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معمای  »انتخاب کارکرد«

 

محمدصالح سلطا�ن

روزهـا همه جـا صحبـت »انتخاب رشـته« اسـت. دانش آمـوز تازه کنکورداده، مثِل ماهی در تور موسسـه ها و همایش ها و این 

سخنرانی ها می افتد و برای یافتن رشته ایده آل تالش می کند، بلکه بتواند آینده اش را روی پِی محکمی از یک رشته جذاب ، 

آینده دار و پول سـاز بنا کند. این روی عیان ماجراسـت. چیزی که همه به آن می پردازند و برایش نقشـه می کشـند. این روزها اما باید 

همه جا صحبت از »انتخاب کارکرد« هم باشد که نیست. دانشگاه، نوِک کوِه یِخ داشته هایش را در سبد رشته به دانشجو عرضه می کند و 

مابقی را در ظرف دیگری می گذارد که من اسمش را می گذارم »کارکرد«. دانشگاه برای هرکس کارکردی دارد؛ کارکردی نه به اندازه نامش 

گویا و نه به اندازه آوازه اش خواستنی. کارکرد دانشگاه هم مثل رشته انتخابی است و به خود دانشجو بستگی دارد، نه هیچ کس دیگر.

دانشگاه برای بعضی ها »مدرسه« است؛ می آیند، سِر کالس می نشینند، امتحان می دهند، نمره می گیرند و می روند. بی آنکه نگاهی به   

اطراف شان بیندازند و بی آنکه کاری فراتر از خواندن و نوشتن و پروژه تحویل دادن بکنند. همه چیز دانشگاه برای آنها در درس خالصه 

می شود. انگار دانشگاه یک دبیرستان بزرگ تر است که به جای معلم استاد دارد و البته ناظم هم ندارد. اینها در نهایت از دانشگاه به 

پاس این همه سال دویدن و درس خواندن مدرکی می گیرند و می روند تا دبیرستان بزرگ تری را در داخل یا خارج کشور تجربه کنند.

دانشـگاه برای بعضی دیگر »فرودگاه« اسـت؛ یک پایانه بارگیرِی مسـافر به سـمِت غرِب آرزوها. اینها مسـافران موقتی هستند   

که تمام آنچه در دانشگاه انجام می دهند را با رویای »ادمیشن« هم جهت می کنند. درس می خوانند، پروژه می گیرند، دستیار 

آموزشـی می شـوند و خالصه همه کار می کنند تا صفحات رزومه شـان پروپیمان تر شـود. در اولین فرصت و با اولین پرواز هم 

راهشان را می کشند و می روند. انگار که نه کسی آمده و نه کسی رفته.

برای گروه دیگری دانشگاه »خانه« است؛ شب  و روزشان را در همین مکان به هم می دوزند، با کارهای فوق برنامه، مسئولیت    

اجرایی در رویدادهای علمی و هر چیزی که ابعاد بیشتری به دانشگاه آمدن شان بدهد. تالش می کنند و وقت می گذارند و با 

همه موانع می جنگند، چون به دانشگاه عشق می ورزند. گفتم عشق؟ آنها همین جا و البالی همین میز و صندلی ها عاشق هم 

می شـوند و با کسـی شـبیه خود زیسـت دانشجویی شـان را تکثیر می کنند. دانشگاه برای این گروه همه چیز است و هیچ وقت 

از آن خارج نمی شوند، چون آ نها دانشگاه را زندگی می کنند. 

عده ای اما دانشـگاه را یک »حزب« می بینند؛ جایی برای درس و مشـِق اجتماعی، مکانی برای دیده شـدن و کنش گری فعال   

در فضای سیاسـی. شـیفته این هسـتند که فالن مقام سیاسـی را به دانشـگاه بیاورند و یک نشسـت پرشـور برگزار کنند و به 

قول خودشـان دانشـگاه را بّترکانند. از بحث کردن با این و آن لذت می برند و حتی در وقت  های تعطیلی دانشـگاه با بحث و 

گفت وگوی مجازی خودشان را شارژ می کنند. آخر کارشان هم ختم می شود به یک حزب یا باند یا دسته یا جریان و چند سال 

بعـد در قامـت یـک معـاون، مشـاور، نماینـده، وزیر یا گاهی هم زندانی و مجرم به یادشـان می آوریم و از دیدن جایگاه غریب 

دوستان قدیمی مان آهی می کشیم که نمی دانیم آه حسرت است یا آه تاسف!

برای گروهی دیگر اما دانشـگاه »دوربرگردان« اسـت. خیلی زود می فهمند که راه را اشـتباهی آمده اند و این دانشـگاه جای آنها   

نیست. از آن به بعد مدام دنده عوض می کنند، فرمان می گیرند و کالچ-ترمز می کنند تا راهی باز شود و بتوانند مسیر آمده را به 

سوی مسیر رویایی دور بزنند. بعضی هایشان برمی گردند و از اول کنکور می دهند، بعضی دیگر راه تازه ای را از ارشد و دکترا آغاز 

می کنند و بعضی دیگر به هر زحمتی هست تحصیل شان را تمام می کنند تا بروند سراغ کار و زندگی دیگری که دوستش دارند.

عده ای هم هستد که دانشگاه را »ایستگاه« می بینند؛ جایی که باید گاهی بیایند و در آن اعالم وجود کنند و بروند. آنها خیلی   

زودتر از آنکه دانشـگاه چیزی یادشـان بدهد، برنامه زندگی شـان را ریخته اند و پشـت دیوارهای دانشـگاه دارند آن برنامه را جلو 

می برنـد. ایـن روزهـا امـا هرکسـی بـه »مـدرک« نیاز دارد و آنها هم گاهی به دانشـگاه ابراز وجود می کنند و جلسـات اول و آخر 

کالس ها را حاضر می شوند که مدرک از دست نرود. همین و نه بیشتر. 

***

شریف، پر از این کارکردها و چیزهایی بیش از اینهاست؛ کارکردهایی گوناگون، چندوجهی و گاهی متضاد که از سرچشمه های مختلف 

در این دانشـگاه به هم پیوند می خورند. انتخاب کارکرد از آن  کارهایی اسـت که اگر انجام نشـود، خیلی زود خودش جلو می آید، 

گریبان دانشجوی ورودی را می گیرد و به سمت یک مسیر می کشاندش؛ خواسته یا ناخواسته. دانشگاه به هر دانشجوی ورودی اش 

یک یا دو رشـته هدیه می دهد و یک یا چند کارکرد. برای انتخاب رشـته، مشـاور زیاد اسـت. مشـاوران انتخاب کارکرد اما زیر پوسـت 

دانشگاه اند؛ گاهی توی کتابخانه، گاهی وسط ازدحام یک برنامه  شلوغ، گاهی روی چمن ها، گاهی نشسته در شریف پالس، گاهی 

مشغول فاتحه خواندن برای شهدا در صحن مسجد و گاهی در حال پیمودن شمال به جنوب دانشگاه با کوله ای سنگین روی دوش  
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سال 1۳۲0 صنعت نفت ایران ملی شــد. با این کار 
سیســتم های اقتصادی کشــور که تــا آن زمان بر 
کشاورزی سنتی استوار بودند، دچار تغییر و تحوالت 
بســیاری شــدند و صنایع جدیدی به ایران راه پیدا 
کردند. به همین علت باید دانشگاه صنعتی مجهزی 
در کشور تأســیس می شــد و متخصصانی تربیت 
می کرد که از نظر علمی و مهارت های فنی در سطح 
خوبی باشند و اســتادانش با تحقیقات علمی و فنی، 
دانشــگاه را هم تراز مراکز آموزش عالی کشــورهای 

پیشرفته نگاه دارند.
در همان زمان به گوش شــاه رســیده بود که دکتر 
محمدعلی مجتهدی، رئیس دبیرستان البرز که آن 
روزها، همه پدر و مادرها آرزو داشــتند فرزندشــان 
آنجا تحصیل کند، به هیچ وجه سفارش کسی را قبول 
نمی کند. او را صدا زد و چند پیشنهاد جلوی رویش 
گذاشت که دکتر مجتهدی سخت ترینش را انتخاب 

کرد: تأسیس دانشگاهی صنعتی.
او قول داد دانشگاه در کمتر از یک سال تأسیس شود 
و سال تحصیلی آتی، یعنی سال45-46 رسماً آغاز به 
کار کند و دانشجو بپذیرد. حاال باید جای دانشگاه را 
قطعی می کردند. پیشنهادات مختلفی مطرح شد که 
دراین میان، هویدا، زمین های محل فعلی دانشگاه را 

به دکتر پیشــنهاد کرد. زمین پیشنهادی در خیابان 
آیزنهاور )آزادی امروز(، نزدیک سه راه فرودگاه مهرآباد 
قرار گرفته بود. این زمین بــه آموزش وپرورش تعلق 
داشت و دبیرستان حرفه ای به نام هنرستان محمدرضا 
پهلوی در آن قرار داشــت. وزیر پیشــنهاد واگذاری 
رایگان محل را به هیئت وزیران ارائه کرد. چون محل 
قطعی دانشگاه مشخص نشده بود و حتی معلوم نبود 
در تهران باشد، هیئت وزیران تصمیم گرفت آن محل 

را به اجاره، ولو با قیمت کم، به دانشگاه واگذار کند. 
دکتر مجتهدی معماری و طراحی دانشگاه را به یکی از 
فارغ التحصیالن جوان دبیرستان البرز، یعنی حسین 
امانت ســپرد. امانت آن موقع ۲۳ سال داشت و یک 
سال بعد، یعنی سال 1۳45 در مسابقه معماری برج 
شهیاد )آزادی( از بین استادان فن، برنده طراحی این 
برج شد. مجتهدی از امانت خواست دو سالن ششصد 
نفری، دو ســالن چهارصد نفری و دو سالن دویست 
نفری، ناهارخوری با ظرفیت ۲هزار نفر، آزمایشگاه ها 
و نیز اتاق هایی طراحی کند که پنجاه شاگرد بتوانند 

در آن بنشینند. 
امانت به سرعت نقشه های مورد نیاز را طراحی کرد. 
بنای چهار طبقه آجری رنگی که امانت طراحی کرد، 
نماد دانشــگاه و نمونه ای برای معماری خاص سایر 

بناهای آن شد. او تمام نقشه های دانشگاه را بدون هیچ 
چشمداشت مالی کشید و در پاسخ اصرارهای دکتر 
مجتهدی برای دریافت پول، فقط هزینه تهیه کاغذ 

نقشه ها را گرفت که حدود ۲0هزار تومان بود. 
در شش ماه عملیات عمرانی ســاختمان ها به اتمام 
رسید و ساختمان  و مراکز نوســاز آماده بهره برداری 
شد. در زمان افتتاح، بناهای دانشگاه شامل ساختمان 
جنوبی دانشگاه با تاالر اجتماعات جلوی آن، ساختمان 
کوچک نیابت تولیت، ســاختمان اولیه دانشــکده 
فیزیک )که در حال حاضر تغییر مکان داده اســت(، 
سالن ناهارخوری دانشــجویان، ساختمان کوچک 
ناهارخوری برای کارکنان، یکی از ســالن های فعلی 
کارگاه، ساختمان کوچک بهداری و انبار و ساختمانی 

چهار طبقه و آجری رنگ بود. 
هم زمان بــا طراحی فضای فیزیکی دانشــگاه، دکتر 
مجتهدی به عنــوان نیابت تولیت عظمای دانشــگاه 
نوبنیاد صنعتی آریامهــر، مأموریت یافت برای جذب 
هیئت علمی از بین دانش آموختگان مراکز علمی معتبر 
در سطح بین المللی به اروپا و آمریکا سفر کند. دکتر 
مجتهدی پیشنهاد کرده بود که به هر کدام از استادان 
دانشگاه 5هزار تومان پرداخت کند. این مبلغ آن زمان 
در مقایسه با حقوق ماهانه اســتادان دانشگاه تهران و 

تــاریخچـــــه ای از 
ـــالهشـکل گیـری دانشـگاه ــراث 50سـ می

چرا شریف ...معرفی رشته تاریخچه دانشگاه
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سایر مشاغل دولتی، مبلغ بی سابقه ای محسوب می شد. 
حقوق استادان پایه 10 دانشگاه تهران، ماهانه ۲هزار 
 و ۲00 تومان بود. اما جواب دکتر مجتهدی به منتقدان 
چنین رقمی این بود: »بنده افرادی را می خواهم بیاورم 

که 5هزارتومان هم برایشان کم است«. 
با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون های ورودی 
مؤسسه ها و مراکز آموزش عالی، آگهی افتتاح دانشگاه 
در سال تحصیلی جدید و اطالعات مربوط به پذیرش 
دانشــجو و اعالم تاریخ آزمون ورودی دانشــگاه در 
روزنامه های کشور منتشر شد. آزمون در تیرماه سال 
45 برگزار شد. تصحیح ورقه ها در دبیرستان البرز با 
حساســیت خاصی صورت گرفت و نتایج آزمون 10 
روز بعد، یعنی 15تیرماه اعالم شد. کسانی که قصد 
ادامه تحصیل در این دانشــگاه داشتند، باید شهریه 
ثبت نام پرداخت می کردند. هر دانشجو باید به ازای 
یک سال تحصیل در دانشــگاه، حدود ۲هزار تومان 
می پرداخت. روز ثبت نام، خود دکتر مجتهدی و برخی 
از معاونانش در محل ثبت نام حضور داشتند و به هر 
کدام از پذیرفته شدگان که توانایی پرداخت شهریه 
را نداشتند، وام می دادند. باالخره دکتر مجتهدی به 
قولی که داده بود وفا کرد و روز شــنبه ۲ مهر1۳45، 

دانشجویان وارد دانشگاه شدند  

شریف از کجا آمده؟
مجید شریف واقفی متولد ماه مهر و اصالتاً نطنزی بود. سال 1۳45 پس از پایان دوره دبیرستان برای ادامه 
تحصیل در کنکور ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی آریامهر که تازه کار خود را آغاز 
کرده بود و دانشکده نفت آبادان شرکت کرد و در هر سه دانشگاه رتبه  اول یا دوم کسب کرد. مجید دوست 
داشت در دانشکده نفت ادامه تحصیل بدهد و با آنکه در کنکور کتبی نفر دوم شده بود، در امتحان شفاهی 
دانشکده پذیرفته نشد. دومین انتخاب مجید، دانشــگاه صنعتی آریامهر بود و بعد از قبولی در آزمون، در 

رشته مهندسی برق ثبت نام کرد. 
شریف واقفی در دانشگاه با فضای گسترده ای روبه رو شد. او فعالیت های مذهبی و اجتماعی خود را با برپایی 
مجالس سخنرانی و دعوت از سخنرانان و برنامه ریزی برای گردش های علمی به کمک هم فکرانش آغاز  و 
همراه دوستان خود، انجمن اسالمی دانشجویی را تأسیس کرد. زمان چندانی از ورود شریف به دانشگاه 
نگذشــته بود که او با  نبوغ ذاتی اش، سخنرانی ماهر شد. شــریف برای ادامه مبارزات منسجم به سازمان 
مجاهدین خلق پیوست؛ اما کمی بعدتر با توجه به انقالب ایدئولوژیک سازمان، اختالفات مجید با سازمان 
آغاز شد. نهایتاً پیشنهاد آن ها را برای همکاری نپذیرفت و گفت: »چون با شما وحدت ایدئولوژیک ندارم، 
نمی توانم وحدت تشکیالتی داشته باشم؛ چراکه وحدت تشکیالتی در رابطه با وحدت ایدئولوژیک امکان پذیر 

است و من به هیچ وجه دستورات شما را به عنوان دستورات سازمانی تلقی نخواهم کرد«. 
با توجه به اوضاع پیش آمده، مجید تصمیم گرفت نظر خود را اعالم کرده و انشعاب اعضای مسلمان سازمان 
را عملی کند. وقتی لیال زمردیان، همسر سازمانی اش، به مرکز سازمان خبر داد که مجید قصد دارد شاخه 
اسالمی مجاهدین خلق را تأسیس کند و درحال عضوگیری از اعضایی اســت که هنوز به اسالم وفادارند، 
سازمان تصمیم گرفت مجید شریف واقفی را از سر راه بردارد. با ابالغ سازمان، وحید افراخته ساعت 4 بعد از ظهر 
16اردیبهشت ماه با مجید در سه راه بوذرجمهری نو )15خرداد شرقی( قرار  مالقات گذاشت. وقتی مجید سر 
قرار حاضر  شد، دو نفر از اعضای سازمان او را  کشتند و برای آنکه شناسایی نشود، جسدش را  سوزاندند و آن را 

خارج از شهر در محل دفن زباله ها انداختند؛ اما ساواک جسد را یافت و صاحب آن را شناسایی کرد. 
بعد از انقالب شورای دانشگاه تصمیم گرفت نام نهایی دانشگاه را براساس نتیجه همه پرسی از همه اعضای 
دانشگاه، شامل اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان، انتخاب کند. آقای دکتر علی اکبر صالحی، 
به عنوان قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه، مسئول برگزاری این نظرسنجی شد. با پیشنهاد ایشان و موافقت 
شورا با حذف پسوند دوم نام شریف واقفی، قرار شــد تا از بین دو نام صنعتی تهران و صنعتی شریف، یکی 
به عنوان نام دانشگاه انتخاب شود. بیشترین رأی به شــریف اختصاص یافت و این چنین بود که دانشگاه 

صنعتی آریامهر به یاد شریف واقفی و پایداری اش بر اندیشه های دینی، دانشگاه صنعتی شریف نامیده شد  

ـــاله ــراث 50سـ می

دانشگاهی به نام شاگردش
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ریاضی

بازی گچ و تخته



7 ویژه نامه همایش تخصصی معرفی رشته های دانشگاه صنعتی شریف                  

چرا رشته  ریاضی به عنوان یک رشته دانشگاهی 

وجـود دارد؟ ریاضـی چـه نیـازی از جامعـه را 

برطرف می کند؟

ریاضیات از جمله قدیمی ترین علوم بشـری اسـت و 

تاریخ ریاضی از شـمارش و اعداد آغاز می شـود و با 

پیشرفت علوم و تکنولوژی، ریاضی هم جلو می رود. 

البته این جلو رفتن بعضی وقت ها متأثر از محیط بوده 

و برخـی وقت هـا متأثـر از خودش و درون گراتر؛ مثال 

از اوایل قرن 19 ریاضی مقداری مجردتر و درون گراتر 

می شـود. البتـه این مجردشـدن به معنـای دوری از 

جامعه نیست. در واقع در ریاضیات شاخه هایی وجود 

دارد که در هنگام شکل گرفتن به نظر مجرد و بدون 

کاربرد بودند، اما چند سـال بعد به ملزوماتی تبدیل 

می شـوند که هر مهندس یا دانشـمند در هر رشته ای 

بـه آن نیـاز دارد. به صـورت صریح تـر هیچ بخش یا 

شـاخه ای از ریاضیات نیسـت که کاربردی برای بشـر 

نداشـته باشـد ولی این کاربرد ممکن است مستقیم 

یا غیرمستقیم باشد. ریاضیات برای علم و تکنولوژی 

مثل پی و فنداسـیون برای یک آسـمان خراش است 

که شـاید در نگاه ظاهری به چشـم نیاید ولی هیچ 

مهندسـی نمی توانـد آن را انـکار کنـد. از طـرف دیگر 

دانسـتن هرچند اندک ریاضیات باعث می شـود که 

ذهن انسان نظان مندتر، منطق او قوی تر و صحبتش 

مسـتدل تر شـود که همه اینها در زندگی تأثیر مهمی 

دارد. البته ریاضی هم مثل هر رشته و فن دیگر یک 

بخـش آماتـوری و یک بخش حرفه ای دارد و کسـی 

کـه ریاضـی را به صورت حرفه ای کار می کند، هدفش 

توسعه و جلو بردن ریاضیات است. از سوی دیگر سایر 

رشته های علوم و مهندسی به ابزارها و تکنیک هایی 

بـرای حل مسـائل خـود نیاز دارند که ایـن ابزارها را 

ریاضی دانان توسعه و در اختیارشان قرار می دهند ولی 

جـدای از ایـن کاربرد یک فارغ التحصیل ریاضی بعدا 

دنبال هر کار و رشته و زمینه ای که برود، دانش ریاضی 

به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به کارش می آید.

دانش آمـوزی که می خواهـد ریاضی را به عنوان 

رشـته تحصیلـی در دانشـگاه انتخـاب کند، چه 

ویژگی و شخصیتی باید داشته باشد؟

همـه بچه هـا از همان اول دبسـتان با ریاضی سـر و 

کار دارنـد و بنابرایـن به خوبـی می توانند بفهمند که 

اسـتعداد و توانایی و عالقه شـان در حوزه ریاضیات 

چگونه است. کار کردن در ریاضی به صورت حرفه ای 

عـالوه بـر عالقه به تمرکـز ذهنی و ذوق هم نیاز دارد. 

ریاضی مثل برخی رشته ها مسیر مشخصی ندارد که 

شما آن را فراگیرید و همواره تکرار کنید، بلکه همواره 

باید با ذوق و استعداد و تالش و پشتکار با چالش ها 

و راه حل ها و مسیرهای جدید دست و پنجه نرم کنید.

آینده تحصیلی و پژوهشی رشته ریاضی چگونه 

است؟

ریاضی بخش ها و گرایش های متنوعی دارد؛ هندسه، 

جبر، آنالیز، سیستم های دینامیکی، ترکیبیات، منطق 

و... . در دوران کارشناسـی دانشـکده ریاضی شریف 

ریاضـی نظـری و صنعتی وجـود دارد. ریاضی نظری 

برای افرادی اسـت که می خواهند بخش حرفه ای و 

مجـرد ریاضـی را دنبال کننـد و ریاضی صنعتی برای 

کسانی که بیشتر دنبال کاربرد ریاضیات هستند. البته 

در دانشکده ریاضی دست بچه ها برای انتخاب واحد 

و برداشتن درس خیلی باز است و بچه ها می توانند 

از این طریق اسـتعداد و عالقه خود را کشـف و زمینه 

کاری شان را انتخاب کنند. حتی دانشجوهای ریاضی 

می توانند از دانشکده های دیگر هم درس بردارند.

