

 . کنند یم

 شیو افزا یکیالکتر یشدن استفاده از انرژ رتریفراگ

اطالعات ،  تر عیپردازش سر زیبه انتقال و ن ازین

 نیو پر طرفدارتر نیتر از مهم یکیبرق را به  یمهندس

 .است  کرده لیت تبدو صنع یمهندس یها نهیزم

کنترل  _ کیالکترون: رشته عبارتند از  نیا یشهایگرا

 قدرت _مخابرات  _

 لگریخالق و تحل یذهن دیرشته برق با یدانشجو

عالقمند  یبرق لیبه کار با وسا نیداشته باشد ، همچن

 باشد ؛

بودن شخص در  یرغم قو یممکن است عل چراکه

در کار  ییعدم توانا لیبدل کیزیو ف اتیاضیحوزه ر

 .رشته با مشکل مواجه شود  نیدر ا یعمل

 

 

 

 

 

 

 مکانیک یرشته  مهندس : 

است، که با  یاز مهندس یا شاخه کیمکان یمهندس

 ها نیها و ماش دستگاه یانداز ساخت و راه ،یطراح

که  ییها و ساخت دستگاه هیته. سروکار دارد

 یا هسته یانرژ د،یخورش یرانرژیمختلف نظ یها یانرژ

 نای  در حوزه زین رندیگ یرا به کار م ییایمیش یو انرژ

و  نیتر یمیاز قد یکیرشته  نیا. شاخه از دانش است

 .است یمهندس یها رشته نیتر گسترده

همانند  یمیفهم مفاه ازمندین کیمکان یمهندس

، دانش مواد ،  کینامی، ترمود کینامی،د کیمکان

 .است تهیسیها و الکتر سازه لیتحل

هوش و  یدار دیرشته با نیا یدانشجو نیهمچن

 .باشد  ییاستعداد و  قدرت تجسم باال

 .... ( ادامه متن )   

آیا شغل خود را انتخاب کرده اید؟یا هر چه !کرده اید؟

 !بادا باد

یا اجازه دهید سطح را باالتر ببریم، نسبت به اهداف 

خود در زندگی تامل کرده اید؟اهداف خود را در 

 !زندگی مشخص کرده اید؟

به هر حال شما روبه روی چالشی بزرگ 

یلی و دانشگاه و هستید،چالشی که هم رشته ی تحص

 .شغل شما  را معین می کند

می خواهم قبل از ورود به آن اتاق که حضور در آن 

از لحظات مهم زندگی است،در گوشی از شما سوالی 

بپرسم،با خود چند چند هستید؟آیا واقعا می خواهید 

معلم شوید؟می خواهید با ماهی دو میلیون تومان 

آمده اید؟پدر و زندگی کنید؟از ترس شغل در آینده 

مادر به شما اصرار دارند؟یا واقعا عاشق تخته و میز و 

 صندلی هستید؟عاشق معلمی هستید؟

حواستان باشد امروز و فردا دارید تصمیم مهمی می 

 !گیرید،تصمیمی به قیمت یک زندگی

اما اگر می خواهید معلم شوید باید بگویم جای 

ر و کله درستی آمده اید؟اگر مثل زارت تنتان برای س

ه ها می خارد اینجا همان جایی هست که چزدن با ب

 باید باشید،رجایی علی رغم تمام کمبود هایش

کم ندارد از مفاخر و !بهشتی است برای معلم شدن

رفیت های آموزشی فوق العاده،از ظاساتید توانمند و 

دانشجوهای شاداب و با انگیزه،اینجا پر از انرژی 

انشگاهی که ادعای صنعت مورد داشته ایم این د.است

و علم را با هم دارد دانشجو فرستاده اینجا از کارگاه 

های خودروی ما استفاده کند،یا رباتی که در 

مسابقات رباتیک دانشجویی شاخ ربات های دانشگاه 

های دیگر را شکسته،اساتیدی که دبیر فدراسیون 

هستند یا وزیر آموزش و پرورش بوده اند،اینجا از 

زیون داریم تا سردارجنگی پر تالش در مجری تلو

 !کسوت استادی

 !و اما خود معلمی،معلمی شغل نیست،عشق است 

امروز زارت دوباره نوشت،اما با قلمی متفاوت،مثل 

همیشه انتقاد نکرد به غذای سلف و سرویس 

بهداشتی های کوی اداری،امروز برای شما 

نوشت،پیش از گرفتن تصمیمی بسیار مهم در 

 ...زندگی

  اردتمند شما

 زارت

 31تابستان گرم 
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،  ی، انرژ روین ی، اصول اساس کیمکان مهندسان