یـک فارغ التحصیـل ریاضـی در چـه جاهایـی 

می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چـه کارهایی 

انجام می دهد؟ 

اگـر شـما ریاضیـات را تـا مقاطـع بـاالی تحصیلـی 

ادامه دهید، معموال به سـمت هیأت علمی و اسـتاد 

دانشگاه  شدن حرکت می کنید. البته در حال حاضر با 

توجه به تخصصی شـدن خیلی از رشـته ها و افزایش 

ارتبـاط ریاضیات با آنها، فارغ التحصیالن تحصیالت 

تکمیلی ریاضی زیادی وجود دارند که در شرکت ها و 

سازمان هایی مشغول فعالیت هستند و لزوما استاد 

دانشگاه نشده اند. مثال فارغ التحصیل ریاضی که در 

زمینه بهینه سازی یا حل معادالت دیفرانسیل و... کار 

کـرده و تخصـص دارد، در زمینه هـای مختلفـی مثل 

انرژی، عمران، حمل ونقل، صنایع، مدیریت، اقتصاد، 

نفت و گاز، علوم انسانی و هرجایی که فکرش را بکنید، 

می تواند مشغول به کار شود و نیازی را از آن صنعت 

و مجموعـه رفـع و از ابـزار ریاضـی در اختیارش برای 

توسـعه و پیشـرفت آن مجموعه اسـتفاده کند. البته 

 IPM پژوهش در دانشـگاه و پژوهشـکده هایی مثل

هـم یکـی از گزینه های موجود برای فارغ التحصیالن 

ریاضی است  

گفت وگو با دکتر دانشگر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

یک زندگی بهتر با ریاضیات

چرا  شریف ...معرفی رشته  /  ریاضیتاریخچه دانشگاه
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در مقطـع معموال  کـه  افـرادی  تمـام 

کارشناسی وارد دانشگاه صنعتی 

شریف می شوند، از طریق شرکت در کنکور ریاضی و 

آوردن رتبه باال این موفقیت را کسب می کنند. اگر شما 

هم توانسته اید رتبه خوبی در این آزمون کسب کنید، 

هنگام انتخاب رشـته با رشـته هایی در این دانشـگاه 

مواجهید که کم وبیش پایه اصلی آنها ریاضی است؛ 

مهندسی کامپیوتر، مهندسی برق و... اما از بین تمام 

این رشته ها رشته ای وجود دارد به نام علوم ریاضی 

یا »ریاضیات و کاربردها« که برعکس سـایر رشـته ها 

بـه خـود ریاضی می پـردازد. با دیدن این نام شـاید 

این سوال را از خودتان بپرسید که اساسا افرادی که 

در این رشته تحصیل می کنند، دقیقا چه کاری انجام 

می دهنـد یـا چه چیزی می خوانند؟ اگر یک مهندس 

برای پیش برد مسأله خود از ریاضیات استفاده می کند 

و مثال یاد می گیرد چگونه معادالت دیفرانسیل را حل 

کند، افرادی که ریاضی می خوانند برای چه ریاضی یاد 

می گیرند؟ آنها صرفا ریاضی می خوانند که به بقیه یاد 

دهند؟ یا اینکه اگر من ریاضی بخوانم چه می شوم؟ 

مثال می شوم مهندس ریاضی؟

بگذارید از اینجا شروع کنیم که در علوم ریاضی دقیقا 

چه می خوانیم؟ ما در دوران مدرسه با مفهوم ریاضیات 

آشـنا شـده ایم. البته نگاه مان به ریاضیات بیشتر یک 

ابزار برای صورت بندی و حل مسائل بوده است. این 

رویکرد و نگاه در دانشـگاه در اکثر رشـته ها افزایش 

می یابد، اما در رشته علوم ریاضی به ریاضیات بیشتر 

به عنوان یک موضوع پرداخته می شود تا ابزار، یعنی 

موضوعی است که باید آن را فهمید، در آن کاوش کرد 

و آن را توسعه داد. برای مثال در آمار و احتمال عالوه 

بر اشـاره به روش های مختلف برای حل مسـائل، به 

اساس آن، دلیل درست بودن روش ها و بنیاد مشترک 

در همه این روش ها نیز پرداخته می شود، زیرا با درک 

بهتـر ایـن بنیادهـا می توان روش هـای جدید و غیر 

معمول تری را خلق کرد. نگاه غالب در علوم ریاضی، 

این نوع نگاه مفهومی به ریاضیات و توسعه ریاضیات 

است. از طرفی تعمیق و چالش روزمره با ریاضیات، 

نه تنها موجب گسـترش و توسـعه ریاضیات می شود 

بلکـه امـکان بهتری بـرای کاربردی سـازی ریاضیات 

موجـود در مسـائل واقعـی را فراهـم می کنـد؛ فردی 

که درک بنیادین از ریاضیات داشـته باشـد، می تواند 

روش هـای خالقانـه و جدیدی بـرای به کارگیری این 

ابزار در مسائل مختلف ایجاد کند.

استفاده ابزاری ممنوع!
محض یا کاربردی؛ مسأله این نیست!

اگر در رشته علوم ریاضی وارد دانشگاه شدید، در دو 

گرایـش می توانید فارغ التحصیل شـوید: ریاضیات 

محض و ریاضیات کاربردی. این دو گرایش در دوره 

کارشناسـی اشـتراکات بسـیار زیاد و اختالفات کمی 

دارنـد. در واقع تفـاوت صرفا در اجباری بودن بعضی 

از دروس اسـت. بـه لحـاظ نظری فلسـفه ایجاد این 

دو گرایـش این اسـت کـه در ریاضیات محض تمرکز 

بلندمدت روی توسعه خود ریاضیات، و در ریاضیات 

کاربردی تمرکز روی کاربردی سازی ریاضیات یا توسعه 

ریاضیات نزدیک به کاربرد باشد ولی در میدان عمل 

این تقسیم بندی فقط در تفاوت جدول دروس دیده 

می شـود و امکان تشـخیص کار آینده از روی تفاوت 

اسم ها وجود ندارد. چه بسیار افرادی که کارشناسی 

را ریاضیـات محـض گذرانده انـد و در ادامه به کار در 

حوزه های کامال کاربردی )حتی خارج رشته ریاضی( 

پرداخته انـد و چـه بسـیار افـرادی که کارشناسـی را 

ریاضیـات کاربـردی گذرانده انـد و در ادامه، کار کامال 

نظری کرده اند! پس اگر این سوال را دارید که ریاضیات 

کاربـردی بخوانم یا ریاضیات محض،  نگران نباشـید 

و این سوال را فعال نیاز نیست که جواب بدهید.

چهارسال با ابوریحان و رفقا

اگر تصمیم گرفتید وارد رشته علوم ریاضی شوید، مانند 

سـایر رشـته ها در سال اول بیشتر به گذراندن دروس 

عمومی دانشگاه می پردازید و در سال های بعدی وارد 

دروس تخصصـی علوم ریاضی می شـوید. مهم ترین 

تفاوتی که در این چهار سال تحصیل نسبت به سایر 

رشته ها متوجه آن می شوید، تنوع زیاد موضوعات و 

دروس و »آزادی« و اختیار عمل است، یعنی برعکس 

اکثر رشته ها که برنامه مشخصی برای برداشتن دروس 

دارند و روی این برنامه سختگیری می کنند، در رشته 

علوم ریاضی هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای برای 

گذرانـدن درس هـا وجود ندارد. البته اشـتباه نشـود، 

این به این معنی نیست که شما آزادید هر جوری که 

خواستید درس بردارید، بلکه شما موظف هستید که در 

طول دوره کارشناسی دروسی که از شما خواسته شده 

را بگذرانید ولی هیچ برنامه و اجباری که مشخص کند 

در چه سالی کدام درس را باید بردارید، وجود ندارد و 

تنها مشاوره استاد راهنما، سال باالیی ها و افراد باتجربه 

می تواند در انتخاب مسـیرتان به شـما کمک کند. به 

رعایت پیش نیازی و هم نیازی هم اهمیت زیادی داده 

نمی شود و شما می توانید دروس خود را با ترتیب های 

مختلـف بردارید، حتی می توانید با محدودیت کمی 

از دروس ارشـد بـه جای کارشناسـی درس بگذرانید، 

چیزی که در بین دانشجویان این رشته رایج است. 

ن اخالیص نیا حس�ی ام�ی

چرا  شریف ...معرفی رشته  /  ریاضیتاریخچه دانشگاه
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از طرفی تنوع در دروس و موضوعات زیاد است و 

شـما ممکن اسـت در دوران کارشناسـی نتوانید همه 

موضوعات را پوشش دهید، یعنی تنوع و گستردگی 

مطالب آنقدر زیاد اسـت که همیشـه مطلب جدیدی 

در هـر سـطحی بـرای یادگیری وجـود دارد و معضل 

اصلی، انتخاب از بین گزینه های مختلف اسـت. این 

تنوع و انتخاب البته در ریاضیات محض بیشتر است، 

بـه حـدی که شـما در حدود انتخـاب ۶۰ واحد آزادی 

نسبی یا کامل دارید. از این گذشته دامنه »آزادی« به 

حدی اسـت که گرایش محض یا کاربردی بودن شـما 

نیـز زمـان فارغ التحصیلی و بر اسـاس تطبیق دروس 

گذرانده تعیین می شود.

همان طـور کـه گفتـه شـد زمانی که وارد دانشـگاه 

می شـوید، در سـال اول مانند بقیه رشـته ها دروس 

عمومی دانشگاه را می گذرانید اما در سال های بعدی 

وارد دروس تخصصی می شوید. زمانی که وارد دروس 

تخصصی می شوید، یکی از نکاتی که درمی یابید این 

اسـت که معنا و مفهوم بسـیاری از حوزه های ریاضی 

برایتان عوض می شود. برای مثال بعد از اولین مواجهه 

با دروسی در حوزه های جبر یا هندسه به شدت غافلگیر 

می شـوید، چـون 1۸۰ درجـه بـا جبر یا هندسـه ای که 

می شـناختید، متفاوت اسـت. این تفاوت در بسیاری 

از حوزه های دیگر نیز مشـهود اسـت. در نتیجه اگر با 

ریاضیات دانشگاهی آشنا نیستید، عالقه یا عدم عالقه 

خود به ریاضیات، مثال المپیاد ریاضی را به طور کامل 

معیـار قـرار ندهید. چالش اصلی در سـال های دوم و 

سوم کسب توانایی ریاضیاتی فکر کردن و حل مسأله 

اسـت. به دلیل گسـترده بودن موضوعـات این حوزه 

بهترین راهبرد در این دوره پیداکردن آشـنایی با اکثر 

موضوعات این حوزه است. در سال های سوم و چهارم 

می توانید دروس پیشـرفته تر را امتحان کنید تا طعم 

کار جدی تر در این حوزه را بچشید.

یک ریاضی دان خوشبخت

سوال مهمی که می توانید بپرسید این است که آینده 

این رشـته چیسـت؟ آیا فقط می توانیم محقق شویم 

یـا اسـتاد دانشـگاه؟ در جواب بایـد گفت همان طور 

کـه در دوران کارشناسـی اختیـار و آزادی عمل وجود 

دارد، در ادامه نیز همین گونه است. باید اول پرسید 

مهم تریـن چیـزی کـه پس از اتمام دوره کارشناسـی 

کسـب می کنیم، چیسـت؟ در واقع جواب این سوال 

یـک ذهـن ریاضی کار اسـت، ذهنی کـه می تواند به 

مسـائل به شـکل بنیادین نگاه کند و به طور بنیادین 

راه حل ارائه دهد. این طرز فکر و نگاه در همه عرصه ها 

خودش را نشان خواهد داد. همان طور که یک پزشک، 

یـک مهنـدس، یک معلم، یک بازاری و... نسـبت به 

مسائل یکسان طرز فکرهای مختلفی دارند، داشتن 

نگرش ریاضی باعث می شـود به مسـائل مختلف به 

گونه ای متفاوت نگاه کنید.

دستاورد دوم فهم و دانش عمیق از حوزه های مختلف 

ریاضـی اسـت، در نتیجه چـه به لحاظ علمی و چه به 

لحـاظ کاری امـکان ادامه کار چـه در خود ریاضیات و 

چـه در موضوعاتـی که پایه  ریاضـی دارند وجود دارد، 

یعنی شما هم می توانید تحصیالت تکمیلی خود را در 

رشته ریاضیات ادامه دهید و در نهایت تبدیل به یک 

استاد دانشگاه و محقق ریاضی شوید، هم می توانید 

تحصیـالت تکمیلـی را ریاضـی بخوانید ولی موضوع 

کاری شـما چیـزی غیـر از ریاضیـات باشـد: کامپیوتر، 

فیزیـک، اقتصـاد، هوافضـا و... و یا اینکه در رشـته ای 

غیر از ریاضیات تحصیل خود را ادامه دهید یا شروع 

به کار کنید. بسیاری از افراد در حوزه های مختلف علم 

مانند علوم اعصاب، هوش مصنوعی، اقتصاد و... پایه 

ریاضی داشته اند. در سال های اخیر بیشترین افرادی 

که در کارشناسـی این رشـته فارغ التحصیل شـده اند، 

یـا تحصیـالت خود را در رشـته ریاضـی ادامه داده اند 

یا وارد حوزه های مختلفی از علوم کامپیوتر شـده اند، 

به خصوص هوش مصنوعی، علوم داده )که طبق برنامه 

دانشکده به زودی به عنوان یک رشته در مقطع ارشد ارائه 

می شود(، اقتصاد، بیوانفورماتیک، علوم اعصاب و... . 

همچنیـن بایـد در نظر گرفت از آنجا که دانشـکده 

ریاضی اقدام به ارائه رشته علوم کامپیوتر نیز می کند، 

مهارت هـای الزم بـرای این حوزه ها نیز در دانشـکده 

قابـل دسترسـی و حصول اسـت و ایـن عامل باعث 

شـده که فارغ التحصیالن رشته ریاضی در حوزه های 

مختلف و به خصوص مرتبط با کامپیوتر بسیار فعال 

باشـند. دامنـه ایـن فرصت ها به اندازه ای  اسـت که 

بسـیاری از افراد فعال در شـرکت های مهم در عرصه 

فناوری اطالعات )علوم داده، هوش مصنوعی و...( از 

فارغ التحصیالن دانشکده های ریاضی هستند و این 

پدیده نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا رایج است.

یه دل می گه برم برم، یه دلم میگه نرم نرم

چه افرادی برای تحصیل در این رشته مناسب اند و چه 

افرادی احتماال در این رشته به مشکل برمی خورند؟ در 

واقـع جـواب در موضوعاتی که در باال به آن پرداخته 

شد نهفته است، یعنی »پرداخت بنیادین« و »آزادی 

عمـل«. اگـر دنبال این هسـتید که مسـائل را به طور 

بنیادین بفهمید، تحلیل کنید و به اسـاس و پشـت 

پـرده روابـط پـی ببرید، از تحصیل در رشـته ریاضی 

لذت خواهید برد. معموال افرادی در این رشته موفق 

خواهند بود که شـوق و طمع بیشـتری برای کشـف، 

فهم و درک بنیادها، روابط و انتزاع موضوعات دارند. 

این شـوق و اشـتیاق درونی مهم ترین نیروی محرک 

برای پیشرفت در این رشته است.

از طرفی یکی از نکات دیگر وجود آزادی عمل است. 

این آزادی عمل می تواند برای بسیاری از افراد مثبت 

و سازنده و برای بسیاری از افراد منفی و زجرآور باشد. 

متاسـفانه سیسـتم آمـوزش و پرورش مـا به گونه ای 

طراحـی شـده کـه افراد توانایی اسـتفاده درسـت از 

آزادی عمل را یاد نگیرند، یعنی اگر تمرین مشخص، 

برنامه مشـخص، فشـار برای اتمام کار و... در میان 

نباشد، فرد نمی تواند تصمیم بگیرد یا پیشرفت کند. 

برای همین بسیاری از افراد در محیطی که آزادی عمل 

باشد، نمی توانند به رشد و موفقیت دست پیدا کنند. 

در مقابـل افرادی هسـتند کـه از آزادی عمل به عنوان 

یـک فرصت خوب اسـتفاده می کننـد و مطابق آنچه 

که هسـتند، بهترین مسـیر برای پیشرفت را انتخاب 

می کنند. اگر فردی هستید که اگر به شما آزادی داده 

شود، می توانید به بهترین شکل کار خود را جلو ببرید 

و پیشـرفت کنیـد و در یـک کالم »خودکار« باشـید، 

رشـته ریاضی فرصت خیلی خوبی برای شـما اسـت 

که از این آزادی به بهترین شـکل اسـتفاده کنید. اما 

اگر در مقابل دنبال برنامه مشـخص، فضای روشـن و 

از پیش تعیین شـده و نظارت هسـتید، ممکن است 

در این رشته دچار مشکل شوید  
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  فیزیک

بر شانه غول ها
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چرا  شریف ...معرفی رشته  /  فیزیکتاریخچه دانشگاه

رشـته  فیزیک به کدام نیازهای جامعه می تواند 

پاسـخ دهـد و اساسـا بـر پایه چـه ویژگی هایی 

به عنوان یک رشته دانشگاهی تعریف شده است؟

بـه نظـر مـن فیزیک مهم ترین رشـته اسـت. فارغ از 

ایـن موضـوع کـه فیزیـک علم فهم طبیعت اسـت و 

کسـی که کنجکاو و اهل تجسـس باشـد، چیزهای 

زیادی در آن پیدا می کند، برای دانشـجویی که وارد 

کارشناسـی می شـود فیزیک یک فرصت عالی فراهم 

مـی آورد. در فیزیـک چهار درس اصلـی داریم که هر 

کـدام یـک شـاخه را برای آینده دانشـجو می سـازد؛ 

اول فیزیـک مکانیـک که بعدا می تواند تبدیل شـود 

بـه مهندسـی مکانیـک، عمـران و... . دیگری مبحث 

الکترومغناطیـس کـه همـه اتفاقات در حـوزه برق و 

کامپیوتر و بخش های زیادی از مهندسـی را پوشـش 

می دهد. درس دیگر مکانیک کوانتوم اسـت که شـما 

را وارد دنیـای تکنولـوژی کوانتومـی و کامپیوترهای 

کوانتومی می کند و علمی است که علم قرن 21 نامیده 

شده و درس آخر هم مکانیک آماری که شروع آشنایی 

با سیسـتم های پیچیده محسـوب می شود و از آنجا 

می توانیـد وارد فیزیـک اقتصـاد، فیزیـک زیسـت و 

نوروسـاینس و... شـوید. در سه سال اول کارشناسی 

فیزیک تمام این گزینه ها جلوی رویتان است؛ عالوه 

بـر اینکـه یـاد گرفته اید چطور بـه طبیعت نگاه کنید، 

فکر کنید و سـوال درسـت بپرسـید، می توانید در هر 

زمینـه ای که بخواهید ادامـه دهید. موضوع دیگری 

که در قرن 21 فراگیر شده، اقبال به علوم بین رشته ای 

ا ست؛ علومی مثل بیوفیزیک. فیزیک رشته ای  است 

کـه می توانـد به بسـیاری از این علـوم ورود کند و در 

واقع پایه بسـیاری از آنها اسـت. به همین دلیل اگر 

کسـی به ریاضیات و محاسـبات در کنار تجربه کردن 

و شـناختن طبیعت عالقه دارد، خوب اسـت فیزیک 

را انتخاب کند، چون ممکن اسـت در موقع ورود به 

دانشگاه نداند که می خواهد چه حوزه ای را دنبال کند 

ولی در فیزیک بعد از چهار سـال می تواند تشـخیص 

دهد که وارد چه زمینه ای شود.

دانش آموزی که فیزیک را به عنوان رشته تحصیلی 

در دانشـگاه انتخـاب می کنـد، از نظر خلق و خو 

چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

باید خیلی سـخت کوش باشـد و خیلی صبر داشـته 

باشد. تصور همه ما از فیزیک چیزهای هیجان انگیزی 

مثل مکانیک کوانتوم، نجوم و سـیاهچاله اسـت اما 

وقتی کسی وارد این دوره می شود، بالفاصله با اینها 

سـر و کار ندارد. باید دو یا سـه سـال زحمت بکشـد، 

درس هـای مقدماتـی را بخوانـد، تمریـن حل کند تا 

باالخـره بتواند وارد حوزه هـای هیجان انگیز فیزیک 

شود؛ درست مثل موسیقی.

آینده تحصیلی و پژوهشی رشته فیزیک چگونه 

است؟

گرایش هـای فیزیـک بسـیار متنوعنـد. مـن در مورد 

گرایش هایی که در دانشـکده فیزیک شـریف وجود 

دارنـد، صحبـت می کنـم. یکـی از گروه هـای فعال در 

دانشـکده گروه ماده چگال اسـت؛ موضوع آن به این 

برمی گردد که شما چگونه از فیزیک کوانتوم برای فهم 

ویژگی های ماده در حاالت متفاوت استفاده کنید. این 

گرایـش، هـم بخش های بنیـادی و نظری دارد و هم 

بخش های کاربردی. شاخه های دیگر فیزیک اتمی، لیزر 

و پالسماست. حوزه دیگر فیزیک آماری و سیستم های 

پیچیده اسـت که در حوزه های میان رشـته ای زیادی 

می تواند ورود کند. بایوفیزیک هم از موضوعات بسیار 

جذاب فیزیک به شمار می رود. فیزیک ذرات بنیادی هم 

با توجه به آزمایش هایی که در سرن انجام می شود، 

حسـابی بر سـر زبان ها افتاده. نجوم و کیهان شناسی 

هم گرایش دیگری اسـت که به دلیل به دسـت آمدن 

داده هـای جدیـد رصدی در دوره طالیی خود به سـر 

می برد. گروه اطالعات کوانتومی هم در آینده نزدیک 

حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت.

یـک فارغ التحصیـل فیزیـک در چـه جاهایـی 

می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چـه کارهایی 

انجام می دهد؟ 

اوال بایـد توجـه داشـت کـه ایران هم مثـل جاهای 

دیگـر دنیـا در حوزه آکادمیک ریـزش دارد، یعنی هر 

مقطـع که باالتر برویم، تعداد کمتری ادامه می دهند 

و در نهایت هم تعداد کمی به عضویت هیأت علمی 

درمی آیند ولی باید در نظر داشت که شما در فیزیک 

می آموزید که مسـأله حل کنید، مدل سـازی کنید، از 

کامپیوتـر درسـت اسـتفاده کنیـد و... . بنابرایـن اگر 

شـما این مهارت ها را به خوبی فرابگیرید، می توانید 

بـه شـغل های مرتبـط وصل شـوید. بـرای مثال یک 

 data science موضـوع جدیـد و پرطرفدار در دنیـا

یـا big data اسـت که در همـه حوزه ها کاربرد دارد؛ 

مثل اقتصاد و جامعه شناسی. فیزیک دانان به خاطر 

توانایی هایشان می توانند در این حوزه موفق باشند. 

مـن فکـر می کنم از نظر ورود فارغ التحصیالن فیزیک 

بـه چنیـن بازارها و مشـاغلی کشـور ما کمـی از بقیه 

دنیا عقب تر است ولی با افزایش نیاز به موضوعاتی 

مثل اتوماسیون، تحلیل داده و ارتباطات بانکی این 

اتفـاق خواهد افتاد. حوزه هـای دیگر هم همین طور 

هسـتند؛ مثـل فیزیـک پزشـکی. در کل دورنگار این 

 موضوع مثبت اسـت ولی همچنان سـخت اسـت و 

صبر می خواهد  

گفت وگو با دکتر باغرام، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک

از اینجا به همه جا
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چرا  شریف ...معرفی رشته  /  فیزیکتاریخچه دانشگاه

از در اصلی وارد دانشگاه شدید، راه را وقتی 

مسـتقیم ادامه دهید. پس از عبور از 

دفتر ریاسـت دانشـگاه بپیچید به اولین کوچه سمت 

چپ، کمی جلوتر بیایید تا برسید به دانشکده فیزیک. 

اگر دانشگاه را یک انسان فرض کنیم و دفتر ریاست 

چشـمان این انسـان فرضی باشـد، دانشکده فیزیک 

قلب اوسـت و دانشـجویان فیزیک سـلول های قلب 

دانشگاه صنعتی شریف هستند.

قلب یک دانشگاه صنعتی چه جور جایی است؟ 

همان طور که قلب وظیفه خون رسانی به بدن، گردش 

اکسیژن و سایر کارهای حیاتی را به عهده دارد، رشته 

فیزیک هم در بین رشـته های مهندسـی تقریبا چنین 

نقشـی را ایفا می کند. شـاید در نگاه اول فکر کنید که 

چنین اظهار نظری برخاسته از دیدگاهی جانب دارانه 

اسـت، چون انسـان بدون قلب می میرد ولی صنعت 

بـدون فیزیـک هم زنـده می ماند. اما چرا این دیدگاه 

جانب دارانه نیسـت؟ در صنعت مهندسـان به دنبال 

ایـن هسـتند کـه از قوانیـن طبیعت به نفع بشـریت 

اسـتفاده کنند. هواپیما می سـازند تا سریع تر باشیم، 

ماشـین می سـازند تا دقیق باشـیم، سـد می سازند تا 

آب آسمان را ذخیره کنیم و... . مهندسان در همه این 

فعالیت ها به دنبال کاربرد قوانین طبیعت هستند اما 

فیزیک دانان دنبال چیز دیگری می گردند. کاربرد قوانین 

طبیعت در فیزیک خیلی مسأله مهمی نیست. موضوع 

اصلـی کـه ذهن فیزیکی ها را بـه خود جلب می کند، 

»چرایی« اسـت. چرا در بعضی مشـاهدات نور مانند 

موج رفتار می کند و در بعضی جاها ماننده یک ذره؟ 

چرا رسانایی برخی مواد با افزایش دما زیاد می شود 

ولـی رسـانایی برخی دیگر کم؟ چـرا در ابعاد پایین تر 

رفتـار ذرات تغییـر می کند؟ چـرا مواد مختلف در یک 

دمای مشـترک به تعادل گرمایی می رسـند؟ و هزاران 

چـرای دیگر کـه در گرایش های مختلف فیزیک مورد 

بحث قرار می گیرد، نمونه هایی از این ویژگی فیزیک 

هستند. پژوهشگران فیزیک سعی می کنند با پاسخ به 

این سواالت طرز رفتار طبیعت را کشف کنند. بنابراین 

می توان گفت فیزیک قلب دانشـگاه اسـت، چون با 

پیشـرفت آن مهندسـان راحت تر می توانند به کاربرد 

قوانین طبیعت در زندگی فکر کنند. 

قلب عاشق

قلـب در کنـار نقـش خون رسـانی بـه نقـاط مختلف 

بدن مسـئول عاشق شـدن انسان نیز هست. فیزیک 

هـم این گونـه اسـت. در برخـی شـاخه های فیزیـک 

پژوهشـگران بـه مسـائلی می پردازنـد کـه شـاید تا 

سـال های سـال هیچ کاربردی در دنیای واقعی پیدا 

نکنـد. جذابیـت موضوعاتـی از قبیل آغـاز آفرینش، 

مه بانگ، ساختار فضازمان، رفتار ذرات بنیادی، تحوالت 

سـه دقیقه اول کیهان و آشکارسـازی امواج گرانشـی 

بـا اینکـه کاربرد خاصی در زندگی ندارند، ولی هزاران 

استاد، دانشجو و پژوهشگر را در سرتاسر دنیا عاشق 

و شیفته طبیعت کرده و آنها را وادار به کار شبانه روزی 

می کنـد. بنابرایـن زیبایی شـاخه های بنیادی فیزیک 

در واقـع همـان بخـش عاطفـی قلب اسـت. ناگفته 

نماند که فیزیک دانان برای پیشـرفت در شـاخه های 

بنیادی نیازمند وسایلی مجهز به آخرین فناوری های 

مهندسی هستند و همین نیازمندی باعث رشد فناوری 

مهندسی می شود.

دانشکده محترم فیزیک

دانشـکده فیزیـک شـریف در دوره کارشناسـی هیچ 

گرایشی ندارد. این بدان معنی است که دانشجویان 

فرصـت کافـی دارنـد تا در طول دوره تحصیل با تمام 

گرایش ها آشـنا شـوند و با توجه به عالقه خود در هر 

کدام از آ نها که خواسـتند فعالیت کنند. دانشـجویان 

دانشـکده فیزیک در کنار دانشـجویان سـایر رشته ها 

بـا ورود بـه دانشـگاه در سـال اول فقـط دروس پایه، 

یعنـی ریاضی عمومی، مبانی برنامه نویسـی، فیزیک 

عمومی و آزمایشگاه را می گذرانند. در سال اول فرصت 

زیادی برای آشـنایی با محیط علمی دانشـکده برای 

دانشجویان فراهم نمی شود، اما با ورود به سال دوم 

و سـوم درس هـا تخصصی تـر و کالس ها بعضا درون 

دانشـکده برگزار می شـود که باعث آشـنایی بیشـتر 

دانشجوها با محیط دانشکده می گردد. در این سال  

نوبت به دروس اصلی رشته فیزیک می رسد. در درس 

مکانیـک تحلیلـی دانشـجوها تحلیل سیسـتم های 

مکانیکـی را از دو دیـدگاه مختلـف نیوتـن و الگرانـژ 

می آموزنـد و در طـول تـرم با حل مسـائل مختلف از 

نوسـانگر هماهنـگ گرفته تا مـدار ماهواره ها در فضا 

به موضوع مسـلط می شوند. موضوع درس مکانیک 

کوانتومی بررسی رفتار ذرات در ابعاد زیراتمی در شرایط 

مختلـف محیطـی اسـت. در درس ترمودینامیـک و 

مکانیک آماری عالوه بر بررسی تحوالت ترمودینامیکی 

گازها سعی می شود دانشجوها بتوانند سیستم های 

بـس ذره ای را هماننـد یک سیسـتم بزرگ کلی در نظر 

بگیرنـد و ویژگی هـای مختلف آن را مورد مطالعه قرار 

فیزیک، قلب دانشگاه
دهند. استادان در طول درس الکترومغناطیس قوانین 

حاکم بر الکتریسـیته و مغناطیس را به دانشـجویان 

می آموزنـد، مـواد با خواص الکتریکی و مغناطیسـی 

را معرفـی می کننـد و در نهایـت بـه تحلیـل امـواج 

الکترومغناطیس می پردازند. عالوه بر اینها، دروسی که 

در آزمایشگاه ارائه می شود، مانند آزمایشگاه فیزیک 

جدیـد، آزمایشـگاه اپتیک و آزمایشـگاه آکوسـتیک 

دانشجوها را با فیزیک تجربی آشنا می سازد.

 در کنار اینها با توجه به جدول آموزشی که از سوی 

دانشکده طراحی شده، دانشجوها آزادند تا تعدادی 

واحد اختیاری مثل کیهان شناسـی، نسـبیت خاص، 

فیزیک ابررساناها، ماده چگال و اطالعات کوانتومی را 

با هدف آشنایی با شاخه های مختلف فیزیک بگذرانند 

و دیدگاه جامعی نسبت به این رشته به دست بیاورند. 

عالوه بر دروس اختیاری دانشجویان موظفند در سال 

آخـر پـروژه ای تحت عنوان پروژه کارشناسـی زیر نظر 

یکی از اسـتادان دانشـکده که با اختیار خود دانشجو 

و موافقت اسـتاد انتخاب می شـود، انجام دهند. این 

پـروژه کمـک بزرگی به دانشـجو برای انتخاب مسـیر 

علمی آینده خود است.

از همه رنگ

در دانشـکده فیزیـک دانشـگاه شـریف گروه هـای 

پژوهشـی در حـال فعالیـت در زمینه هـای مختلـف 

فیزیک هسـتند. اعضای این گروه  های پژوهشـی که 

از سوی یک یا چند استاد سرپرستی و اداره می شود، 

دانشجویان تحصیالت تکمیلی و دانشجویان سال آخر 

کارشناسـی هسـتند. این گروه ها در جلسات هفتگی 

خود سواالت تخصصی مختلفی را مورد بحث و بررسی 

قرار می دهند، یافته های جدید خود را ارائه می کنند و 

با هم فکری به دنبال یافتن راهکار برای حل مشکالت 

پیش رو می گردند. گروه اخترفیزیک به بررسی تولد، 

تحـول و عمـر سـتاره ها می پردازد و روی مسـائلی از 

قبیل درخشـندگی سـتاره و رابطه آن با جرم و دیگر 

ویژگی هـای آن کار می کنـد. گروه فیزیک اتمی و لیزر 

روی خـواص امـواج الکترومغناطیسـی، ویژگی های 

لیزرها و کاربردهای مختلف آنها متمرکز هسـتند. در 

گروه سیستم های پیچیده، اعضا روی اثر کمیت های 

گوناگـون بـر سیسـتم های مختلـف کار می کنند. این 

سیسـتم ها شـامل شـبکه های اجتماعی، اقتصادی و 

شبکه نورون های مغزی می شود. در این گرایش افراد 

می توانند با اسـتفاده از روابط موجود در شـبکه مورد 

نظر تحول یک سیستم را دنبال کنند و انواع کمیت ها 

یـا اختـالل ورودی و خروجـی بـر روی آن را تحلیـل 

نمایند. گروه ماده چگال به بررسی سیستم های پرذره 

در حالت چگالیده می پردازد. در حالت چگالیده مواد 

نعمت الله فرهادی



13 ویژه نامه همایش تخصصی معرفی رشته های دانشگاه صنعتی شریف                  

دارای خواص ویژه ای هستند که بررسی آنها می تواند 

شـناخت مـا را از مـواد افزایـش دهد. با اسـتفاده از 

ایـن خـواص می توان تجهیزاتی با کارایی باالتر برای 

کاربردهای خاص مورد نظر خود ساخت. پژوهشگران 

در گـروه فیزیـک انرژی های باال خواص ذرات بنیادی 

و انواع برهمکنش های بین آ نها را مطالعه می کنند و 

به دنبال ایجاد رهیافت مناسـبی برای تحلیل نظری 

ذرات هسـتند. در گروه کیهان شناسی تحول کیهان و 

کهکشان ها، ثانیه های آغازین کیهان اولیه و مشاهده 

آثار اختالالت ایجادشـده در آن زمان در کیهان فعلی 

مـورد بحـث و بررسـی قـرار می گیرد. گـروه اطالعات 

کوانتومی روی مسـائلی چـون حالت های کوانتومی 

یک سیستم برای ذخیره اطالعات، انتقال اطالعات از 

طریـق برهم کنش هـای کوانتومی و همچنین تحلیل 

سیستم های ترمودینامیکی از طریق مکانیک کوانتوم 

کار می کند. در نهایت، گروه فیزیک نانو نیز به ساخت، 

تحلیل و بررسـی مواد با کارایی های مختلف در ابعاد 

نانو می پردازد.

نظری، تجربی یا شبیه سازی؟

کار در شـاخه های مختلف فیزیک را می توان به سـه 

دسـته نظری، تجربی و شبیه سازی تقسیم بندی کرد. 

در بخش تجربی پژوهشگران به مشاهده پدیده های 

فیزیکـی در آزمایشـگاه می پردازنـد. ایـن کار تجربی 

می توانـد بـا هدف تسـت و اندازه گیـری کمیت های 

مختلـف یـا مشـاهده پدیـده ای جدید انجـام گیرد. 

اندازه گیری رسانایی یک ماده خاص در دمایی معین 

مثالی از کار تجربی اسـت. در بخش نظری محققان 

تالش می کنند مشـاهدات آزمایشـگاهی را به صورت 

سـازگار فرمول بندی کنند و یا کمبودهای تئوری های 

قدیمـی را بـا ایجـاد یک سـاختار جدید حـل نمایند. 

برای مثال بسیاری از فیزیکدانان نظری به دنبال این 

هسـتند که منشـأ انـرژی تاریک موجـود در کیهان را 

کشف کنند. برای حل این موضوع نظریه های مختلفی 

منتشر و اصالحاتی جدی به تئوری های موجود وارد 

شده است. البته پس از سال ها هنوز هیچ کدام از این 

نظریه ها برای جامعه فیزیک قانع کننده  نبوده است. 

کار دیگر پژوهشـگران نظری انجام پروژه های عددی 

و محاسـبه کمیت هـای مختلف برای راسـتی آزمایی 

تئوری هـای موجـود اسـت. در بخـش شبیه سـازی 

فیزیک دانـان بـا اسـتفاده از نرم افزارهـای مناسـب 

شـرایط انجـام یـک آزمایش یـا یک پدیـده را که در 

دنیای واقعی ممکن نیسـت، فراهم نموده و نتایج را 

با تئوری های موجود مقایسه می کنند. در این بخش 

می تـوان بـه شبیه سـازی های بسـیاری کـه در زمینه 

فیزیک زیسـتی انجام می شـود، اشـاره کرد. به عنوان 

نمونه پژوهشگران شرایط خون داخل بدن انسان را در 

کامپیوتر شبیه سازی می کنند و با استفاده از نرم افزاری 

مناسب داروی جدیدی را که در آزمایشگاه تولید شده، 

به درون خون می فرستند تا اثر دارو و تغییر خواصش 

را در خون مشاهده کنند. سپس از روی تحلیل نتایج 

این شبیه سازی به مناسب بودن یا نبودن داروی جدید 

برای بدن انسان پی می برند. این شبیه سازی ها عمدتا 

روی ابررایانه های موجود در دانشگاه انجام می شود، 

چراکه انجام آنها بر رایانه های معمولی ممکن نیست. 

شبیه سـازی هایی کـه از تحول کیهـان از آغاز تا امروز 

روی ابررایانه های موجود در جهان انجام شده نتایج 

حیرت انگیـزی بـه دنبال داشـته و برخـی نظریه های 

امروزی را تا حد خوبی تأیید کرده است.

بازار کار

شما اگر در رشته فیزیک تحصیل کنید، نمره و کارنامه 

علمی  پربار داشته باشید و خوش شانس باشید، پس از 

فارغ التحصیلی می توانید استاد یک دانشگاه بشوید. 

استاد دانشگاه عالوه بر تدریس وظیفه پژوهش را هم 

بر دوش دارد. بنابراین معموال اسـتاد دانشـگاه شدن 

یک شـغل ایـده آل برای دانشـجویان رشـته فیزیک 

محسـوب می شود. متأسـفانه یا خوشبختانه در این 

سـال ها به دلیل درخواسـت زیاد، عضویت در هیأت 

علمی دانشـگاه های داخل کشـور بسـیار دشوار شده 

است. برای همین اگر خیلی به پژوهش عالقه ندارید، 

می توانید معلم مدرسـه شـوید و فقط تدریس کنید. 

وجود موسسات مختلف پژوهشی محل کار مناسبی 

برای فارغ التحصیالن رشـته فیزیک اسـت. در داخل 

کشور موسسات پژوهشی زیادی وجود ندارد و همین 

مسأله شرایط را برای فیزیکی ها سخت می کند. در کنار 

کار تدریس و پژوهش، فارغ التحصیالن گرایش های 

کاربـردی ماننـد لیـزر، نانوفیزیـک، فیزیک زیسـتی، 

ماده چـگال و اطالعـات کوانتومی این امکان را دارند 

که در شرکت های مرتبط کار کنند. همچنین بسیاری 

از فارغ التحصیالن رشـته فیزیک با استفاده از مهارت 

برنامه نویسی و کار عددی که در فیزیک می آموزند، به 

بازار کار وارد می شوند. هم اکنون بسیاری از دانشجویان 

و فارغ التحصیـالن رشـته فیزیـک، چه در داخل و چه 

در خارج از کشور از این راه مشغول کار هستند. البته 

دانشـجوها و فارغ التحصیالن رشـته فیزیک با توجه 

به مهارتی که در مدل سازی و تحلیل مسائل مختلف 

دارنـد، در بخش هـای مختلفـی از جامعه شناسـی تا 

اقتصاد هم می توانند راه خود را ادامه دهند.

صبور، پرتالش و عمیق

بچه های رشـته های علوم پایه مثل فیزیک نسـبت به 

بچه های مهندسی نیاز به ویژگی های متفاوتی دارند. 

درس های فیزیک معموال بسیار عمیقند و برخی از منابع 

آن را باید چندبار خواند تا به درک درستی از آن رسید. 

درس های مهندسی معموال به صورت کاربردی برای حل 

مسأله تدوین می شود و فهم بنیان و اساس موضوع در 

درجه بعدی اهمیت قرار می گیرد ولی در فیزیک فهم 

عمیق و دقیق مسأله اهمیت زیادی دارد.ریاضی، پایه 

فیزیک است و بدون مهارت داشتن در ریاضیات تقریبا 

کار خاصی نمی توان در دانشـکده فیزیک انجام داد. 

همچنین ممکن است شما چندماه یا چندسال روی یک 

مسـأله فیزیکی زمان بگذارید و بعد متوجه شـوید که 

همه مسیر را اشتباه آمده و مجبورید که دوباره از اول 

شروع کنید، پس نباید سریع ناامید شوید، دوباره قلم 

را بردارید و کاغذهایتان را سیاه کنید، روز از نو و روزی 

از نو. محاسبه و جمع و تفریق و انتگرال و مشتق و... 

کار هر روز بچه های فیزیک است. در کنار اینها حواستان 

باشد که مهارت برنامه نویسی در فیزیک بعضی وقت ها 

از نان شب هم واجب تر می شود و لنگ زدن کمیت تان 

در آن یعنی عقب ماندن از قافله فیزیکی های پیشرو. این 

را هم در نظر داشته باشید که بر خالف خیلی از رشته ها 

فیزیک تازه از تحصیالت تکمیلی راهش آغاز می شود 

و دوران کارشناسی صرفا پایه های فهم فیزیکی شما را 

محکم می کند و کار کردن در فیزیک بدون تحصیالت 

تکمیلی معنایی ندارد. یادتان باشد برای موفق بودن 

در فیزیک باید به روز باشید و تازه های علمی در زمینه 

کاری خـود را به صـورت جـدی دنبال کنید تا بتوانید از 

آنها بهره ببرید  
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چرا شـیمی یک رشـته دانشگاهی است؟ اساسا 

شیمی چه نیازی از جامعه را برطرف می کند؟

شـیمی یکـی از اصلی تریـن رشـته های علـوم پایـه 

محسوب می شود و زمانی که دانشگاه شریف تأسیس 

شـد، جـزء اولین رشـته های آن بود. یکـی از مزایای 

مهم کشـور ما وجود منابع نفت و گاز و پتروشـیمی 

آنهاست و اصوال در چنین کشوری، رشته های شیمی 

و مهندسی شیمی در اولویت باالیی قرار دارد و نگاه 

ویـژه ای بـه آنها می شـود. در واقع در مملکتی که زیر 

زمیـن آن منابـع عظیـم نفت و گاز وجود دارد، تقاضا 

برای نیروی متخصصی که شیمی را خوب بلد است، 

بسیار زیاد خواهد بود. از طرف دیگر برای همه افرادی 

که حتی مهندسـی هم می خوانند، آشـنایی و تسـلط 

بـر دانش هـای پایه مثل ریاضـی، فیزیک و باالخص 

شیمی ضروری است.

دانش آموزی که می خواهد در دانشگاه در رشته 

شـیمی تحصیـل کنـد، چه ویژگی و شـخصیتی 

باید داشته باشد؟

شـیمی یک رشـته تجربی است و شیمی دان معموال 

در آزمایشـگاه کار می کند. اسـاس شـیمی آزمون و 

خطاسـت و کسـی که شـیمی کار می کند، باید آماده 

پذیـرش نتایـج و تکرار چندین و چندباره آزمایش ها 

باشـد. از طـرف دیگـر دانشـجوی شـیمی بایـد اهل 

تالش و صبر و جست وجو باشد تا بتواند به موفقیت 

دست پیدا کند. همچنین توانایی کار گروهی یکی از 

ملزومات کار در رشـته شـیمی است. آدم معمولی در 

هر رشته ای یک آدم معمولی است ولی آدم شاخص 

در هر رشـته ای متفاوت از بقیه و موفق خواهد بود. 

آدمی برای شـیمی مناسـب است که جست وجوگر، 

عالقه منـد بـه علـوم محـض و عالقه مند بـه کارهای 

آزمایشگاهی و تجربی و عملی باشد.

آینده تحصیلی و پژوهشی و کاری رشته شیمی 

چگونـه اسـت؟ فارغ التحصیالن شـیمی در چه 

جاهایی مشغول فعالیت می شوند؟

رشـته شـیمی شـاخه های گسـترده و متنوعی دارد؛ 

شـیمی تجزیه، شـیمی آلی، شـیمی معدنی، شـیمی 

فیزیک، شـیمی کاربردی، شیمی دارویی، نانوشیمی، 

شیمی پلیمر، شیمی کاتالیست و... . همچنین امکان 

ادامـه تحصیـل در مقاطع ارشـد و دکترا چه در داخل 

و چه در خارج از کشـور برای دانشـجویان این رشـته 

فراهم اسـت. درباره آینده کاری این رشـته ابتدا باید 

به نکته ای اشـاره کنم؛ ما در دانشـگاه صنعتی شریف 

نمی خواهیم بگوییم فارغ التحصیالن ما کجا می توانند 

کار کنند، بلکه می گوییم دانشجویان ما کجا می توانند 

کارآفرین باشند و خلق ثروت کنند. این درخواست ما 

از یک فارغ التحصیل شـریف است. رویکرد دانشگاه، 

برنامه ها، الگوها و مهارت هایی که به دانشجو آموزش 

داده می شـود، در راسـتای خلق ثروت و ارزش آفرینی 

اسـت. البتـه فضـای الزم بـرای ایـن نقش آفرینـی را 

هم باید ایجاد کنیم. فعالیت فارغ التحصیالن رشـته 

شیمی قبال فقط محدود به صنایع خاصی مثل صنایع 

پتروشیمی، داروسازی ها، صنایع شوینده و بهداشتی و 

آرایشی، صنایع نفت و گاز، صنایع فوالد، صنایع چرم و 

پالستیک و ... می شد ولی با پدید آمدن تکنولوژی های 

جدیـد و نوظهـور مثل نانوتکنولـوژی و بایوتکنولوژی  

شیمیست ها نقش بسیار چشم گیری در این زمینه ها 

بـازی می کننـد. امروزه رشـته ها و فناوری های همگرا 

نیز توسـعه یافته که نیاز به متخصصانی از علوم پایه 

به خصوص شیمی دارد؛ مثل NBIC که ترکیب نانو و 

بایو و آی تی و علوم شناختی است و بچه های شیمی 

می تواننـد در چنیـن رشـته هایی هم وارد شـوند و از 

تخصص خود استفاده کنند. افرادی زیادی لیسانس 

و فـوق لیسـانس شـیمی خوانده انـد و بـرای دکتری 

بـه حوزه هایی مثل داروسـازی، نانـو و بایوتکنولوژی 

رفته اند. بچه های شیمی بسته به عالیق خود می توانند 

به گروه های پژوهشی مختلفی که شامل کاربرد شیمی 

در فناوری های دیگر می شود، وارد شوند.