 خود ،  یحرکت و گرما را به کار برده و با دانش تخصص

 ییگرما یندهایها و فرا و دستگاه یکیمکان یها ستمیس

 . سازند یکرده و م یرا طراح

ها ،  از دستگاه یعوسی ی ، گستره کیمکان مهندسان

؛ از آن جمله  کنند یم دیرا تول ندهایها و فرا فراورده

 یها روگاهین کنترل ، یها ستمیبه موتورها و س توان یم

 ی، فناور ها دنده چرخ ، یپزشک یها ، دستگاه یکیالکتر

به کمک  ی، مهندس انهیبه کمک را ی، طراح زریل

 کیو ربات ی، خودکارساز انهیبه کمک را دیو تول انهیرا

ها  کارخانه زاتیمطبوع و تجه هیتهو یها ، دستگاه

 .اشاره کرد 

 :رشته  نیا یها شیگرا

 خودرو _ االتیس _ دیساخت و تول _ جامدات

 

 

 

 

 

 

 

 مواد و متالوژی یرشته  مهندس : 

 یرشته ها گریمواد را  مادر د یرشته مهندس یاریبس

به اتفاق مصنوعات  بیقر تیاکثر. دانند  یم یمهندس

، حاصل تالش  مینیب یکه در اطراف م یبشر

 مای، قطار و هواپ لیاگر به اتومب. مواد است  نیمهندس

و  شهیآن مثل بدنه ، ش یاصل یها ، قسمت میتوجه کن

 . تشده اس لیموتور از مواد تشک

است  یا رشته انمی ی حوزه کیو علم مواد  یمهندس

ساختار و خواص مواد  نبی ی که در آن رابطه

 یبرا دیمواد جد یبه منظور طراح

روزافزون  یازهایبه ن ییپاسخگو

قرار  یمواد مورد بررس یفناور

 قاتیتحق شیامروزه با افزا.  ردیگ یم

مواد به  ینانو ، مهندس ی نهیدر زم

در عرصه  شرویپ یها از رشته یکی

طور خالصه  به. است  دانش بدل شده

گام  نیستمهندس مواد در نخ کی

،  یروبش یالکترون کروسکوپیکمک م به

، پراش  یعبور یالکترون کروسکوپیم

مشابه به  زاتیها و تجه روش ایو  کسیا یپرتوها

مواد گوناگون  یکروسکوپیساختار م یو بررس ییشناسا

خواص مختلف مواد مورد  یدر گام بعد.  پردازد یم

 قرار  یریگ اندازه

بهبود  ای دیمواد جد دیتول یها تا روش رندیگ یم

 .فرا گرفته شود  یخواص مواد قبل

 ژهیو تیاهم کیزیو ف یمیمواد دو علم ش یمهندس در

خواص مواد بدون  ی، چراکه بررس کنندیم دایپ یا

 . ستین ریدو علم امکان پذ نیبا ا ییآشنا

در  دیبا کیزیو ف یمیرشته عالوه بر ش نیا یدانشجو

داشته و از قدرت  یاطالعات کاف زین اتیاضیر نهیزم

 .برخوردار باشد  یخوب لیو تحل هیتجز

 یرشته ها یدر همه  یسیبا زبان انگل ییآشنا

در  یسیاست اما تسلط بر زبان انگل یضرور یمهندس

 رشته  نیدارد چراکه  ا یشتریب تیرشته اهم نیا

 

آن کمتر به  یکتابها جهیاست و در نت دینسبتاً جد

 .ترجمه شده اند  یزبان فارس

 یمتالورژ _ یصنعت یمتالوژ:رشته  نیا یشهایگرا

 کیسرام _ یاستخراج

 

 

 

 

 

 

 

 کامپیوتر یرشته  مهندس : 

 