توصیه شما درباره انتخاب رشته به دانش آموزان 

چیست؟

اتمسـفر شریف نسبت به سـایر دانشگاه ها متفاوت 

اسـت. سـختی ها و کمبودهایـی وجـود دارد، ولـی 

فضای اینجا متفاوت اسـت. برند و اعتبار شـریف را 

هـم در انتخـاب رشـته در نظـر بگیریـد. در واقع یک 

تعـادل بین رشـته و دانشـگاه انتخابی برقـرار کنید. 

دانشـگاه جایی اسـت که شما در آن تنفس می کنید 

و بزرگ می شـوید و شـخصیت علمی شـما در آنجا 

شـکل می گیرد. محیط شـریف یک محیط رقابتی و 

جنگنده است که همین امر باعث پویایی و زنده بودن 

اتمسفر شریف می شود. ختم کالم اینکه شریف یک 

سـرمایه ملی اسـت و دانشـگاهی است متفاوت که 

فارغ التحصیالن متفاوتی نیز دارد  

گفت وگو با دکتر هرمزی نژاد؛ عضو هیأت علمی دانشکده شیمی

نقش شیمی در تکنولوژی های جدید
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شیمی دان های شکاک

جـوالی 1915 یـک روزنامـه  محلی در آلمان، پس از 2 

ماه خبر خودکشی زنی 45ساله را با تپانچه همسرش 

اعالم کرد. کالرا ایِمروار، اولین شـیمی دان زن آلمانی 

بود که در دانشـکده شـیمی موفق به دریافت مدرک 

رسـمی شـد. او همسر شیمی دانی بود که برای تولید 

صنعتـی آمونیـاک با تثبیت نیتروژن هوا جایزه نوبل 

شـیمی را دریافت کرد. بله، فریتز هابر با کشـف این 

روش و کمک به تولید کودهای شیمیایی نیتروژن دار 

قـدم بزرگـی در جهـت تأمین غـذای میلیون ها نفر و 

کاهـش فوق العـاده مرگ ومیـر ناشـی از کمبود مواد 

غذایی در دنیا برداشت که نتیجه آن، کمک به افزایش 

جمعیـت زمیـن از 1.۶ میلیارد به حدود ۸ میلیارد نفر 

است. چه چیز می تواند برای یک دانشمند افتخاری 

بیش از این داشته باشد؟

امـا کاش داسـتان بـه همین جـا ختم می شـد. در 

سال 1914 با شروع جنگ جهانی اول در اروپا هابر از 

واکنـش خـود در جهت تولید مواد منفجره اسـتفاده 

کـرد تـا آلمان بتواند در مقابـل متفقین دوام بیاورد. 

»در زمان صلح یک دانشمند به تمام دنیا تعلق دارد 

اما در زمان جنگ به کشورش تعلق دارد«. این جمله 

معروف هابر اسـت که نه تنها شـیرینی یک کشـف 

ارزشـمند را بـه کام دنیـا تلخ کرد بلکه مسـیر زندگی 

او را تحـت تأثیـر قـرار داد. آلبـرت اینشـتین، رفیـق 

صمیمی اش در مقابل او قرار گرفت و همسرش نسبت 

بـه چنیـن فعالیت هایی معترض بود. حاال هابر دیگر 

دست بردار نبود. پروژه بعدی او استفاده از گاز کلر به 

عنوان یک سـالح شـیمیایی در جنگ با روسـیه بود. 

تحمل این شرایط برای کالرا که خود دکترای شیمی 

داشت، بسیار سخت شد و ترجیح داد با پایان دادن 

به زندگی خود دیگر شاهد مرگ هزاران نفر به دست 

همسـرش نباشـد. با روی کار آمدن نازی ها عرصه بر 

دانشمندانی همچون هابر که اصالت یهودی داشتند، 

تنگ شـد. او حاال مجبور به ترک کشـوری بود که به 

خاطرش جان انسان های زیادی را گرفته بود. فرجام 

کارش جز آوارگی و بیماری و مرگ نبود.

علم شـیمی از اول هم برای دانشـمندان مهم بود 

امـا عمـوم مـردم از زمانی به اهمیت آن پی بردند که 

محصول این علم را در خانه هایشان خوردند، پوشیدند 

و با آن زندگی کردند. رد پای شیمی را تقریبا همه جا 

می توان دنبال کرد؛ از ساخت طعم دهنده ها و داروها 

تا سوخت موشک ها و از بازیافت زباله ها تا تصفیه آب 

و فاضالب. اثرگذاری یک شیمی دان در دنیای اطراف 

به میزان شناختش از گستردگی علم شیمی بستگی 

دارد. ما شیمیست ها گاهی خودمان هم باور نمی کنیم 

کـه چقـدر می توانیـم در زمینه هـا و صنایـع مختلف 

خدمـت کنیـم. امروزه مراکز علمی و آموزشـی تالش 

می کنند افرادی متخصص در شـاخه های مختلفی از 

علم شیمی پرورش دهند؛ شیمی تجزیه، شیمی آلی، 

شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی کاربردی، شیمی 

دارویی، فیتوشیمی، نانوشیمی، شیمی پلیمر، شیمی 

کاتالیسـت، شـیمی پیشرانه، شـیمی دریا و... اینجا 

مجال توضیح نیسـت، گشـتی در سـایت ها بزنید و 

با هرکدام از این حوزه ها بیشـتر آشـنا شوید. راستی، 

سال جهانی جدول تناوبی مبارک!

از سیر تا پیاز شیمی

سال اول با دروس شیمی، فیزیک و ریاضی عمومی 

1 و 2 مشـغول می شـوید. بـا اصـول اولیـه فیزیک و 

ریاضـی عمومـی در دوران مدرسـه آشـنا شـده اید و 

قرار است در دانشگاه با جزئیات بیشتر و عمیق تر به 

آنها بپردازید که برای بعضی ها جذاب و برای بعضی 

آزاردهنده خواهد بود. پیشنهاد می کنم در همان سال 

اول ایـن دروس را پـاس کنید، چون در ترم های بعد 

برایتان عذاب می شود! دروس شیمی عمومی شبیه آن 

چیزی است که در فیلم ها می بینید؛ تقریبا کل آنچه 

که در شـیمی با آن روبرو می شـوید، در این یک سال 

برایتان نمایش داده می شود. شاید لذت بخش ترین 

قسـمت این سـال آزمایشگاه های شیمی عمومی 1 و 

2 باشـد، حس خوب پوشـیدن روپوش و دستکش و 

عینک، استفاده از مواد و وسایل مختلف برای انجام 

آزمایـش کـه کمـی ترس هم چاشـنی اش می شـود، 

خراب کاری هایـی کـه بعدها خنده دار می شـوند و... 

این را هم بگویم که گزارش کار آزمایشگاه بسیار مهم 

است و از همان ترم اول سعی کنید اصول »درست« 

گـزارش را زودتـر یاد بگیرید وگرنه می شـود خشـت 

کج و دیوار کج!

سـال دوم با اولین واحدهای تخصصی رشـته تان 

برخورد می کنید. تازه متوجه می شوید که شیمی یعنی 

چه! شیمی آلی 1، شیمی تجزیه 1، شیمی معدنی 1 و 

شیمی فیزیک 1. البته ترتیب درس ها لزوما به همین 

شـکل پیش نمـی رود. زور بازویتان در کارزار انتخاب 

واحد همراه با شـانس تعیین کننده ادامه مسـیرتان 

خواهـد بـود. آزمایشـگاه های همیـن دروس هم به 

ترتیب گذرانده می شود.

سـال سـوم تقریبا سـخت ترین سـال کارشناسـی 

در دنیای شیمی هوا همیشه آفتابی نیست
اسـت. رسـما با واحدهای مختلف دست و پنجه نرم 

می کنید. همه آن »1«ها، »2« و »3« می شود. در این 

مدت تفاوت اندک و نه چندان موثر دو گرایش شیمی 

محض و کاربردی هم برایتان مشـخص شـده و الزم 

است درس های اجباری گرایش خود را هم بردارید. 

برداشـتن واحدهای اختیاری هم کم کم به سـراغ تان 

می آید. اگرچه شیمی پتانسیل بسیار خوبی برای ارائه 

واحدهای اختیاری جذاب دارد ولی همت اسـتادان 

را برای تدوین این دروس می طلبد.

سـال آخر بحث پروژه و کارورزی داغ اسـت. پروژه 

درسـی اختیـاری اسـت کـه در قالـب کار در یکـی از 

آزمایشـگاه های تحقیقاتی دانشـکده زیر نظر یکی از 

دانشـجویان دکترا تعریف می شـود، حتما اسـتفاده 

کنیـد. کارورزی هم درس اجبـاری بچه های کاربردی 

است که به طور موقت در یک شرکت مشغول به کار 

شـده و در ادامه گاهی اسـتخدام هم می شوند. سال 

آخر سـال یادآوری اهداف است؛ سال تصمیم گیری. 

چـه می خواهیـد؟ داخل ادامـه دهید یا خارج؟ اصال 

برویم سرکار، چطور است؟ این یک سال خوب بپرسید 

و بشـنوید و خودتان را بیشـتر بشناسید، چون آینده 

تازه قرار است شروع شود.

هدفمند ادامه دهید

ادامـه تحصیـل در رشـته شـیمی تـا مقطـع فـوق 

دکترا امکان پذیر اسـت و دانشـگاه های مختلفی در 

کشـور دانشـجویان را در مقاطع تحصیالت تکمیلی 

در رشـته شـیمی جـذب می کننـد. شـیوه ورود بـه 

تحصیالت تکمیلی از طریق آزمون کنکور و یا پذیرش 

بدون کنکور با شـرط معدل دوره کارشناسـی اسـت. 

نازیال وییس
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دانشـجویان شـیمی با اهـداف مختلفـی وارد دوره 

تحصیالت تکمیلی می شوند. بعضی به فعالیت های 

پژوهشـی و آزمایشـگاهی عالقه مندند، بعضی برای 

دریافت مدارک باالتر و استخدام در شرکت ها ادامه 

می دهنـد و برخـی هم با خیـل عظیم »همواره ادامه 

تحصیل دهنـدگان« پیـش می روند. گـروه اول برای 

کار در شـرکت های مختلـف و یـا رسـیدن به کرسـی 

اسـتادی آماده می شـوند. گـروه دوم ضمن دریافت 

مدرک امکان ورود به شـرکت هایی با حقوق باالتر را 

هدف قرار می دهند و گروه سوم؟

ادامه تحصیل در خارج از کشور هم داستان خودش 

را دارد. رشـته شـیمی هم مانند سایر رشته های علوم 

پایه از شرایط مناسبی برای تحصیل در دانشگاه های 

خارجی برخوردار اسـت. در دوران کارشناسـی حرف 

از پذیرش گرفتـن )یـا همـان اپالی کـردن( و رفتـن 

زیاد می شـنوید، مخصوصا اگر در دانشـگاه های برتر 

تحصیل کنید. یک توصیه خواهرانه: اپالی کردن هدف 

می خواهد، از سـر جوگیری اپالی نکنید. اپالی کردن 

بیشتر از آنکه معنای رفتن )از موقعیت فعلی( داشته 

باشد، معنای رسیدن و گاهی ماندن )در موقعیت و 

زندگـی جدیـد( دارد. از طرف دیگر ادامه تحصیل در 

کشـوری دیگر نیاز به سـطح علمی باال، صرف زمان و 

هزینه زیاد دارد. این یعنی برنامه ریزی برای آن خیلی 

مهم اسـت. اگر حواس تان به همه اینها باشـد، آینده 

علمی درخشانی می تواند برایتان به ارمغان بیاورد.

ش مثل شیمی، مثل شغل

و اما کار؛ تدریس پای ثابت مشاغل رشته های علوم 

پایه از جمله شیمی است. شغلی که دانشجویان بعضا 

از همان سـال های اول ورودشـان به دانشگاه تجربه 

می کنند. با ادامه تحصیل و کسب مدارج عالی گزینه 

استادی دانشگاه هم روی میزتان می آید. البته ناگفته 

نماند که آقایان و خانم های دکتر کم نیستند و رقابتی 

سنگین برای تصاحب کرسی استادی وجود دارد. 

تا اینجا را خودتان هم می دانستید، حاال برویم سر 

اصل مطلب. اگر خاطرات شـمال و جاده مخصوص 

کرج یادتان باشد، کارخانه های مختلفی در این مسیر 

به چشم تان خورده است؛ کارخانه های صنایع غذایی، 

شوینده، دارویی، رنگ، رزین و... تعداد قابل توجهی 

از کارخانه هـای صنایـع شـیمیایی در اطـراف تهران، 

شـهرک های  صنعتی البرز و قزوین مسـتقر هسـتند. 

البته در اسـتان های مختلف نیـز کارخانه های بزرگی 

مشـغول به کارند که پیشـنهاد می کنم در سـایت ها 

بچرخیـد و اسـامی آنهـا را پیدا کنید. شیمیسـت ها 

معمـوال در بخـش تحقیـق و توسـعه و بخش کنترل 

کیفی کارخانه ها جذب می شوند. نگران نباشید، همه 

نیاز به نیروی باسـابقه ندارند ولی دو نکته برایشـان 

مهـم اسـت: در بسـیاری از مواقع امـکان تحصیل و 

کار در کارخانـه وجـود ندارد زیرا این مشـاغل نیاز به 

حضـور فیزیکی در آزمایشـگاه دارنـد. دیگر اینکه در 

دانشـگاه های معتبر تحصیل کرده باشید. الزم است 

بگویـم جـای صف شـکن های کارآفریـن در صنایـع 

شیمیایی خیلی خالی است. برداشتن گام اول در این 

صنعت برای تولید محصول جدید کار سختی است 

ولی آینده  بی نظیری دارد. پیشنهاد آخر، در هر رشته 

و دانشگاهی که وارد می شوید، روابط تان را گسترده 

کنید و نشـان دهید آدم باعرضه ای هسـتید. نهایتا 

موقعیت های بسیار خوبی برایتان پیش می آید.

هم کفو با شیمی

علـوم پایـه از جملـه رشـته  شـیمی ماننـد منظره ای 

هستند که چندین پنجره رو به آنها باز است و افراد از 

زوایای مختلفی به آن پنجره نگاه می کنند. اگر چنین 

کاری برایتان جذاب اسـت، شـیمی گزینه  مناسـبی 

خواهد بود. شـاید بگویید این همه شـیمی خواندن 

خسته کننده نیست؟ به قول ما شیمیست ها خلوص 

رشته های علوم پایه باالست، باید مراقب باشید دلتان 

را نزند. از مزیت های رشته  شیمی تلفیق تئوری و عملی 

اسـت. هر بخشـی از آن لذت خودش را دارد. تنوع 

بخش های مختلف شیمی باعث می شود توانایی ها 

و عالیق مختلفی را پوشش دهد، از حوزه  کوانتوم در 

شـیمی فیزیک که کامال محاسـباتی و تئوری است تا 

حوزه  کاتالیسـت ها در شـیمی آلی و معدنی که کامال 

آزمایشگاهی است. جالب اینجاست که دانشجویان 

دوره  کارشناسـی بـا اسـتعدادهای مختلـف گرایش 

دلخواه شان را در کارشناسی ارشد پیدا می کنند. شیمی 

یک علم تجربی است، یعنی آزمون و خطا اساس آن 

اسـت، پس یک شـیمی دان باید آماده  برخورد با هر 

نتیجه غیرمنتظره ای باشد و توانایی ارائه راه حل های 

خالقانه را داشته باشد. شیمی علم چرایی و چگونگی 

پدیده هـا در دنیـای مـواد اسـت. بـه همیـن دلیـل 

جسـت وجوگری ویژگی مهمی برای یک شیمیسـت 

اسـت. الزم اسـت تالش کنید و صبور باشـید! گاهی 

رسیدن به نتیجه مطلوب مدت ها طول می کشد.

پذیرای ابهام باشید. در دنیای شیمی هوا همیشه 

صاف و آفتابی نیسـت. نباید مه غلیظ شـما را کالفه 

کنـد و از تـالش بـازدارد. علوم تجربـی درهم تنیدگی 

عجیبی با هم دارند. به همین خاطر یک شـیمی دان 

الزم اسـت تـا حـدی به فیزیک، زیست شناسـی و... 

عالقه مند باشـد، مطالعه کند و در صورت نیاز از آنها 

اسـتفاده کنـد. در نهایت پژوهـش انفرادی می تواند 

نتایج خوبی داشته باشد اما بهترین و ارزشمندترین 

تحقیقـات از یـک کار گروهـی منظم و مداوم حاصل 

می شـوند. یک شـیمی دان الزم اسـت به کار گروهی 

عالقه مند باشـد و بتواند در یک مجموعه نقش خود 

را ایفا کند  
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مهندسی عمران

محکم بساز!
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چرا  شریف ...معرفی رشته  /  مهندسی عمرانتاریخچه دانشگاه

چرا رشـته  مهندسـی عمران به عنوان یک رشـته 

دانشگاهی وجود دارد؟ مهندسی عمران چه نیازی 

از جامعه را برطرف می کند؟

گـروه عمـران شـریف قبال با نام گروه سـازه شـناخته 

می شـد و هدفـش طراحـی یـک سـازه مثـل یـک 

سـاختمان بـود، به گونـه ای کـه در مقابل بـاد، باران، 

زلزله و سـایر نیروها مقاومت کند. بعدا این گروه به 

عمران تغییر نام داد. عمران به معنای آبادانی است. 

در واقـع از یـک زمانـی بـه بعـد در دنیـا این مسـأله 

پررنـگ شـد کـه آبادانی فقط سـاخت نیسـت. یک 

زمانی ما نمی دانسـتیم سـاختن، به قیمت تخریب 

محیط زیسـت، چه هزینه هایی برای ما در پی دارد. 

نمی دانسـتیم اهمیـت توسـعه پایدار چیسـت ولی 

در سـال های گذشـته توجـه به این موضوع بیشـتر 

شـد و جنبه هـای مختلـف عمران به معنـای آبادانی 

مـورد توجه قـرار گرفت، یعنی دانشـجوهای عمران 

درس های مختلفی مثل مهندسی آب، مدیریت منابع 

آب، محیط زیست، سیستم های حمل ونقل، مدیریت 

پروژه ساخت، ژئوتکنیک، سازه و زلزله را می گذرانند. 

عمران یکی از رشته هایی است که بیشترین تنوع را 

در تحصیالت تکمیلی دارد. بچه هایی که در لیسانس 

وارد عمران می شـوند، تصورشـان ساخت وساز خانه 

اسـت. پروژه ای مثل پل صدر را در نظر بگیرید. اول 

افـرادی بـا تخصـص حمل ونقل بررسـی می کنند که 

سـرمایه گذاری روی این پل در عمران و آبادانی شـهر 

تهران چه تأثیری دارد؟ در مرحله بعد متخصصان راه 

و ترابری قوس، روسازی، ایمنی، عرض خطی و سایر 

ویژگی های پل را تعیین می کنند. سـپس متخصص 

ژئوتکنیـک و خـاک سـراغ بررسـی پایـداری خـاک 

منطقه می رود و سـرانجام متخصص سـاخت و زلزله 

طراحی پل و ستون ها و... را انجام می دهد.  فلسفه 

وجود این رشته در کشور عمران و آبادانی است. در 

حال حاضر عمران فقط به معنای سـاخت نیسـت و 

جنبه های متعددی را باید لحاظ کرد. دانشکده عمران 

اولین دانشـکده در کشـور اسـت که مرکز پایداری و 

تاب آوری زیرسـاخت دارد، یعنی بررسـی می کند که 

زیرساخت شهر شما در برابر شرایط مختلف تاب آوری 

دارد یا خیر؟ زیرسـاخت شـما نباید به شرایط خاص 

پاسخ های عجیب نشان بدهد و چنان از کنترل خارج 

شـود که غیرقابل بازگشـت باشد، بلکه باید بتوان در 

آن زیرساخت بحران را مدیریت کرد.

آینـده تحصیلـی و پژوهشـی مهندسـی عمران 

چگونه اسـت؟ در تحصیالت تکمیلی این رشـته 

چه گرایش هایی دارد؟

زمینه هـای پژوهشـی خیلـی زیـاد و متنـوع اسـت؛ 

انواع و اقسـام طراحی های مختلف مثل سـازه های 

مقاوم و سـبک، مدیریت منابع آب و انرژی، سـاخت 

سازه های سبز که انرژی مورد نیاز خود را از انرژی های 

نـو و تجدیدپذیـر تأمیـن می کنـد و... . گرایش های 

تحصیـالت تکمیلـی عمران هم شـامل سـازه، زلزله، 

ژئوتکنیـک، آب،محیط زیسـت، مدیریـت سـاخت، 

حمل ونقل و راه وترابری می شود.

یـک فارغ التحصیـل مهندسـی عمـران در چـه 

جاهایـی می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چه 

کارهایی انجام می دهد؟

کار بـرای این رشـته هـم در بخش دولتی وجود دارد 

و هـم در بخـش خصوصـی. مهم ترین بازاری که یک 

دانش آمـوز بـرای عمران تصور می کند ساخت وسـاز 

اسـت، در حالی که این بازار خردترین بازار به شـمار 

می آیـد. دانشـجوی دانشـگاهی مثـل شـریف برای 

طراحی یک سـاختمان چند طبقه تربیت نمی شـود. 

وقتـی عمـران را به معنـای آبادانی در نظر می گیریم، 

آینـده فارغ التحصیـل عمران بسـیار می تواند متکثر 

باشـد، یعنـی یـک فارغ التحصیـل عمـران می تواند 

یـک سیاسـت گذار در حوزه هـای حاکمیتـی مثـل 

آب، حمل ونقل و محیط زیسـت باشـد. می تواند در 

پروژه های کالن دولتی مثل سـاخت سـد و برج های 

بزرگ وارد شـود. نکته دیگر بازارهای خرد خصوصی 

است که در همه رشته ها با شدت و ضعف می تواند 

وجود داشـته باشـد. فارغ التحصیالنـی وجود دارند 

که شـرکت مشـاوره ساخت وساز تأسیس کرده اند یا 

شـرکت مشـاور ژئوتکنیـک. از این بازارهـا هم نباید 

غافل شد.

دانش آمـوزی که می خواهد مهندسـی عمران را 

بـه عنـوان رشـته تحصیلی در دانشـگاه انتخاب 

 کنـد، چـه ویژگـی و شـخصیتی بایـد داشـته 

باشد؟

بـرای افرادی که وارد این حوزه می شـوند، ریاضیات 

و طراحی مثل سـایر رشـته های مهندسـی نیاز اصلی 

اسـت. البتـه گرایش هـا و حوزه هایـی کـه از جنس 

در  و مدیریـت کالن  سیاسـت گذاری، حکمرانـی 

سـطح کشـور هستند، عالوه بر توانمندی ریاضی، به 

توانمندی های فردی هم مثل خوب ارتباط برقرارکردن، 

توانایـی خـوب صحبت کردن، صبور بـودن، توانایی 

مذاکره و دید مدیریتی نیاز دارد  

گفت وگو با دکتر صمیمی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران

کار ما فقط ساخت و ساز نیست
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لحـاظ تاریخـی شـاید قدیمی تریـن رشـته از 

مهندسـی، مهندسـی عمـران باشـد، از همان 

زمان که بشـر غارنشـین بود و بعد از مدتی به علت 

محدودیـت تعـداد غارهـا، به فکر سـاخت سـرپناه 

برای خودش افتاد. همین شـد که مهندسـی عمران 

در ابتدا با نیاز به ساخت سرپناه به وجود آمد و نیاز 

بـه سـاخت »سـاختمان« برای زندگـی و بعدها هم 

سـد و پل و... »مهندسـی سـازه« را شکل داد. روبرو 

شدن با پدیده ای مثل زلزله و آثار ویران کننده اش به 

اندازه کافی در زندگی بشـر مهم بود تا او را نیازمند 

شـناخت و کنتـرل »زلزلـه« و اثرش بر روی سـازه ها 

وادار کنـد، مخصوصـا بـرای کشـورهایی مثل ایران 

که جزء کشـورهای لرزه خیز به شـمار می آیند. کم کم 

با گسـترش شهرنشـینی و ورود اتوموبیل ها انسـان 

متوجـه شـد کـه به پدیـده ای به نام راه و راه سـازی 

نیاز دارد و بعدها هم با شلوغ شدن شهرها و ایجاد 

ترافیک های سرسـام آور نیاز به مدیریت حمل ونقل 

شـهری و بین شـهری حس شد و در نتیجه مهندسی 

»راه« و مهندسـی »حمل ونقـل« بـه وجـود آمـد. در 

همین زمان ها شلوغ شـدن شـهرها و نیاز به ساخت 

ساختمان های مرتفع نیاز به گودبرداری های عمیق تر 

و سـاخت تونل هـا و چاه هـا و... بشـر را نیازمند به 

درک رفتار »خاک« کرد و مهندسی »ژئوتکنیک« شکل 

گرفـت. در کنـار همـه اینها از نیازهـای اولیه زندگی 

انسان همواره نیاز به »آب« بوده و هست، چه برای 

آشامیدن، چه برای کشت و  زرع و چه برای مصارف 

بهداشـتی. از این رو شـهرهای اولیه معموال در کنار 

رودها یا چشـمه ها و یا مناطقی با پتانسـیل احداث 

چاه و قنات تشـکیل می شـدند. با افزایش جمعیت 

شهرها و برداشت بیش از حد از منابع آب و احداث 

سدها و چاه ها و کانال ها نیاز به »مدیریت منابع آب« 

بیش از پیش حس شد، به خصوص برای مناطقی که 

از نظر منابع آبی با کمبود مواجهند. همچنین تجمع 

انسـان ها در قالـب شهرنشـینی باعـث تولید حجم 

باالیی از پسماند )زباله(، فاضالب و آلودگی های آب 

و هوا و خاک شـد که دفع بی خطر آ نها به طبیعت، 

مدیریت پسماند شهری، تصفیه آب و فاضالب، توجه 

بـه آلودگـی هـوا و آثار زیان بـار آن و تقریبا هر آنچه 

بـه سـالمت محیـط اطراف ما بازمی گـردد، موضوع 

مهندسـی »محیط زیسـت« شد که قسمت مهمی از 

مهندسی عمران را تشکیل می دهد، تا جایی که امروزه 

رشـته مهندسـی عمران در بسـیاری از دانشگاه های 

آجرهاییی به قدمت تاریخ
جهان با نام مهندسی عمران و محیط زیست شناخته 

می شـود. در نهایـت نیز پروژه هـای عمرانی به علت 

زمان بر بودن، درگیرشدن چندین گرایش و تخصص 

در یک پروژه و وجود ابعاد مهم اقتصادی و حقوقی 

و... در یک پروژه نیاز به »مدیریت ساخت و پروژه« 

را بیش از پیش پدید آورد. 

از این رو مهندسی عمران برخالف دید اولیه بسیاری 

از عموم مردم تنها به ساختمان یا حتی سازه محدود 

نمی شود و تقریبا هر آنچه که از منظر فنی و مهندسی 

مربوط به شهر و شهرنشینی و تمدن می شود، موضوع 

مهندسی عمران است و اساسا لغت Civil در عبارت 

Civil Engineering به این معنا برمی گردد. در واقع 

عمران رشته ای برای توسعه و آبادانی پایدار است.

درس، آزمایشگاه، پروژه و دیگران

در دانشـگاه شـما عمدتـا بـا دروس چـارت مصـوب 

دانشـکده برخورد خواهید داشـت. غیر از درس های 

عمومی و پایه که تمامی رشته های مهندسی شامل آنها 

هستند، واحدهای تخصصی رشته مهندسی عمران را 

می توان به چند دسته تقسیم نمود؛ دسته اول دروس 

مبانی علم مهندسی مثل استاتیک و مقاومت مصالح 

است که با بسیاری از رشته های مهندسی دیگر مثل 

مهندسی مکانیک و هوافضا مشترکند و به نوعی پایه 

علمی و تحلیلی علوم مهندسـی به شـمار می روند و 

تا آخر دوران تحصیل و کار با آنها سر و کار دارید.

دسـته دوم دروس تخصصی عمران هسـتند که از 

تمامـی گرایش های یادشـده در بخش قبلی حداقل 

یکی دو درس را باید بگذرانید و بیشـتر چارت دوره 

کارشناسی را این درس ها تشکیل می دهند؛ دروسی 

مثل تحلیل سـازه، مهندسـی راه و ترافیک، مکانیک 

خاک، هیدرولوژی مهندسی، مهندسی محیط زیست، 

و مدیریت پروژه.

دسته سوم هم دروس طراحی و پروژه ها هستند. 

در ایـن درس هـا شـما بـا اصول و مراحـل طراحی و 

نرم افزارهـای مـورد نیـاز برای طراحی آشـنا خواهید 

شـد؛ دروسـی مثـل پروژه فـوالد و بتن کـه در آنها با 

کار   AutoCAD و   ETABS، SAFE نرم افزارهـای 

خواهید کرد. دسته چهارم نیز آزمایشگاه ها هستند که 

برخی جداگانه و برخی به همراه درس ارائه می شوند؛ 

مثل آزمایشگاه جامدات، هیدرولیک)سیاالت( و خاک 

که جداگانه ارائه می شوند و آزمایشگاه های روسازی 

)قیر و آسفالت( یا تکنولوژی بتن که همراه با دروس 

تئوری شان باید پاس شوند. 

در دوران کارشناسی 11 واحد درس اختیاری از داخل 

دانشـکده و 3 واحد اختیاری از خارج دانشـکده نیز 

می توانیـد برداریـد. البته یـک نکته مهم وجود دارد، 

محمدمهدی پویان فر
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چـارت درسـی دانشـکده در حـال تغییر اسـت و در 

صورت تصویب چارت جدید از حجم دروس اجباری 

کاسته شده و آزادی عمل دانشجوها در انتخاب بین 

درس های اختیاری افزایش چشم گیری خواهد یافت. 

از مهم تریـن واحدهای درسـی نیز کارآموزی اسـت؛ 

فرصتـی ویـژه بـرای لمس فضای عملـی و اجرایی و 

به کارگیری آموخته ها و کسب تجربه.

همچنین طی دوران کارشناسی معموال رویدادها، 

مسـابقات، کارگاه هـا و بازدیدهـای مفیـدی از طرف 

انجمن علمی دانشـکده برگزار می شـود که شرکت در 

همه آنها به شـدت مفید اسـت و درس های تئوری 

سـر کالس و روی تخته را در واقعیت و اجرا به شـما 

نشان می دهد.

اینهـا برنامـه مصـوب و بـه قولی آن چیزی اسـت 

کـه روی کاغـذ برای آموزش به دانشـجو برنامه ریزی 

شـده امـا اگر بخواهیم کمـی واقع بینانه به کل ماجرا 

نگاه کنیم، دانشـگاه و دانشـکده چیز خاصی به شـما 

اضافـه نخواهنـد کرد، مگر آنکه به دنبال آن باشـید! 

فرقـی نمی کنـد دنبال چه چیز هسـتید؛ اپالی، ادامه 

تحصیل، کار، فعالیت دانشجویی. دنبال هر کدام که 

هستید باید فعاالنه آن را جست وجو کنید. به عالوه 

از ارزنده ترین دسـتاوردهای دانشگاه بی شک، شبکه 

ارتباطی اسـت که در اختیار شـما قرار می دهد و در 

کمتر جایی می توانید مثل آن را پیدا کنید. سعی کنید 

از آن بهره کافی ببرید.

پژوهش در لبه های تکنولوژی

زمینه های پژوهشی مورد توجه در کشور بیشتر مربوط 

به گرایش های محیط زیسـت و مدیریت منابع آب 

اسـت. برای مثال دکتر تجریشـی؛ عضو هیأت علمی 

دانشکده عمران و رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه 

و دکتر اردکانیان، وزیر نیرو نیز از اسـتادان دانشـکده 

هستند. بعد از آنها گرایش حمل ونقل در کانون توجه 

قرار دارد که از استادان برجسته این گرایش می توان 

بـه دکتر ذکایـی، دانش آموخته دانشـگاه ام.آی.تی 

اشاره کرد. مبحث تاب آوری و مدل سازی های آماری 

مربوط به آن نیز از زمینه های پرطرفدار مشترک بین 

گرایش های سازه، زلزله و مدیریت ساخت محسوب 

می شود. دکتر محصولی از جمله استادان قوی و جوان 

در این حوزه اسـت. بعد از آن نیز بررسـی رفتار مواد، 

بهبود مدل های سـازه ای و توسـعه مدل های تجربی 

رفتـار خاک مثال هایی از زمینه های پژوهشـی فعال 

در مقاطع تحصیالت تکمیلی عمران هستند. ذکر این 

نکته ضروری است که این موارد صرفا نمونه هایی از 

پژوهش های انجام شده است و در تعریف طرح های 

پژوهشی فضا برای ورود به عرصه های جدید همواره 

باز است و معموال هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. 

در خارج از کشور نیز اولویت ها تقریبا به همین ترتیب 

اسـت با این تفاوت که مدیریت پروژه و سـاخت از 

جایگاه باالتری برخوردار است.

بساز بفروش یا...

شـرکت های عمرانی چه در حوزه طراحی و چه اجرا 

موقعیت های شغلی مختلفی دارند. مهندسان طراح 

در همـه گرایش ها معمـوال با گرفتن برخی اطالعات 

اولیـه از پـروژه، معمـوال بـا اسـتفاده از نرم افزارهای 

طراحـی اقـدام بـه طراحـی در دفاتـر طراحـی خود 

می کنند، سپس مهندسان مجری یا همان سرپرست 

کارگاه ها اقدام به تجهیز کارگاه و شـروع سـاخت بر 

اسـاس طراحی انجام شـده می کنند. مهندسان ناظر 

نیـز بـر رونـد اجرای صحیح پروژه طبـق طراحی ها و 

ضوابـط تعیین شـده نظـارت دارند. مهندسـان ناظر 

معمـوال مهندسـان اجرایـی باسـابقه و باتجربـه ای 

هسـتند که موفق به اخذ مجوزهای الزم از نهادهای 

مربوطه شـده اند. در پروژه های بزرگ معموال از مدیر 

پروژه نیز اسـتفاده می شـود. عالوه بر فضاهای عملی 

موقعیت های شـغلی مربوط به واحدهای تحقیق و 

توسعه  )R&D(و فضاهای پژوهشی نیز در شرکت ها 

و یا سازمان ها وجود دارد.

از دیگـر فرصت هـای پیـش  روی هـر فـرد در حال 

حاضـر اسـتفاده از اکوسیسـتم اسـتارتاپی یـا همان 

شرکت های نوپاست که مخصوصا در دانشگاه شریف 

تـب باالیـی دارد. این شـرکت ها بـر مبنای ایده های 

جدید کسـب وکار شـکل می گیرند و ریسک شکست 

یا موفقیت نسبتا باالتری دارند. این شرکت ها بعضا 

دانش بنیان نیز هستند و فعالیت های علمی نوین را 

با فضای کسـب وکار ترکیب می کنند. شرکت »پایدار 

بتن توانمند« نمونه ای از این شرکت هاست که مخترع 

و مدیرعامل آن دانش آموخته عمران شـریف اسـت 

و بـا تولیـد درپوش هـای بتنـی پلیمری برای شـبکه 

فاضالب شهری مشکل به سرقت رفتن درپوش های 

فلزی قدیمی را حل کرده است.

کاله زردها چه شکلی هستند؟

بسته به اینکه تمایالت آکادمیک، پژوهشی، اجرایی- 

عملـی و یـا کسـب وکاری )بیزینسـی( داریـد، برای 

فعالیت در رشـته عمران ویژگی متفاوتی باید داشـته 

باشـید و ایـن جـز با تجربه و محـک زدن خودتان به 

دست نمی آید اما عموما افرادی که در رشته مهندسی 

عمـران تمایـل به انجام کار عملـی دارند، عمدتا باید 

برون گرا باشـند و از برخورد و ارتباط با افراد دیگر نه 

تنها دچار هراس یا خسـتگی نشـوند بلکه انرژی نیز 

بگیرند. داشتن حداقلی از فعالیت جسمانی و تحرک 

احتماال الزمه این بخش است. فعالیت ها نیز عمدتا 

در محل های باز انجام می شود. 

اگر روحیات بیزینسی دارید، باید ریسک تأسیس 

یک شرکت نوپا را بپذیرید و به دل بازار بزنید و این 

توانایی را داشـته باشـید که چندین نفر را مدیریت 

کرده و برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت برای 

شـرکت خود انجام دهید، معموال فشـار و اسـترس 

بیشتری نسبت به حالت معمول باید تحمل کنید و 

از آن طرف طبعا در صورت موفقیت به دستاوردهای 

بزرگ تری خواهید رسید. 

عکس ویژگی های افراد اجرایی یا افراد با روحیات 

بیزینسی تقریبا برای یک پژوهشگر مورد نیاز است؛ 

افـرادی کـه نـه تنهـا از خلوت و تنهایـی باکی ندارند 

بلکه در این شرایط به آرامش و سکون هم می رسند 

و بیشـترین بازدهی خود را نشـان می دهند. صبور 

و پیگیـر هسـتند، از کشـف های علمـی خود به وجد 

می آینـد و مرزهـای علـم و دانـش را جلـو می برنـد. 

پژوهشـگری نیـاز بـه حجـم باالیـی مطالعـه کتـاب 

و مقالـه عمدتـا بـه زبان انگلیسـی نیـز دارد. روحیه 

آکادمیـک عالوه بر پژوهشـگری شـامل اسـتعداد و 

عالقـه بـه تدریـس و قرار گرفتن در جایگاه اسـتادی 

هم می شود  
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رشـته  مهندسـی و علم مواد به عنوان یک رشـته 

دانشـگاهی چه ویژگی هایی دارد و چه نیازی از 

جامعه را برطرف می کند؟

مهندسی مواد مانند سایر مهندسی ها هدفش بهبود 

کیفیت زندگی بشر است. قبال تحت عنوان مهندسی 

متالورژی شناخته می شد، چون بیشتر بر پایه فلز بود 

اما االن با نام مهندسی و علم مواد شناخته می شود و 

هم حوزه فلزات و هم حوزه پلیمرها و سرامیک ها را 

مطالعه و بررسی می کند. اصطالحی که برای این رشته 

به کار می رود، مهندسی و علم مواد است، یعنی هم از 

یک طرف مهندسی )engineering( است و هم از یک 

طرف دیگر علم )science(. هم موضوعات کاربردی 

مهندسـی دارد و هـم جنبه هـای علـوم پایه مرتبط با 

فیزیک. وقتی در مورد حوزه هایی که کیفیت زندگی 

بشـر را در آینـده تعییـن می کند، صحبـت می کنیم، 

معموال سـخن از فناوری اطالعات، مهندسـی ژنتیک، 

بایوتکنولوژی و مواد می شود. در واقع تکنولوژی هر 

قرن را مواد در دسترس آن قرن محدود می کند. مثال 

فرض کنید دنبال افزایش راندمان توربین های گازی 

هسـتید، برای این منظور باید قادر باشـید دمای گاز 

ورودی بـه توربیـن را افزایـش دهید که این موضوع 

به مواد سازنده پره های توربین بستگی دارد. مباحثی 

مثل انرژی های پاک، رفاه اجتماعی، امنیت کشورها 

در حوزه نظامی و... وابسته به مهندسی مواد است. 

یک ماده با خواص مطلوب چگونه تولید می شـود؟ 

اولین کار مراجعه به جدول تناوبی عناصر و انتخاب 

یـک مـاده بر اسـاس ویژگی های مختلف آن اسـت. 

خیلـی از عناصـر همـه ویژگی هـای مطلـوب را با هم 

ندارند و در نتیجه باید ماده های جدید را طراحی کرد. 

این طراحی لزوما تغییر در ترکیب شیمیایی نیست. 

خـواص مـواد عـالوه بر اینکه تابع ترکیب شـیمیایی 

آنهاسـت، به سـاختار درونی و نحوه چینش اتم ها و 

مولکول هایشـان در ابعاد مختلف نیز بسـتگی دارد. 

در واقـع مهندسـان مـواد با اسـتفاده از فرایندهایی 

سـاختار درونـی ماده را بـه نحوی تغییر می دهند که 

بتوانند خواص ماده را کنترل کنند. در صنعت از یک 

مهندس مواد همیشه خواسته می شود برای شرایط 

کاری مشـخص نیرویی، دمایـی، خورندگی و... یک 

مـاده مناسـب طراحـی کنـد که در زمان مشـخصی 

بتوانـد بـه کار رود. ابزاری که مهندس مواد در اختیار 

دارد، فقط ترکیب مواد مختلف نیسـت، بلکه بیشـتر 

باید با فرایندهای حرارتی و مکانیکی ساختار درونی 

مـاده را به گونـه ای تغییر دهد کـه خواص مطلوب را 

به دسـت آورد. به طور خالصه مهندسـی مواد ارتباط 

بین فرایندهای مهندسی و ساختار ماده و خواص آن 

است. مهندس مواد در مرحله اول با ساختار درونی 

ماده در ابعاد مختلف آشـنا می شـود، در مرحله بعد 

خـواص مختلـف مواد و ارتباط آن با سـاختار درونی 

ماده را مطالعه می کند و در مرحله آخر فرایندهایی را 

می شناسـد که می تواند سـاختار درونی ماده را تغییر 

دهد؛ فرایندهای حرارتی، مکانیکی، شکل دهی و...

آینده تحصیلی و پژوهشی مهندسی مواد چگونه 

اسـت؟ در تحصیـالت تکمیلـی ایـن رشـته چه 

گرایش هایی دارد؟

گرایش هایی که وجود دارد، حوزه های مختلفی را در 

برمی گیرد؛ شکل دهی فلزات، ریخته گری، جوشکاری، 

شناسایی و انتخاب مواد، خوردگی، نانومواد، بایومواد 

)موادی با قابلیت سازگاری با بدن انسان(

یک فارغ التحصیل مهندسی مواد در چه جاهایی 

می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چـه کارهایی 

انجام می دهد؟

در شـرایط حـال حاضـر گلوگاه صنعت کشـور بحث 

مواد اسـت؛ در حوزه های مختلف مهندسـی از نفت 

وگاز و پتروشـیمی و پاالیشـگاه ها گرفتـه تـا صنعت 

خودروسـازی، صنایـع نیروگاهـی، توربین بخار و گاز 

و... . تقریبا در هر حوزه ای که فلز، پلیمر یا سرامیک 

نقشی دارد، مهندسی مواد هم حائز اهمیت می شود. 

کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در مهندسی مواد 

حـرف جـدی بـرای گفتن دارند و اگـر مملکت ما هم 

بخواهد حرف جدی در صنعت بزند و استقالل داشته 

باشد، باید بحث مواد را جدی بگیرد و سرمایه گذاری 

خوبی روی این صنعت استراتژیک انجام دهد.

  دانش آموزی که می خواهد مهندسی مواد را به 

عنوان رشـته تحصیلی در دانشـگاه انتخاب کند، 

چه ویژگی ها و شخصیتی باید داشته باشد؟

علومـی کـه بـا مهندسـی مـواد درگیرنـد، حوزه های 

مختلفـی را شـامل می شـوند. این رشـته هـم جنبه 

مهندسی دارد و هم جنبه علوم پایه. هر فرد می تواند 

زیبایـی خاصـی در آن ببینـد و عالقه منـد شـود. یک 

قسـمت هایی از ایـن رشـته نیازمنـد ریاضیات قوی 

اسـت، بحث شبیه سـازی در فرایند و سـاختار مواد 

مطـرح می شـود کـه زیربنایش فیزیـک و ریاضیات 

است. از سوی دیگر مثال سنتزکردن مواد سرامیکی و 

پلیمری به شـیمی نیاز دارد. همچنین بحث تحقیق 

و نوآوری در این رشـته نسـبت به سـایر مهندسی ها 

جدی تـر اسـت و دانشـجوی مواد بایـد عالقه مند به 

تحقیق و پژوهش باشد  

گفت وگو با دکتر پورانوری؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی و علم مواد:

گلوگاه توسعه تکنولوژی
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مهندسی و علم مواد همان طور که از رشته 

اسمش مشخص است، هم از جنس 

رشـته های مهندسـی است و هم از جنس علوم پایه، 

یعنی ممکن است نوع کار محقق از جنس کار با اعداد 

و مهندسـی آنهـا و بهینه کـردن آنها باشـد یا اینکه از 

جنس یافتن مکانیزم های رفتار یک ماده. این رشته 

در ایـران کمتر شـناخته شـده و قبال با نـام متالورژی 

مطـرح بـود. در ایـن رشـته قرار اسـت بیـن خواص 

ماده، روش های پروسس کردن، ویژگی های ذاتی و 

کاربرد ماده ارتباط برقرار کنیم. این رشـته بر اسـاس 

نوع پروژه ها می تواند ارتباط تنگاتنگی با رشـته های 

فیزیک، شیمی، مکانیک، برق یا داروسازی نیز داشته 

باشد اما در عین حال در تمام زمینه های یادشده دید 

مخصوص به خود را دارد، یعنی می تواند راه حل هایی 

بدیع و با هزینه پایین ارائه دهد که سـایر رشـته ها 

قادر به ارائه آن نیستند.

گرایش های ارشد این رشته جوشکاری، شکل دهی 

فلزات، شناسایی، سرامیک، استخراج، خوردگی، نانو 

مواد، ریخته گری و بایو مواد اسـت، البته در شـریف 

دو مـورد آخـر ارائـه نمی شـود. با معرفـی گرایش ها 

می توان متوجه شـد در این رشـته با بررسـی علمی 

و اصالح خواص مواد و در نتیجه مهندسـی خواص 

سـعی می شـود نیاز سایر مهندسان در انواع زمینه ها 

فراهم شـود؛ مرور چند مثال برای فهم بهتر می تواند 

کمک کند: مستحکم کردن و در عین حال سبک کردن 

یک فلز مشـخص بدون تغییر ترکیب شـیمیایی آن 

فلز، باالبردن رسانایی الکتریکی یک ماده، جلوگیری 

از خوردگـی یـا افزایـش دادن مـدت مقاومت ماده، 

تطبیق پذیر کردن یک ماده با بافت انسان، دارورسانی 

هدفمنـد، افزایش قابلیت جذب و بازگشـت یون ها 

در باتری های یون لیتیوم، آلیاژهای حافظه دار و...