و  یاست که به طراح یرشته ا وتریکامپ یمهندس

 تیپردازد و اهم یم انهیمختلف را یساخت اجزا

است که  یافراد تیرشته ترب نیهدف ا. دارد  یادیز

 ی، ساخت و راه انداز ی، طراح لیتحل نهیدر زم

،  دیجد یسخت افزار یدستگاه ها و مجموعه ها

و نرم  یسخت افزار یو شناخت مجموعه ها یبررس

و اصالح  ریو تعم یابی بی، ع یموجود ، نگهدار یافزار

،  یساز هی، شب یطراح. کنند  تیو توسعه فعال

تمام  شیرای، پردازش ، سنجش ، آموزش و و یفرآور

دقت و در  نیشتریهستند که با ب ییمفهوم ها

انجام  انهیرا ینرم افزار یزمان در برنامه ها نیکوتاهتر

 یروین تیترب شتهر نیلذا هدف از ا. شوند  یم

 .انجام امور فوق است  یمتخصص برا

دو   یدارا  یکارشناس  در مقطع وتریکامپ  یمهندس

 .  افزار است افزار و نرم سخت  شیگرا

داشته و  یقو یاضیر هیپا دیبا وتریکامپ مهندس

 .خوب باشد  زین کیزیف نهیاش در زم ییتوانا

خالق باشد تا بتواند مسائل را از   یفرد دیبا نیهمچن

که  ییحل کند ، راه حل ها یابتکار یراه حل ها

 .را داشته باشد  ییکارا نیشتریو ب نهیهز نیکمتر

 دیبا شودیرشته م نیکه وارد ا ییضمن دانشجو در

 یریاطالعاتش به روز بوده و بدنبال فراگ شهیهم

 .باشد  دیمطالب جد
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ترین  ترین و وسیع از قدیمی پارک ملت

است که همه روزه، از سالیان  تهران های پارک

داخلی و خارجی  گردشگران رایبسیار دور پذی

این پارک به لحاظ تاریخچه، قدمت، قرار . است

ای زیبا و خوش آب و هوا،  منطقه گرفتن در

 معماری اصولی و امکانات از اهمیت باالیی

 برخوردار است

 6نام یک بوستان در منطقه  پارک ساعی تهران

شهرداری تهران است که کار ساخت آن بیش از 

به طول انجامید و حاصل آن یک فضای  ده سال

 دلنشین و متفاوت است که بسیاری از کسانی

کنند یا به پایتخت سفر  ان زندگی میکه در تهر

 کنند از آن خاطره دارند می

های تهران است که  موزه سینما یکی از موزه باغ

شناخته « عمارت باغ فردوس»بنای آن با نام 

است  قاجار این عمارت مربوط به دوره. شود می

 .و به دستور محمدشاه قاجار ساخته شده است

موزه سینما در خیابان ولیعصر، نرسیده به 

 .میدان تجریش، عمارت باغ فردوس قرار دارد

ترین نقاط  یکی از دیدنی بازار تجریش تهران

 تهران است که با توجه به نزدیکی به دربند و

های سعدآباد و نیاوران و قرار گرفتن در  کاخ

روزه میزبان  همه( ع)جوار حرم امامزاده صالح 

تعداد زیادی از گردشگرهای داخلی و خارجی 

 .است

ترین ساختمان شهر  شاخص برج میالد تهران

متر  435 رود و با ارتفاع تهران به شمار می

ششمین برج بلند تلویزیونی و مخابراتی دنیا 

 .است

 .این برج در بزرگراه همت واقع است

 

این . اولین نماد پایتخت است برج آزادی تهران

 ها پیش از برج میالد ساخته شد و برج سال

همچنان بسیاری آن را نماد اصلی پایتخت ایران 

معماری  برج آزادی، تلفیقی از. دانند می

هخامنشی، معماری ساسانی و معماری اسالمی 

 .این برج در خیابان آزادی واقع است. است

کوه البرز و  در دامنه رشته آباد تهران کاخ سعد

ین منطقه ترین و خوش آب و هواتر در شمالی

هکتار  811با حدود . واقع شده است تهران

مساحت، مجموعه سعدآباد شامل جنگل 

و   ، گلخانه ، باغستان سار، قنات چشمه طبیعی،

 .شود خیابان می

ترین و  از قدیمییکی  پارک جمشیدیه تهران

رود  های شمال تهران به شمار می زیباترین پارک

. نوازی دارد فصل پاییز زیبایی چشم که در

 بوستان جمشیدیه یا پارک سنگی جمشیدیه در

واقع شده ( نیاوران)انتهای خیابان شهید باهنر 

 . است

های قدیمی تهران و از  یکی از محله دربند

 های قدیمی شمیران است که در دهکده

با آب و هوایی . قرار داردسعدآباد  باغ شمال

های گردشگری  جاذبه مطبوع و خنک، دربند از

آغاز یکی از . رود محبوب تهران به شمار می

صعود کوهنوردان به البرز مرکزی  های اصلی راه

 .شود محسوب می

ر امتداد رودخانه درکه نام ییالقی است که د

جریان  آب و هوای خوب،. درکه قرار دارد

رودخانه و طراوت و تازگی خاص درکه، آن را به 

های ایران تبدیل  تفرجگاه ترین یکی از بزرگ

 .کرده است
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