احتماال با این مثال  ها متوجه شده اید که این رشته 

تقریبا در هر جایی که فکر کنید، حضور دارد چون در 

هر رشته و تخصصی باید برای ساخت از برخی مواد 

اسـتفاده کرد. در واقع سـایر رشته ها نیاز هایی دارند 

که برای برطرف کردنشـان باید موادی با ویژگی های 

خاص در اختیار داشـته باشـند اما چنین موادی در 

حالت عادی در دسـترس نیست؛ بنابراین مهندسان 

مواد هستند که ماده ای با خواص و شرایط کاری مد 

نظـر آن حـوزه کاری تهیه می کنند. البته گاهی کار به 

این سادگی هم نیست و ممکن است الزم باشد چند 

مـاده بـا خـواص متفاوت تجمیع شـوند و هر یک از 

آنها بخشی از شرایط مد نظر را تأمین کند اما در هر 

صورت مهندس مواد باید از عهده این کار برآید. ممکن 

است در حوزه ای نیز رفتار مواد هنوز درست شناخته 

نشده باشد، بنابراین برخی از فعاالن این رشته نیز بر 

رفتار مواد تمرکز می کنند و عمال علم مواد را توسـعه 

می دهند. در واقعیت این دو دسته را نمی توان کامال 

هم مهندسی و هم علوم پایه
از هـم جـدا کـرد، چون مهندس مـواد باید با تحلیل 

مکانیزم های مواد آشنا باشد و بتواند در مواردی که 

داده هـای ناقصـی از رفتار مواد وجود دارد، رفتار آنها 

را پیش بینی کند و همچنین محقق علم مواد نیز عمال 

نمی تواند به مهندسی مواد توجه نکند، چون تحقیق 

را باید به سمت نیازهای آینده سوق دهد.

اگرچه این رشته ممکن است در نظر مردم جامعه 

دیده نشـود اما تمام مردم و شـرکت ها و کشـورها با 

آن درگیر هستند؛ مخصوصا در زمینه های علمی که از 

نظر محاسبات طراحی در کار خود تقریبا به حد نهایی 

بهینه سازی دست یافته اند، تقریبا تنها راه بهبود آنها، 

بهبود خواص ماده های مصرفی اسـت. جالب است 

بدانیـد کـه در دنیـا خیلی از گروه هـای تحقیقاتی در 

زمینه های برق، مکانیک، داروسازی، مهندسی شیمی 

و... پروژه هایی در حوزه مهندسی مواد تعریف می کنند 

تا راندمان سازه های خود را بهبود دهند. 

از میم تا دال

ماننـد اکثـر رشـته ها بچه هـای مواد هـم در ترم اول 

کارشناسـی هیچ درس دانشـکده ای ندارند. ترم دوم 

در درس »اصـول مهندسـی و علـم مـواد« بـا کلیـت 

مباحث این رشـته آشـنا می شـوید. این درس تقریبا 

از نظر جامعیت معرفی مباحث مانند ویترینی از این 

رشـته اسـت و بعضی از دانشجویان اعتقاد دارند که 

بعد از این درس، درس های ترم های بعد دیگر مطلب 

جدیدی ندارند. البته تا حدی درست می گویند، چون 

بایـد پیـش از ورود به درس های تخصصی با فضای 

این رشـته آشـنا باشـند و کلیت را بشناسـند اما ریز 

تحلیل ها را در درس های بعدی می آموزند و حتی در 

برخـی موارد دیگـر مطلبی در آن حوزه در درس های 

ارائه شده نخواهد بود و خود دانشجو بر حسب پروژه 

انتخابی خود و با نوع تفکر مهندسـی و علم موادی 

که به مرور در درس های مختلف به دسـت می آورد، 

به آن ورود می کند.

در درس های دانشـکده بیشتر بر خواص مکانیکی 

مواد و بهینه سازی آنها مخصوصا در مورد فلزات تمرکز 

می شـود اما درس هایی برای استخراج، ریخته گری، 

جوشکاری، خوردگی، سرامیک ها، پلیمر و کامپوزیت 

نیـز وجود دارد. البته شـاید عناویـن درس ها به نظر 

معمـول بیاینـد اما مانند اشـتباه گرفتن یک مهندس 

مکانیک با مکانیکی سر خیابان ها برای تعمیر خودرو 

اسـت. به عنوان مثـال جوشـکاری های خاص حوزه 

نفت و گاز یا هوافضا و...، خوردگی در شرایط دمایی 

بسیار باال )مانند 2۰۰۰ درجه سانتی گراد( یا خوردگی 

در بایـو مـواد استفاده شـده در بـدن، پوشـش های 

مهندسـی بسـیار پیشـرفته و مقـاوم در برابـر انـواع 
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شـرایط، سرامیک های مهندسی خاص، پلیمرهای با 

قابلیت کاربرد در دارورسـانی، کامپوزیت های خاص 

مـورد مصرف انـواع صنایع خـاص، ریخته گری های 

خـاص و... از زمینه هـای کاری ایـن رشـته به شـمار 

می آینـد. توصیـه می کنـم که حتما در ترم ۶ و 7 برای 

انتخاب درس های اختیاری از سـال باالیی های کاری 

و درس خوان مشـورت بگیرید تا بار علمی بیشـتری 

در زمینه مورد عالقه خود پیدا کنید.

چه بمانی، چه بروی

سابقا رشته مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف برای 

اپالی کـردن و ادامـه تحصیل در خارج از کشـور کمتر 

شناخته شده بود، چراکه اکثر فارغ التحصیالن آن جذب 

بازار کار داخلی در صنایع بزرگ مس، فوالد، نفت و گاز 

و... می شـدند اما حدود 1۰ سـالی هست که دیگر به 

مرور تعداد اپالی کرده های شریفی افزایش یافته، هم 

اپالی در رشته مواد و هم در رشته های مرتبط با آن.

آینده پژوهشـی در ایران مسـأله ای دوپهلو است. 

وزارت علـوم اصـرار دارد کـه پژوهش هـای دکتـری 

باید دارای نوآوری در سـطح جهانی باشـد اما گاهی 

زیرساخت کشور و تحریم ها اجازه نمی دهد که بتوان 

روی آن مسـائل کار کـرد و دانشـجوهای دکتـری به 

زحمت می افتند. البته این را نیز باید در نظر داشـت 

که خیلی از زمینه های پژوهشـی در مهندسـی و علم 

مواد تکنولوژی های پیشرفته و استراتژیکی هستند که 

کشورها به راحتی در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند و 

کار و تحقیق بر روی آنها می تواند ضمن بی نیازکردن 

کشور و بومی سازی دانش و تکنولوژی مرتبط با آن، 

سودآوری اقتصادی قابل توجهی نیز داشته باشد.

مشک آن است که خود ببوید

در مـورد آینـده کاری این رشـته در ایـران نمی توان 

به صورت کلی چیزی گفت، ممکن است دانشجویی 

معدل باالیی داشـته باشـد اما کار مناسبی پیدا نکند 

یا دانشجویی معدل پایینی داشته باشد اما به عنوان 

مهندسی خبره در کار شناخته شود و دریافتی خیلی 

خیلی باالیی داشـته باشـد. اگر واقعا از نظر علمی و 

رفـع نیازهـای صنعتی پیگیر باشـید، قطعـا بازار کار 

خواهید داشـت و این شـما هسـتید که قیمت خود 

را اعالم می کنید و صنعت به دنبال شما خواهد بود 

اما اگر بروزی از خود نداشـته باشـید، هیچ خواهان 

ویـژه ای هـم نخواهید داشـت و معلوم نیسـت کار 

مناسبی بیابید. 

به دلیل ماهیت این رشته می توان با تغییر مواد یا 

اسـتفاده از همان ماده های مرسوم و اصالح خواص 

آن بـه کمـک برخی فرایند هـا راه حل هایی به صنایع 

مختلف مانند داروسازی، ساختمان سازی، نفت و گاز 

و پتروشیمی، فوالد سازی، هوافضا و... ارائه داد، به 

طـوری کـه این راه حل ها هزینه های آنها را به شـدت 

کم کند و در نتیجه شما برای این صنایع سود فراوانی 

حاصـل کنیـد. اگـر در دوره تحصیل نیازهای صنعتی 

را به خوبی آنالیز کنید و از نزدیک با آنها آشـنا شـوید 

)مثـال با بازدیدهای صنعتی دانشـجویی یا شـنیدن 

مسـائل از فامیل و دوسـت و آشنا( می توانید ارزش 

کاری خود را به همه اثبات کنید و تنها در این صورت 

سایرین حاضرند برای شما هزینه های گزافی بپردازند. 

اگر باز هم پشتکار بیشتری به خرج دهید و عالوه 

بر حفظ تمرکز علمی در رشـته خود و نیازسـنجی در 

محصوالت بتوانید از موج فضای استارتاپی کشور هم 

مهارت هـای مدیریتـی و راه اندازی کسـب وکار را یاد 

بگیرید، می توانید از ابتدای فارغ التحصیلی مسـتعد 

تأسـیس شـرکتی دانش بنیـان با گردش هـای مالی 

بسـیار باال و همچنین دارای مزیت رقابتی صادراتی 

باال باشـید، چراکه توانایـی عرضه محصوالت خاص 

پرکاربـرد صنعتـی را داریـد. البتـه شـاید الزم باشـد 

برای این کار با یکی دو نفر از دوسـتان دانشـگاهی 

از رشـته های دیگر همکاری کنید تا آنها طراحی های 

دیگـر را انجـام دهند و شـما بهینه سـازی مـواد را که 

همیشـه جزء قلب های تکنولوژی محصوالت خاص 

و گـران اسـت، بـر عهـده بگیرید. توجه بـه این نکته 

هـم الزم اسـت که ایـران از نظر موقعیت جغرافیایی 

نزدیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس است و این 

کشورها بازار صادراتی مناسبی محسوب می شوند و 

همچنین ایران قابلیت خوبی در ارتباط با شرکت های 

روسی، چینی، هندی و... دارد، به طوری که محصول 

باکیفیت شـما که در سـطح محصوالت غربی اسـت، 

بـه راحتـی بـا قیمتـی حـدود ۰.3 تـا ۰.۸ قیمت آن 

محصوالت به فروش می رود که سود باالیی برای دو 

طرف در پی دارد.

با چشمان باز بیایید

هـر نـوع صنعتی می تواند بازاری برای مهندس مواد 

باشـد، البتـه نـه به ایـن معنی که اسـتخدام هر نوع 

صنعتی شـود بلکه به این معنی که رفع کننده برخی 

نیازهای صنعتی خاص آنها باشد. این اتفاق به شرطی 

می افتد که بتوانید درحد معمول تعامل کنید و حتما 

در دوره تحصیل زبان تخصصی و جست وجوی علمی 

مقالـه و ثبـت اختـراع و... را به خوبـی یـاد بگیرید و 

بـا مطالعـه موردی این مهـارت را بالفعل نمایید. اگر 

این شـرایط را داشـته باشـید، در هر رشـته ای موفق 

هسـتید اما به احتمال زیاد در رشـته مهندسـی مواد 

موفقیت بیشتری دارید. اما اگر صرفا می خواهید از 

محاسـبات گذشـتگان و هندبوک ها استفاده کنید و 

برخی محاسبات و راه حل های مشخص را پیاده سازی 

کنید، توصیه می کنم به این رشـته نیایید. اگر ضمن 

تحصیل دیدید که مهارت های علمی و نیازسنجی بازار 

و بررسی حجم بازار را خوب پیش می برید، بدانید که 

حتما پشتکار دارید و بهتر است مهارت های استارتاپی 

را هـم یـاد بگیریـد و به این نوع کارها وارد شـوید تا 

از نظر مالی نیز زودتر رشـد کنید. در یک کالم؛ اگر به 

دنبال کسـب تجربه های جدید هسـتید و دوسـت 

دارید در شرایطی باشید که با تالش به موفقیت های 

خارق العاده دسـت یابید، به این رشـته بیایید. قطعا 

دانش ریاضی، فیزیک و شـیمی در این رشـته کمک 

زیـادی بـه شـما خواهـد کـرد و قدرت مدل سـازی و 

تحلیل مسائل نیز حسابی به دردتان خواهد خورد  
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از مهندسـی مکانیـک بگوییـد؛ ایـن رشـته چـه 

ویژگی هایی دارد که سبب شده تبدیل به رشته ای 

دانشـگاهی شـود و چـه نیازهایـی از جامعـه را 

می تواند برطرف کند؟ 

مهندسی مکانیک از قدیمی ترین رشته های مهندسی 

در تاریخ بشر است و کامال با نیازهای زندگی انسان 

در هم آمیخته شده. به زبان ساده مکانیک علم طراحی 

و سـاخت ماشـین آالت و به کارگیـری آنهـا بـا هدف 

تبدیـل و به خدمت گرفتن صورت های مختلف انرژی 

در راسـتای اهداف زندگی بشـر محسـوب می شـود. 

اطراف ما پر است از ماشین آالتی ساده و پیچیده که 

به کمک دانش مهندسـی مکانیک طراحی و سـاخته 

شـده. دامنه به کارگیری مهندسـی مکانیک از داخل 

منـزل تـا کارخانجـات و وسـایل حمل ونقـل و حتی 

بیمارسـتان ها و مراکز تفریحی را شـامل می شود. در 

منزل از یخچال، ماشـین لباس شـویی و ظرف شویی 

تـا یـک فنـدک سـاده و اسـباب بازی های کوچـک و 

بـزرگ همـه بـا مهندسـی مکانیک سـر و کار دارد. در 

حمل ونقـل تمامـی خودروهـای سـواری، اتوبـوس، 

قطار، کشتی های کوچک و غول پیکر، هواپیماها، چه 

در طراحی و سـاخت سیسـتم های موتور و پیش ران 

آنهـا و چـه در طراحـی و سـاخت فرم بدنـه و چه در 

سـاخت مکانیزم های کنترلی و ایمنی آنها مهندسـی 

مکانیـک مسـتقیما دخیـل اسـت. در کارخانجـات 

هـم تمامـی ماشـین آالت خـودکار و غیرخـودکار و 

ربات ها و سیستم های اتوماسیون در بخش طراحی 

مکانیزم هـای حرکتـی، طراحـی و سـاخت بدنه نیاز 

بـه کار یـک مهندس مکانیک دارد. در بیمارسـتان ها 

لوازم متعددی را در دست جراح و در اتاق های عمل 

می بینیم که همگی با کمک مهندسی مکانیک طراحی 

و ساخته شده است. در حوزه انرژی، اعم از انرژی های 

بـادی، آبی، نیروگاهی ماشـین آالتی وجـود دارد که 

بـدون مهندسـی مکانیـک هیچ وقت قابل سـاخت 

نبـود. توربین هـا، کمپرسـورها و پمپ هـا همگی به 

دست مهندسان مکانیک طراحی و ساخته می شود.

آینـده تحصیلـی و پژوهشـی و کاری مهندسـی 

مکانیـک چگونه اسـت؟ در تحصیـالت تکمیلی 

این رشته چه گرایش هایی دارد؟

در حوزه های انرژی، به ویژه انرژی های پاک، در حوزه 

اتوماسـیون صنعتی، در حوزه های رباتیک، در حوزه 

حمل ونقل، در مهندسی پزشکی و ساخت اندام های 

مصنوعی، در حوزه کشـاورزی و ساخت ماشین آالت 

جدید، در حوزه های هوافضایی و... مهندسان مکانیک 

فعالیت هـای گسـترده ای را در کشـور دارنـد. هرچه 

جلـو می رویـم، با ترکیب مهندسـی مکانیک با سـایر 

رشته های مهندسی زمینه های جدیدی نیز متناسب با 

نیازهای جدید جامعه پدید می آید؛ مثل مکاترونیک، 

رباتیک، هوش مصنوعی و مهندسی پزشکی. بچه ها 

در کارشناسی با اصول کلی، دروس عمومی و تخصصی 

جامع مهندسـی مکانیک آشـنا می شـوند؛ استاتیک 

)دانش ایستایی و تعادل(، دینامیک )دانش حرکت(، 

سـیاالت )دانش ایسـتایی و حرکت در مواد سـیال(، 

مقاومت مصالح )دانش استحکام و تغییر شکل مواد 

در اثـر اعمـال نیـرو(، ترمودینامیـک و انتقال حرارت 

)دانش انرژی و گرما و کار(، طراحی اجزای ماشـین 

)دانش طراحی بخش های مختلف ماشـین و اصول 

طراحی و تحلیل مهندسـی(، ارتعاشـات و دینامیک 

ماشـین، کنترل )دانش به کارگیری، هدایت و کنترل 

دقیق ماشـین ها و سیسـتم ها( و... . دانشـجوها در 

دوره کارشناسـی معمـوال در سـال آخـر از بخش هـا 

و گرایش هـای مختلـف مهندسـی مکانیـک به طـور 

تخصصی تر و با توجه به عالقه خود درس می گذرانند 

و با حوزه های تخصصی کاری مهندسی مکانیک آشنا 

می شـوند. در مقطع تحصیالت تکمیلی گرایش های 

مختلفـی وجـود دارد؛ طراحـی کاربـردی )دینامیک- 

کنتـرل، مکانیـک جامدات و طراحـی(، تبدیل انرژی 

)انرژی و سـیاالت(، بیومکانیک )مهندسـی پزشکی با 

تکیـه بر جنبه های مهندسـی مکانیـک(، مکاترونیک 

)تلفیقـی از مهندسـی مکانیک و بـرق و کامپیوتر که 

به طور تخصصی به اتوماسـیون، رباتیک و مسـائلی 

از این دست می پردازد(، خودرو و دریا.

کدام دانش آموزان با چه ویژگی های شخصیتی 

می تواننـد مهندسـی مکانیک را به عنوان رشـته 

تحصیلی در دانشگاه انتخاب کند؟

فـردی کـه وارد مهندسـی مکانیک می شـود، باید در 

درجـه اول بـه مبانـی دانشـی این علم عالقه داشـته 

باشد. در دبیرستان بچه ها در دروس فیزیک به صورت 

خیلی ابتدایی با مفهوم نیرو، حرکت، شتاب، انرژی و 

ترمودینامیک آشنا می شوند اما این مفاهیم در دروس 

تخصصی مقطع کارشناسـی به        طور دقیق و گسـترده 

مـورد بحـث قرار می گیـرد. همچنین این فرد باید به 

محاسبات ریاضی عالقه مند باشد. یک مهندس باید 

به فهم و درک ارتباط میان اجزای ماشین آالت عالقه 

داشته و با فرایندهای ساختی هم میانه خوبی داشته 

باشـد. از طرفـی فـردی که می خواهـد یک مهندس 

موفق شود، عالوه بر سواد در کار تخصصی خود باید 

پرتـالش و خسـتگی ناپذیر و دارای اعتمـاد به نفس 

باال باشـد. مهندسـی یک کار تیمی و گروهی اسـت. 

انجام پروژه های مهندسی بزرگ بدون داشتن روحیه 

مثبـت در کار گروهـی موفقیت آمیـز نخواهـد بـود. 

مهندس مکانیک باید از سـایر رشـته های مهندسـی 

نیز اطالعاتی داشته باشد تا بتواند در یک کار تیمی 

بزرگ موفق شـود و تعامالت خوب و موثری با سـایر 

مهندسان برقرار کند  

گفت وگو با دکتر ساالریه؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک

هرجاییی که فکرش را می کنید
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مهندسـی مکانیـک از نظر نوع تنوع رشته 

مسائل مورد بحث جامع ترین رشته 

مهندسی به شمار می رود. در حقیقت رشته مکانیک 

بخشی از علم فیزیک است که با استفاده از مفاهیم 

پایه علم فیزیک و به تبع آن ریاضی به بررسی حرکت 

اجسام و نیروهای وارد بر آنها پرداخته و می کوشد با 

توجه به نتایج بررسـی های خود طرحی نو در زمینه 

صنعت ارائه دهد. به عبارتی رشـته مکانیک قسـمتی 

از علم فیزیک را پیاده می کند. علم مکانیک به تحلیل 

حرکـت و عوامـل ایجادکننـده حرکت مانند نیروها و 

گشـتاورها و شـکل حرکت می پردازد، اما مهندسـی 

مکانیـک تـا حـدودی با علـم مکانیک تفـاوت دارد، 

چراکه یک مهندس مکانیک عالوه بر علم مکانیک باید 

بسـیاری از علوم دیگر را یاد گرفته و بعضی از هنرها 

را نیز کسـب کند. شـاید بتوان گفت رشـته مهندسی 

مکانیک رشته تحلیل و طراحی سیستم های دینامیکی 

و اسـتاتیکی اسـت. موضوعاتی نظیر تولید، تبدیل 

و بهره گیری از انرژی، تولید و سـاخت ماشـین آالت، 

استفاده از مواد مختلف در ساخت قطعات، طراحی 

و کنتـرل سیسـتم های کنترلی، مکانیکـی، حرارتی و 

سـیاالتی، تهویه مطبوع، حوزه سـالمت و... در این 

رشته بررسی می شود. در زندگی روزمره، در هر محیط 

و مکانی که حضور داشـته باشـید، رد پای مهندسـی 

مکانیک را مشاهده خواهید کرد. برای مثال وسایل 

نقلیه، تأسیسـات سـاختمانی، نیروگاه های حرارتی، 

صنایـع نفـت و گاز، دسـتگاه های پزشـکی، ربات ها، 

ماشـین آالت صنعتـی و... بـا تکیه بـر توانایی و علم 

مهندسان مکانیک ساخته می شود. در واقع هر چیزی 

کـه حرکـت کرده یا انرژی مصـرف کند، یک مهندس 

مکانیک در طراحی و ساخت آن نقش داشته است. 

بنابراین مهندسـی مکانیک نقش بسـزایی در بهبود 

کیفیت زندگی و توسـعه اقتصادی هر کشـوری دارد. 

مهندسان مکانیک اصول اساسی نیرو، حرکت، انرژی 

و گرمـا را فـرا گرفتـه و با تخصص خود سیسـتم های 

مختلف را طراحی کرده و می سازند. 

راهروهای پیچ درپیچ مکانیک

یک دانشجوی کارشناسی دروس و آزمایشگاه هایی 

را بـا موضوعـات کلـی حـرارت و سـیاالت، جامدات، 

دینامیک و ارتعاشات، ساخت و تولید و برخی دروس 

اختیاری با موضوعات بیومکانیک )مهندسی پزشکی(، 

خودرو، نیروگاه و توربین پاس می کند. در دانشـگاه 

تعدادی از این دروس اجباری هستند که دانشجویان 

بایـد همـه آ نهـا را بگذرانند. تعـدادی از درس ها نیز 

از هر دری سخنی
به عنوان اختیاری در نظر گرفته شـده اند که دانشـجو 

بـا توجـه به عالقه خـود دروس اختیاری مورد نظر را 

انتخاب می کند. در واقع هدف اصلی دوران کارشناسی 

آشنایی کلی دانشجویان با موضوعات و سرفصل های 

مختلف است تا در صورت نیاز در کارهای مختلف به 

این قسمت ها مراجعه کرده و نیاز خود را پیدا کنند. در 

دوران کارشناسی افراد به صورت تخصصی و با عمق 

زیاد درسی را فرانمی گیرند بلکه در این مقطع بیشتر 

با سـرفصل های مهم آشـنا شده و حوزه کاری خود را 

انتخـاب می کننـد. هدف قـرار دادن دروس اختیاری 

کسب دانش و اطالعات بیشتر در مورد گرایش مورد 

عالقه دانشـجویان اسـت. در این دوران کارگاه هایی 

مانند تراشـکاری، جوشـکاری و اتومکانیک نیز وجود 

دارد. در همین راستا دانشجوی کارشناسی می تواند 

ساخت یک قطعه و جوشکاری های مختلف را تجربه 

کند و با خودرو و اجزای آن تا حدی آشنا شود. به طور 

کلی در دوران کارشناسی افراد محاسبات فنی، طراحی، 

تهیه نقشه، روش های تولید، ساخت قطعات مختلف، 

روش های آزمایش ، کار با دسـتگاه های سـاخت و از 

همه مهم تر دید فنی و مهندسـی نسـبت به مسـائل 

مختلف را فرامی گیرند.

هنوز به آخر نرسیده ایم

بر خالف تصور عده  زیادی که فکر می کنند مهندسـی 

مکانیک به انتهای خود رسـیده و تاریخ مصرف این 

علم تمام شده، این علم قدیمی مستقیما با بحران ها، 

مسـائل روز و راهکارهایـی بـرای آینـده در ارتبـاط 

اسـت و ترکیب آن با رشـته های جدید سـبب ایجاد 

زیرشاخه های مختلفی شده است. برای مثال ترکیب 

علومی مانند نانو، علوم شناختی و اجتماعی، هوش 

مصنوعی و... با مهندسی مکانیک، عرصه های جدیدی 

را در حوزه های پژوهشی و صنعتی ایجاد کرده است. 

بـا توجـه بـه اهمیت این عرصه های جدید و روند رو 

به گسـترش آنها در اکثر دانشـگاه های ایران نیز این 

عرصه ها در حال توسعه اند. بنابراین غیر از حوزه های 

کالسیک مهندسی مکانیک که همچنان بخش تحقیق 

و توسـعه در آنهـا فعـال اسـت، در عرصه های جدید 

نیز تحقیقات و سرمایه گذاری هایی انجام می شود. 

مهندسـی مکانیـک در تحصیـالت تکمیلـی بـه 

گرایش های تبدیل انرژی، سـاخت و تولید، طراحی 

کاربـردی، مکاترونیـک، خـودرو و جامـدات تقسـیم 

می شـود. البته این تقسـیم بندی از یک دانشـگاه تا 

دانشگاه دیگر تفاوت هایی دارد.

آچار فرانسه های صنعت

در همه جای دنیا یک فارغ التحصیل مهندسی مکانیک 

مهدی حس�ن ام�ی



29 ویژه نامه همایش تخصصی معرفی رشته های دانشگاه صنعتی شریف                  

مثل یک موم خام است که دانش کافی دارد و در هر 

زمینه ای که کار کند، می تواند در آن زمینه متخصص 

شـود. دانـش مکانیـک دانش زندگی اسـت. در هر 

مجتمـع و کارگاه صنعتـی نیـاز بـه فارغ التحصیـالن 

این رشـته امری ضروری و مشـهود اسـت و با توجه 

بـه حرکت هـای صنعتی این چند سـال اخیر کشـور، 

مهندسـان مکانیـک بیـش از پیش در گرداندن چرخ 

صنعت دخیل شده اند و راه همواره برای رشد و ترقی 

آنها گشاده است. به طور کلی وضعیت رشته مهندسی 

مکانیک در اکثر گرایش های خود در حوزه تحقیقاتی و 

صنعتی در ایران رو به رشد است و همچنین با توجه 

به مولدبودن رشته مهندسی مکانیک و سرمایه گذاری 

کالن کشـورهای خارجی در این رشـته در عرصه های 

قدیم و جدید، آینده پژوهشی و صنعتی این رشته نیز 

وضعیت مناسبی دارد. با توجه به شرایط فعلی کشور 

و عدم واردات محصوالت خارجی، بازار کار این رشته 

در کشور جایگاه مناسبی پیدا کرده است. در سال های 

اخیر تعداد مراجعات به مهندسان داخلی برای رفع نیاز 

صنعت روند افزایشی داشته و پیش بینی می شود با 

گذشت زمان، مراجعه به متخصصان داخلی در تمام 

زمینه های مهندسی بیشتر شود و مهندسی مکانیک 

به سبب حضور و ارتباط زیاد در عرصه صنعت بیشتر 

مورد توجه خواهد بود.

فقط مهندس ها وارد شوند

اصوال تحصیالت دانشگاهی به خصوص در زمینه های 

مهندسـی نیاز به عالقه وافر به رشـته دارد، بنابراین 

عدم عالقه و تقویت دروس پایه در مهندسی مکانیک 

ممکن است موجب دلسردی، از دست دادن انگیزه و 

رکود در ادامه تحصیل شود. در انتخاب شغل صحیح 

عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش-

ها، عالیق، مهارت ها و... تأثیرگذار است و هر فرد با 

توجه به شرایط خود تصمیم می گیرد. رشته مهندسی 

مکانیک دارای واحدهایی ملموس و کاربردی اسـت 

ولی داشـتن اطالعات کافی نسـبت به این رشته قبل 

از انتخـاب آن ضـروری اسـت. از جملـه ویژگی های 

عمومی که یک فرد برای ورود به مهندسـی مکانیک 

الزم دارد می توان به قوه تجسم باال، تفکر فنی، توانایی 

کار تیمـی، دسـت بـه آچار بودن، تـوان برنامه ریزی، 

واقع گرایی، روحیه جست وجوگری، و عالقه مندی به 

خلق و ابداع اشاره کرد. اگر فردی هستید که ویژگی-

های مورد نظر را دارد، حتما رشته مهندسی مکانیک 

را انتخـاب کنیـد. اگـر فردی با قدرت ریسـک پایین، 

ناتوانـی از حضـور در محیـط صنعتـی، راحت طلب، 

دارای قـوه تجزیـه و تحلیل ضعیف هسـتید، رشـته 

مهندسی مکانیک را انتخاب نکنید! 

از خلیج فارس تا دریای خزر

بخش قابل توجهی از مساحت دنیا را دریا و ساحل 

تشکیل می دهد. این مناطق از حیث نظامی، صید، 

راه های ارتباطی، اقتصادی و تجاری اهمیت ویژه ای 

دارند. از جمله شـاخه های مهم در مهندسی مکانیک 

رشته مهندسی دریاست. این رشته به علت استفاده 

از پتانسیل های ساحلی، فراساحلی و حضور در عرصه 

کشتی رانی نیاز به تربیت متخصصانی در این زمینه 

دارد. به عنوان مثال پیش نیاز استخراج نفت از دریاها، 

طراحـی و سـاخت سـکوی بهره برداری و اسـتخراج 

اسـت. در سـاحل ها نیـز طراحـی بندر بـرای مقاصد 

تجاری، اقتصادی و صیادی ضروری است. همچنین 

در صنایع کشـتی رانی، سـاخت شناورها و سازه های 

دریایی مشـاغلی پردرآمد برای فارغ التحصیالن این 

رشته در دسترس است.

مهندس همان مهندس است

مهندس دریا گرایش کشتی سـازی مسـائلی از قبیل 

طراحی بدنه، اسـتحکام بدنه، سیسـتم های پیشرانه 

)موتور و گیربکس(، پایداری کشتی در مقابل امواج 

و طراحـی مربـوط به ناوبری )مسـیریابی کشـتی( را 

مطالعه می کند که همه این مسـائل در گرایش های 

دیگر مکانیک نیز مطرح می شـود و فقط مهندسـی 

کشتی سـازی این مسـائل را به صـورت تخصصی در 

ارتباط با کشتی و سازه های دریایی مثل اسکله ها و 

سـکوهای نفتی متحرک مطالعه و بررسـی می نماید. 

بـه عبارت دیگر یک مهندس دریا، مهندس مکانیکی 

است که در کاربردهای دریایی مشغول به کار است.

مهندسـی دریا )کشتی سازی( گرایشی از مهندسی 

مکانیک اسـت که تنها در دانشـگاه صنعتی شـریف 

ارائه می شود. در دانشگاه های دیگر از جمله دانشگاه 

صنعتی امیرکبیر، دانشـگاه خلیج فارس و دانشـگاه 

سیسـتان و بلوچسـتان، مهندسی دریا به عنوان یک 

رشـته مسـتقل با سه گرایش مهندسی کشتی سازی، 

مهندسی کشتی و دریانوردی ارائه می شود که چارت 

درسـی آنهـا کمـی با گرایش ارائه شـده در دانشـگاه 

صنعتی شـریف متفاوت اسـت. اکثر درس ها در این 

دوره با رشـته مهندسـی مکانیک به صورت مشـترک 

ارائه می شود. درس های تخصصی گرایش مهندسی 

دریا در صنعت نمود واقعی دارد. برای مثال در درس 

ساختمان کشتی افراد یک مدل کشتی را با توجه به 

اسـتانداردهای الزم طراحی کرده و آن را می سـازند. 

در ادامـه مـدل کشـتی را در محیـط آزمایشـگاهی 

تسـت کـرده و نتایـج به دسـت آمـده را تجزیـه و 

تحلیـل و بـا مـدل واقعی مقایسـه می کننـد. امکان 

 حضور و کار در سـاحل برای افراد در دوره کارآموزی 

وجود دارد.

در کشورهایی از دنیا که به دریا و ساحل دسترسی 

دارنـد، مهندسـی دریـا همواره جزء رشـته های مورد 

توجـه بـوده، چراکه حمل ونقل دریایی ارزان ترین راه 

حمل ونقـل و ارتباطـی اسـت. با توجه بـه موقعیت 

ساحلی و استراتژیک منحصربه فرد ایران همواره این 

صنعت مورد توجه سرمایه گذاران دولتی و خصوصی 

بوده و با توجه به بکر بودن این حوزه در کشـور، اگر 

افراد ایده مناسبی در این حوزه داشته باشند، به راحتی 

می توانند ایده خود را به واقعیت تبدیل کنند.

مهندسان دوزیست

از نظر حضور در صنعت، موقعیت و مکان کاری شما 

متغیر خواهد بود. عده ای در شـرکت ها به تحلیل و 

طراحـی پرداختـه و عـده ای دیگر با حضور در مناطق 

سـاحلی و دریایی مشـغول به کار می شـوند. افرادی 

که به این رشـته وارد می شـوند باید توانایی حضور 

در مناطقی دور از شـهرها، زندگی به دور از خانواده، 

توانایی سـفرهای متعـدد، حوصله زیاد، توانایی کار 

گروهی، توان برنامه ریزی، قدرت تجزیه و تحلیل و... 

را داشته باشند. افرادی که توان زندگی به تنهایی و دور 

از خانواده، تحمل گرما و هوای شرجی، توان زندگی 

در بیـرون شـهر و سختی کشـیدن را ندارند، انتخاب 

این رشته برایشان مناسب نیست  
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مهندسی برق

جریان چیه؟
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چرا  شریف ...معرفی رشته  /  مهندسی برقتاریخچه دانشگاه

رشته  مهندسی برق به چه دلیل یکی از رشته های 

دانشـگاهی شـده اسـت و ایـن رشـته بـه کدام 

نیازهای جامعه پاشخ می دهد؟

تقریبا در هرجایی از زندگی ردپایی از برق را می توان 

دید؛ از تولید برق در نیروگاه ها و انتقال آن به شهرها 

و وسایل برقی متنوعی که در خانه ها استفاده می شود 

تـا کامپیوتـر و موبایـل و حتـی اتومبیل هـای برقی، 

انرژی های نو و تجهیزات پزشکی. از طرفی رشته برق 

با خیلی از رشته های دیگر ارتباط و اشتراک دارد؛ مثال 

مهندسی کامپیوتر، ریاضی و... . خالصه می توان گفت 

بدون برق تصور زندگی مدرن تقریبا غیرممکن است 

و توسـعه و پیشـرفت این زندگی نیاز به مهندسان و 

متخصصان برق دارد.

فکـر می کنیـد دانش آمـوزی کـه قصـد دارد در 

دانشگاه مهندسی برق بخواند، باید چه ویژگی ها 

و شخصیتی داشته باشد؟

الزمـه و پیش نیـاز تحصیـل در مهندسـی بـرق پایـه 

ریاضیـات و فیزیک قوی اسـت. بچه هـای برق باید 

بتوانند با استدالل های درست مسائل را تحلیل کنند 

و برایشان راه حل ارائه دهند. در واقع برق نسبت به 

سایر مهندسی ها ریاضی تر به شمار می رود، یعنی یک 

الگوریتم مشخص به همراه چند جدول و هندبوک و... 

وجود ندارد که بر اساس آن بتوان مسائل مختلف را 

حل کرد بلکه توانایی مدل سـازی، تحلیل و اسـتفاده 

از ابزار ریاضی مناسب برای حل مسأله الزم است.

آینده تحصیلی و پژوهشـی رشته مهندسی برق 

چگونه اسـت؟ گرایش های رشـته مهندسی برق 

در تحصیالت تکمیلی چیست؟

برق گرایش های متنوعی دارد. گرایش الکترونیک به 

طراحی مدارهای مختلف و قطعاتی مثل آی سی و... 

می پردازد که امروزه در همه دستگاه های الکترونیک 

وجـود دارد. گرایـش فتونیـک بیشـتر بـه اپتیـک و 

دسـتگاه های اپتیکـی ارتبـاط دارد. گرایش قدرت به 

بحـث تولیـد و توزیع بـرق و انرژی های تجدیدپذیر 

و موتورهـا و ژنراتورهـای الکتریکـی و ولتاژهای باال 

مربـوط می شـود. گرایش مخابرات به دو زیرشـاخه 

میدان و سیستم تقسیم می شود. مخابرات سیستم 

به طراحی سیسـتم های مخابراتـی برای ارتباط بین 

دسـتگاه های مختلـف می پـردازد و مخابرات میدان 

بیشـتر بـا تولیـد و انتشـار امـواج و فرسـتنده ها و 

گیرنده هـا سـر و کار دارد. گرایـش کنتـرل هم تقریبا 

یک گرایش مشـترک بین تمام رشـته های مهندسی 

اسـت و به مدل سـازی، تحلیل و کنترل سیستم های 

دینامیکی برای به دسـت آوردن خروجی مطلوب با 

اسـتفاده از ابزارهای ریاضی در دسـترس می پردازد، 

حاال این سیستم دینامیکی هر چیزی و در هر شاخه ای 

می تواند باشد. گرایش دیگر هم سیستم های دیجیتال 

هسـت که اشـتراک زیـادی با سـخت افزار کامپیوتر 

دارد. مهندسی پزشکی هم در ارتباط با دستگاه های 

مختلفـی اسـت کـه کاربرد پزشـکی دارنـد و طبعا در 

 ایـن گرایـش اطالعـات پزشـکی و فیزیولـوژی هـم 

نیاز است.

یک فارغ التحصیل مهندسی برق در چه جاهایی 

می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چـه کارهایی 

انجام می دهد؟ 

اوال تعدادی از دانشـجوهای ما هر سـاله به خارج از 

کشـور می رونـد و تحصیـالت و پژوهـش و کار خود 

را در آنجـا دنبـال می کننـد. در کل فارغ التحصیـالن 

بـرق کارهـای متنوعـی انجـام می دهنـد؛ راه اندازی 

کسـب وکارهای اینترنتی، کارهای مدیریتی، کارهای 

مالی، سـاخت دسـتگاه های الکترونیکی و برقی، کار 

در نیروگاه هـا، شـرکت های فنـی مهندسـی، کارهای 

نظامی، فعالیت های تحقیق و توسعه در شرکت ها و 

سازمان های مختلف. شما هر صنعت و کسب وکاری 

که داشـته باشـید، بعید اسـت که در آن نیاز به یک 

مهندس برق وجود نداشـته باشـد. حاال کار مهندس 

برق می تواند طراحی و تحلیل باشد، می تواند تحقیق 

و توسعه باشد، ساخت باشد، مدیریت باشد و...

توصیه شما درباره انتخاب رشته به دانش آموزان 

چیست؟

واقعیـت ایـن اسـت که بچه ها موقع انتخاب رشـته 

دید و شـهود خاصی نسـبت به رشـته های مختلف 

ندارنـد، یعنـی تجربـه و پختگی الزم برای شـناخت 

درسـت رشـته و عالیق و توانایی ها و اسـتعدادهای 

خودشـان را ندارند. به نظر من حتی اگر دانشـجو در 

پایان دوران کارشناسی بداند که واقعا می خواهد وارد 

چه حوزه ای شود، کار بزرگی انجام داده، چون همین 

داستان انتخاب رشته، بعدا در انتخاب گرایش و ادامه 

تحصیل هم وجود دارد. بهتر است بچه ها بیشتر به 

عالقـه خودشـان توجه کنند و فعال زیـاد آینده کاری 

را مد نظر قرار ندهند، چون تا موقع فارغ التحصیلی 

شرایط ممکن است خیلی تغییر کند. مزیت برق تنوع 

زیاد آن اسـت که باعث می شـود کمی درس هایش 

نسـبت به سایر رشته ها سنگین تر باشد، البته همین 

عامـل باعـث افزایش قابلیت هـای فارغ التحصیالن 

برق هم می شود  

گفت وگو با دکتر امینی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق

زندگی بدون برق قابل تصور نیست
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وقتی گفتند که برای همایش انتخاب رشته یک متن 

بنویس و رشته  مهندسی برق را معرفی کن، به خاطرات 

چهار سال پیش خودم مراجعه کردم. وقتی تازه وارد 

دانشگاه شده بودم، یکی از سؤاالتی که فراوان با آن 

مواجه می شدم، این بود که »مهندسی برق یعنی چه؟«، 

»مهندسـان برق چه کار می کننـد؟«. االن اگر بخواهم 

به این سؤال پاسخ دهم، می گویم همه کار! هر کاری 

کـه بـه نحوی با یک »سـیگنال« در ارتباط باشـد )اگر 

واژه سیگنال برایتان غریبه است، آن را به صورت یک 

تابـع از زمـان در نظر بگیرید(. این سـیگنال می تواند 

سیگنال انرژی الکتریکی باشد که به خانه شما می رسد، 

می تواند موجی باشد که از طریق آنتن های مخابراتی 

به موبایل تان وارد می شود، می تواند ولتاژ دوسر یکی 

از مقاومت های Motherboard کامپیوترتان باشد و 

حتی می تواند سیگنالی باشد که فعالیت نورون های 

مغز شـما را نشـان دهد. مهندسـی برق در همه این 

حوزه ها وارد می شود و تالش دارد زمینه های مختلف 

زندگی بشر را بهبود ببخشد. 

اگر بخواهیم مقداری تحت اللفظی به واژه »مهندسی 

برق« نگاه کنیم، باید آن را بشـکنیم به »مهندسـی« و 

»برق«. خب، »مهندسی« که معلوم است، از هندسه 

می آید و یعنی اندازه گیری ولی این معنای لغوی االن 

خیلـی معتبـر نیسـت و می توانیم بگوییم مهندسـی 

یعنی به کارگیری خالقانه علوم برای طراحی یا توسعه 

ماشـین ها یا فرآیندها. »برق« هم که همه آشـنایش 

هسـتید.  تقریبا محال اسـت که وارد مهندسـی برق 

بشـوید و نسـبت به هیچ کدام از شاخه های مختلف 

آن و فعالیت هـای متنوعـی کـه در ایـن رشـته انجام 

می شود، عالقه مند نشوید. بسیاری از زمینه هایی که 

امروزه در تکنولوژی بارها و بارها نام آنها را می شنوید، 

در مهندسـی بـرق قابـل پیگیری انـد. موضوعاتـی 

ماننـد علوم اعصـاب )Neuroscience(، بالک چین، 

یادگیـری ماشـین )Machine Learning(، علـوم 

داده )Data Science(، فوتونیک، شـبکه های نوری، 

روباتیـک، تراهرتز، مدارهای مجتمع بسـیار فشـرده 

)VLSI(، روش هـای نویـن رمزنگاری، امنیت شـبکه، 

نانوفوتونیـک و نانوالکترونیک، سیسـتم های کنترل 

پیشرفته، ابررسـاناها )Superconductors(، کنترل 

 )Computer Vision( شـبکه ای، بینایی کامپیوتـری

و... همه از موضوعاتی هستند که در آزمایشگاه های 

مختلف دانشـکده مهندسـی برق روی آنها پژوهش 

انجام می شود. 

چهارسال، هفت شاخه، صدوچهل واحد!

اخیرا تغییرات قابل توجه و مثبتی در چارت آموزشی 

دانشـکده  بـرق رخ داده کـه چـارت را بسـیار بهتـر و 

منعطف تر کرده است. این برنامه  آموزشی جدید قرار 

است از امسال اجرایی شود.

احتماال شنیده اید که مهندسی برق چهار گرایش دارد: 

مخابرات، قدرت، الکترونیک و کنترل. این سـخن در 

برق شریف درست نیست! یعنی تنها تا حدی درست 

اسـت. در برنامـه آموزشـی جدیـد دانشـکده مفهوم 

گرایش جای خود را به مفهومی به نام »شاخه« داده 

اسـت. تفاوت مفهوم شـاخه با گرایش آن اسـت که 

دروس تخصصی یک شـاخه کمتر از گرایش اند و در 

نتیجه حق انتخاب شما برای برداشتن دروس اختیاری 

بیشتر شده. همچنین شما می توانید دروس اختیاری 

خود را از شاخه های دیگر انتخاب کنید و با دو شاخه 

در طول دوران کارشناسی خود آشنا شوید. 

شاخه های کارشناسی مهندسی برق عبارتند از:

شـاخه الکترونیـک: ایـن شـاخه بـه طراحـی و   

پیاده سـازی مدارهای الکترونیکی می پردازد. در 

مدارهای الکترونیکی نیمه هادی ها نقش مهمی 

دارنـد و بخـش قابـل توجهـی از دروس شـاخه  

الکترونیک، به بررسی رفتار نیمه هادی ها در شرایط 

مختلف و استفاده از این رفتار برای طراحی مداری 

با ویژگی های مطلوب مربوط می شود.

شـاخه سیسـتم ها و شـبکه های مخابراتـی: در   

ایـن شـاخه پـردازش و تحلیـل سـیگنال ها و 

سیسـتم ها مورد بررسـی قـرار می گیـرد. در این 

شـاخه دانشجویان با ابزارهای ریاضی مختلفی 

آشـنا می شـوند که به کمک آ نها می توان از یک 

سـیگنال اطالعـات مختلفـی را اسـتخراج کـرد. 

همچنین مفاهیم شبکه، یعنی بستری برای انتقال 

اطالعات بین دو یا چند سیسـتم در این شـاخه 

بررسی می شود.

ایـن شـاخه  شـاخه سیسـتم های دیجیتـال:   

نزدیک ترین شـاخه مهندسـی برق به مهندسـی 

کامپیوتر است و درس های این شاخه اشتراکات 

زیادی با دروس رشته کامپیوتر دارند. منطق صفر 

و یک و طراحی سیستم های مبتنی بر این منطق 

اصلی تریـن بخش این شـاخه اسـت. مدارهای 

منطقـی، ریزپردازنده، سـاختار داده، الگوریتم و 

یادگیـری ماشـین، مباحـث پایـه ای دروس این 

شاخه را تشکیل می دهد.

همه چیز از سیگنال شروع شد
شـاخه مایکروویـو و فوتونیـک: ایـن شـاخه   

نزدیک ترین شاخه مهندسی برق به فیزیک است. 

اصلی ترین مبحث این شـاخه الکترومغناطیس 

میدان و موج است که در دروس مختلف به طور 

کامل مورد بررسـی قرار می گیرد. انتشـار امواج، 

آنتن ها، مایکروویو، فیبر نوری، اپتیک و فوتونیک 

مباحث پایه ای دروس این شاخه است.

شـاخه بیوالکتریک: در این شـاخه مفاهیم علوم    

پایه و مهندسـی برق با علوم زیسـتی و پزشـکی 

پیونـد می خـورد و تـالش می کنـد از ابزارهـای 

مهندسی برای حل مسائل پزشکی بهره ببرد. در 

این شاخه عالوه بر درس های مهندسی برق الزم 

است دانشجویان درباره فیزیولوژی نیز اطالعاتی 

کسـب کنند. پردازش سـیگنال، علوم اعصاب و 

بیوسنسـور مباحـث اصلی دروس این شـاخه را 

تشکیل می دهد.

شاخه سیستم های انرژی الکتریکی: تولید انرژی   

الکتریکی، انتقال این انرژی از نیروگاه به شـهر و 

توزیع انرژی الکتریکی در سطح شهر سه مبحث 

پایه ای دروس این شـاخه هسـتند. ماشین های 

الکتریکـی، شـبکه های انتقـال و توزیـع انـرژی 

الکتریکـی، خطوط انتقال قدرت، تولید انرژی به 

روش هـای نویـن، حفاظت سیسـتم های انرژی 

الکتریکی و تأسیسـات الکتریکی مباحث اصلی 

دروس این شاخه را تشکیل می دهد. 

شـاخه کنتـرل و سیسـتم های دینامیکی: هدف   

ایـن شـاخه کنتـرل خـودکار سیسـتم ها و تغییر 

رفتار سیستم برای نزدیک کردن خروجی سیستم 

بـه خروجـی مطلـوب اسـت. دانشـجویان در 

ایـن شـاخه بـا روش هـای تحلیل و مدل سـازی 

سیستم ها، چگونگی کنترل این سیستم ها، انواع 

کنترل کننده هـای خـودکار و روش هـای طراحی 

کنترل کننده ها آشنا می شوند.

اما تفاوت این شاخه ها از ترم ۶ به بعد روشن می شود 

و در 5 ترم ابتدایی شما باید تعدادی دروس پایه )مانند 

ریاضی1 و 2، فیزیک 1 و 2 و معادالت دیفرانسـیل( و 

دروس تخصصی دانشکده ای بردارید. این دروس به 

گونه ای چیده  شده اند که با برداشتن آ نها به شناخت 

مناسبی از تمامی شاخه های مهندسی برق می رسید. 

برخـی از مهم تریـن درس هـای 5 ترم اول مهندسـی 

برق عبارتند از:

آشـنایی با مهندسـی برق: در این درس در قالب   

سخنرانی ها و بازدیدهای متنوع از آزمایشگاه ها 

و صنایع با زمینه های مختلف مهندسی برق آشنا 

می شوید.

مدارهـای الکتریکـی و آزمایشـگاه: در حقیقـت   

محمدرضا رحما�ن
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این درس در ترم دو اولین درس تخصصی برقی 

شماسـت و در آن بـا مفاهیـم پایـه ای مدارهای 

الکتریکی آشنا می شوید. مفاهیم مدار در بسیاری 

از دروس دیگر کارشناسـی مورد اسـتفاده شـما 

خواهد بود.

مدارهـای منطقـی: پایه ای تریـن درس شـاخه   

سیستم های دیجیتال است که در آن با مفاهیم 

اصلی سیسـتم های دیجیتال آشـنا می شـوید و 

می توانید مدارات منطقی را تحلیل، ساده سازی، 

طراحی و پیاده سازی کنید.

الکترونیک1 و 2: در این دو درس با مفاهیم بنیادین   

گرایـش الکترونیـک و عناصر مهـم و پرکاربرد در 

مدارهای الکترونیکی آشنا می شوید.

الکترومغناطیس: مهم ترین درس شاخه  مایکروویو   

و فوتونیک! که در آن تئوری الکترومغناطیس را 

به طور کامل یاد می گیرید و دید عمیقی نسـبت 

به مفاهیم انتزاعی این شاخه پیدا خواهید کرد.

سیگنال ها و سیستم ها: می توان گفت این درس   

از جهاتی مهم ترین درس کل کارشناسی مهندسی 

برق است. در این درس شما دید سیستمی پیدا 

خواهیـد کـرد و با خواص مختلف سـیگنال ها و 

سیستم ها و چگونگی توصیف آنها در حوزه  زمان 

و فرکانس آشنا خواهید شد. مفاهیم این درس 

در جای جـای مهندسـی )و حتـی زندگی!( مورد 

استفاده اند.

کنترل سیستم های خطی: در این درس اولین بار با   

مفاهیم کنترلی آشنا می شوید و توانایی مدل کردن 

یک سیسـتم، تحلیل رفتار آن و نیز طراحی یک 

کنترل کننده برای کنترل آن را پیدا خواهید کرد.

تبدیل انرژی الکتریکی و تحلیل سیستم های انرژی   

الکتریکی: دو درس از شـاخه سیستم های انرژی 

الکتریکـی. در درس تبدیـل انرژی، با ژنراتورها و 

ماشین های الکتریکی آشنا می شوید و در درس 

تحلیـل سیسـتم های انـرژی الکتریکی با شـبکه 

قدرت، خطوط انتقال، سیسـتم توزیع و مسـائل 

مربوط به طراحی شبکه آشنا می شوید.

یک پّله باالتر

گرایش های مهندسی برق در مقطع کارشناسی ارشد 

تقریبا با شـاخه های این رشـته در مقطع کارشناسـی 

منطبق اند. در مقطع کارشناسی ارشد، ۶ گروه آموزشی 

وجود دارد که برخی از آنها به تعدادی گرایش تقسیم 

شـده اند. در زیر گروه های آموزشـی مقطع کارشناسی 

ارشد فهرست شده اند:

مخابـرات: گرایـش مخابـرات سیسـتم، گرایش   

مخابـرات میـدان و مـوج )مایکروویـو و نوری(، 

گرایش مخابرات امن و رمزنگاری

و  میکـرو  افزاره هـای  گرایـش  الکترونیـک:   

گرایـش مدارهـای مجتمـع  نانوالکترونیـک، 

الکترونیک

قـدرت: گرایـش سیسـتم های قـدرت، گرایـش   

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

کنترل  

مهندسی پزشکی )بیوالکتریک(  

سیستم های الکترونیک دیجیتال  

If You Are Intelligent, 

Where Is Your Money?

فارغ التحصیـالن رشـته ی مهندسـی بـرق می توانند 

در شـرکت های مختلـف خصوصـی و دولتـی کـه در 

زمینه های مختلف مهندسـی بـرق فعالیت می کنند، 

مشـغول به کار شـوند. در صنایع مختلف کشور مثل 

صنایـع مربـوط بـه تولیـد و انتقـال و توزیـع انـرژی 

الکتریکـی، صنایـع مخابرات، صنایـع نظامی )رادار، 

صنایـع موشـکی و...(، همچنیـن در بخش هـای 

اتوماسیون کارخانه های مختلف نیاز به مهندسان برق 

وجود دارد. شـرکت هایی که در زمینه های روباتیک، 

 Big( الکترونیک، پردازش و تحلیل داده های حجیم

Data( و مهندسی پزشکی فعالیت می کنند نیز همواره 

مشتاق جذب فارغ التحصیالن زبده این رشته هستند. 

همچنین تکنولوژی های پیشرفته در هوشمندسازی، 

اقتصـاد دیجیتـال، انـرژی، نانـو و زیسـت فناوری، 

هسـته ای، هوافضا، هوش مصنوعی و دیتاماینینگ 

همه و همه نیاز به مهندس برق خبره داشته و دارند. 

عالوه بر این به دلیل آنکه اغلب دانشجویان مهندسی 

بـرق در دوران دانشـجویی خـود مهـارت زیـادی در 

زمینه هـای نرم افزاری و سـخت افزاری پیدا می کنند، 

می تواننـد در شـرکت های فعـال در این زمینه ها هم 

مشغول کار شوند. 

 آیا برق به درد من می خورد؟ 

آیا من به درد برق می خورم؟

طبعا کسی که می خواهد در رشته مهندسی برق درس 

بخوانـد، بایـد در ریاضیـات و فیزیک مهارت داشـته 

باشد. در درس های مختلفی از مهندسی برق شما به 

حسـاب دیفرانسـیل و انتگرال، حسـاب برداری، جبر 

خطی، تئوری احتماالت و بهینه سازی نیاز پیدا می کنید 

و در نتیجـه الزم اسـت بتوانیـد به خوبی از پس این 

بخش های ریاضی بربیایید. البته همه مطالب مورد 

نیازتان در درس های ریاضی1 و 2، معادالت دیفرانسیل 

و ریاضیات مهندسـی به شـما آموزش داده می شود، 

مهم آن است که عالقه و حوصله الزم برای یادگیری 

عمیق این دروس را داشته باشید. همچنین به دلیل 

ماهیت رشـته مهندسـی برق الزم است دید و شهود 

خوبی نسـبت به فیزیک الکتریسـیته داشته باشید و 

در نتیجه باید درس فیزیک2 را جدی بگیرید.

اما بخشـی از مهارت هایی که مورد نیاز شماسـت، 

وابسـته به شـاخه ای اسـت که برای تحصیل در سـه 

ترم پایانی انتخاب می کنید. شاخه  الکترونیک نیازمند 

دید سیستمی و دقت باالست، همچنین باید توانایی 

محاسباتی نسبتا باالیی داشته باشید تا در درس های 

این شـاخه به مشـکل نخورید. شـاخه سیسـتم ها و 

شبکه های مخابراتی نیازمند دید سیستمی و همچنین 

توانایی ریاضیاتی باالست. تئوری آمار و احتماالت و 

همچنین آنالیز فوریه در این شاخه بسیار مهم است. 

شـاخه سیسـتم های دیجیتال نیازمند مهارت باالیی 

در برنامه نویسی است. در درس های مختلفی از این 

شاخه باید برنامه های کامپیوتری مختلفی بنویسید، 

در نتیجه باید به خوبی بتوانید کد بزنید و همچنین 

کدتان را اشکال یابی )دیباگ( کنید. شاخه مایکروویو 

و فوتونیک نیازمند درک قوی و شهود عمیقی از نظریه 

الکترومغناطیس و حسـابان برداری اسـت. شـاخه 

بیوالکتریک نیازمند آن است که عالوه بر توانایی های 

ریاضیاتی و مهندسی به پزشکی هم عالقه مند باشید 

و رابطـه نسـبتا خوبـی با علوم زیسـتی و فیزیولوژی 

داشته باشید. در شاخه سیستم های انرژی الکتریکی 

عالوه بر دید مهندسی برق، نیازمند یک دید اقتصادی 

هم هسـتید تا بتوانید طراحی هایی انجام دهید که 

از نظر اقتصادی هم بهینه باشند. همچنین یک دید 

قوی از شبکه و نیز سیستم سه فاز در این شاخه مورد 

نیاز اسـت. در نهایت در شـاخه کنترل و سیستم های 

دینامیکی نیازمند دید سیستمی و همچنین ریاضیات 

خوب و قوی هسـتید تا بتوانید به خوبی سیسـتم ها 

را مدل کنید و آ نها را کنترل کنید.

نکته دیگری که باید به آن دقت کنید، توانایی کار 

با مفاهیم انتزاعی اسـت! شـما هیچ وقت نه جریان 

الکتریکـی را تـوی دسـتان تان حـس می کنیـد و نه 

هیچ  وقـت چیـزی به نام ولتاژ را جلوی چشـمان تان 

می بینید. هیچ کسی هم تا کنون ادعا نکرده که خطوط 

میدان مغناطیسی در اطراف یک سیم حامل جریان را 

دیده ولی شما باید این مفاهیم انتزاعی را یاد بگیرید، 

بـا آنها مسـأله حل کنیـد، از آنها امتحان بدهید و در 

آنها غرق شوید! تنها در این صورت است که می توان 

گفت شما یک مهندس برق هستید!

در کنار همه این مهارت ها خالقیت بسیار مهم است. 

این را بدانید که دروس دانشگاهی گرچه بسیار مهم 

و الزم هستند ولی این آفت را دارند که خالقیت شما 

را تا حد زیادی تضعیف می کنند و تالش دارند برای 

حل هر مسأله صرفا یک راه آزمایش شده و مطمئن را 

جلوی پای شما بگذارند. حقیقت آن است که بخش 

قابل توجهی از پیشـرفت های علم و تکنولوژی بر اثر 

ارائه راه حل های خالقانه ای بوده که هیچ کس به آنها 

فکر نکرده بود   
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از رشـته مهندسـی هوافضـا بگوییـد و اینکه در 

ایـن رشـته تحصیلـی به طـور کلی چـه مقوالتی 

دنبال می شود؟ 

هوافضا اساسا یک رشته اصلی است نه یک رشته فرعی. 

این طور نیسـت که هوافضا یک زمینه میان رشـته ای 

باشد، یعنی چند رشته به هم متصل شوند و مهندسی 

هوافضا را بسازند. در دنیا هوافضا یک زمینه بالغ است. 

24۰ سال شاید قدمت داشته باشد. مهندسی هوافضا 

یعنـی هـر فعالیت مهندسـی که درون جـو یا خارج از 

جـو انجـام می شـود و هدف آن توسـعه هوانوردی و 

فضانوردی و طراحی و ساخت تجهیزاتی است که در 

حوزه هوانوردی و فضانوردی به کار می رود. شریف هم 

تقریبا مثل باقی دانشـگاه ها یک کارشناسـی عمومی 

دارد که در آن بچه ها با خیلی از مفاهیم هوانوردی و 

فضانوردی آشنا می شوند؛ مقدمه ای بر رشته هوافضا، 

دینامیـک پرواز، دینامیک کنتـرل، مکانیک مدارهای 

فضایی، انواع طراحی ها، طراحی و تحلیل سازه. در دوره 

ارشد هم پنج گرایش اصلی ارائه می شود؛ آیرودینامیک، 

مهندسی کنترل، پیشرانش، سازه و مهندسی فضایی.

دانشـجویان رشـته مهندسـی هوافضـا چـه 

امکان هـای تحصیلـی و پژوهشـی پیـش روی 

خود دارند؟

زمینه هـای تحقیقاتـی ایـن رشـته بسـیار گسـترده 

اسـت. بخش عمده ای از تحقیقات در حوزه طراحی 

اسـت و بخـش عمـده دیگـر حـول محـور تحلیل و 

شبیه سـازی می چرخد؛ از جمله طراحی وسـیله های 

هوایـی و فضایـی، طراحی ماهـواره و ماهواره برها، 

طراحی زیرسیسـتم هایی مثل موتور و سیسـتم های 

پیشرانش، تحلیل سیال، تحلیل کنترل جریان، تحلیل 

انواع روش های پاشش سوخت، شناسایی رفتارهای 

دینامیکـی، طراحـی کنترل کننده ها، انـواع تحلیل و 

طراحی سـازه ها، شبیه سازی های دینامیکی، طراحی 

تست، شناسایی رفتار سیستم های هوایی در مقابله 

بـا رفتارهـای غیرمتـداول و مخـرب و مدیریـت این 

رفتارها، تحلیل احتراق، تحلیل ارتعاشـی و... . حتی 

االن تحقیقات به سمت هوشمندسازی و بهینه سازی 

هم حرکت کرده، یعنی طراحی سیسـتمی که خرابی 

را در خودش کشف کند، با آن نقص و طراحی بتواند 

مقابله کند و مأموریتش را انجام دهد.

یـک فارغ التحصیـل مهندسـی هوافضـا در چه 

جاهایـی می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چه 

کارهایی انجام می دهد؟

مـا دو صنعـت مـادر در هوافضای ایـران داریم؛ یکی 

صنایـع حمل ونقـل هوایـی کـه مجموعـه ای عظیـم 

اسـت شـامل هواپیما، فرودگاه، خدمات فرودگاهی، 

خدمات پشـتیبانی، خدمات پرواز و... . فقط در یک 

هواپیمـا حداقـل 25۰ زیرسیسـتم وجـود دارد. این 

صنعت حمل ونقل هوایی یکی از اصلی ترین و شاید 

سریع ترین صنایع حمل و نقل هم به حساب می آید. 

از آن  طرف یکی از صنایع نظامی ما وابستگی عمده 

به هوافضا دارد که در ایران دو بخش شـده: صنایع 

هوایـی و صنایـع هوافضایـی که بخشـی موشـکی 

اسـت و بخشـی هوایـی. از سـوی دیگـر خیلـی از 

صنایع با هوافضا ارتباط نزدیک دارد؛ صنعت انرژی، 

نیروگاهـی، صنایع توربین های گازی و بادی، صنایع 

الکترونیـک، مخابـرات، صنایع دریایـی و... بخواهم 

صریح بگویم کار واقعا هست. هر مهندس هوافضایی 

که فارغ التحصیل می شود برایش کاری پیدا می شود. 

فقط بحث این است که این کار یک کار مقطعی  است 

یا یک کار دائمی به عنوان شغل و همراه با مزایای آن. 

در واقع از هر پنج نفر احتماال یک نفر کار کامال مرتبط 

با رشته به صورت شغل دائمی و با شرایط مناسب پیدا 

می کنـد و باقـی افراد ممکن اسـت در فضاهای دیگر 

مشغول به فعالیت شوند. خوشبختانه ما اتحادیه ای 

داریم به نام اتحادیه صنایع هوایی و فضایی کشـور 

کـه حـدود 1۸۰ شـرکت خصوصـی و نیمه خصوصی 

عضو آن هستند. با توجه به ابعاد شرکت ها 3۰درصد 

از فارغ التحصیالن جذب این شرکت ها می شوند.

دانش آمـوزی که می خواهد مهندسـی هوافضا 

را به عنوان رشـته تحصیلی در دانشـگاه انتخاب 

کند، چه ویژگی و شخصیتی باید داشته باشد؟

خوشـبختانه یـا متأسـفانه در هوافضـا کار جذابیت 

زیادی دارد. فناوری های زیادی در این رشـته دخیل 

هسـتند. وقتی وارد این رشـته می شـوید، همیشـه 

مغزتان را فعال نگه  می دارد. بچه های هوافضا عادت 

دارند شاخه های مختلفی از علوم و مهندسی را تلفیق 

کـرده و اسـتفاده کنند. مهنـدس هوافضا باید اصول 

مهندسی را رعایت کند. هوافضا صنعتی ا ست که با 

جان آدم ها سر و کار دارد؛ هم محصوالت هوافضا و 

هم در توسعه محصول. بنابراین الزم است مهندسی 

که در این حوزه وارد می شود، از ضرب و تقسیم نترسد، 

از تکرار ضرب و تقسیم خسته نشود. مهندس هوافضا 

در پروژه های صنعتی بارها و بارها باید محاسبه  کند 

و محاسبه هایش را چک کند. یک ویژگی دیگر اینکه 

باید عاشـق کار گروهی باشـد، چون با مهندسی مواد 

درگیر می شود، با مکانیک درگیر می شود، با الکترونیک 

درگیر می  شود، با کنترل درگیر می شود. باید شخصیت 

تعامل پذیر خوبی داشته باشد. اگر می خواهد وارد این 

رشته شود، باید عاشق توسعه تکنولوژی هم باشد  

گفت وگو با دکتر بنازاده؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی هوافضا:

اوج هیجان با به روزترین فناوری ها
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را بخواهید از هوافضا تا دلتان راستش 

بخواهد می شـود و می توانم 

با شـور و اشـتیاق و هیجان و احساسـات بنویسـم. 

می توانم مانند همه مقدمه های هوافضایی احساسی 

دنیا از رویای پرواز بگویم و عشق کودکی خیلی هایمان. 

می توانـم از بـاال و پاییـن پریدن هایمان هنگام عبور 

یک هواپیما از آسـمان باالی سـرمان یا با سرخوشی 

دست تکان دادن برای هلیکوپترهایی که در ارتفاعی 

پایین تر می پریدند، بگویم. ما همه کم وبیش این گونه 

شیفته بودیم و بزرگ تر که شدیم، نام دیوانه ترهایمان 

را »هوافضایی« گذاشتند اما راستش این گونه نوشتن 

برای کسـانی که شـاید به دنبال نگاهی بی طرفانه و 

نسبتا مطلع در این متن می گردند، تصمیمی عاقالنه  

و منطقی نیست.

یک تعریف کمی خودمانی

مهندسی هوافضا را می توان به طور کلی تحت عنوان 

دانش، تخصص و مهارت شناخت، طراحی، ساخت و 

کنترل وسایل پرنده ساخت دست انسان و سامانه ها 

و اجـزای مرتبـط بـه آن معرفی کـرد. خودمانی این 

تعریف این است که در این رشته شما اصوال با وسایل 

پرنده و چالش های ریز و درشـت طراحی، سـاخت و 

به کارگیری آنها مواجه هستید. اساسا شما در رشته 

مهندسی هوافضا بناست تالش کنید تا بتوانید پرواز 

یک هواپیما، هلیکوپتر، موشک، پهپاد و... را بشناسید 

و طرح ریزی کنید، با ویژگی ها و عملکرد هر کدام آشنا 

شـوید و این آشـنایی را در کاربرد درسـت آ نها به کار 

ببریـد، نیـاز موجود برای وجود داشـتن پرنده ای که 

اکنون وجود ندارد را شناسایی و برحسب این شناخت 

برای آن مأموریت تعریف کنید، یک وسیله پرنده را بر 

حسـب این نیاز و مأموریت ها طراحی کنید، وسایل 

پرنده موجود را بهبود ببخشید، در مورد سامانه ها و 

قسمت های مختلف مربوط به وسایل پرنده شناخت 

و تخصص داشته  باشید، سامانه هوافضایی مورد نیاز 

را که اکنون وجود ندارد شناسایی و بر حسب الزامات 

مورد نظرتان آن را طراحی کنید، اجزا و سامانه های 

مختلف مرتبط با هوافضا را بهبود ببخشـید و کارها 

و تعاریف بی شـمار دیگر که ذکر تمامی آنها بی شـک 

در اینجا نمی گنجد. 

یک پروژه مربوط به سامانه های هوافضایی به سبب 

مالحظات و جنبه های مختلفی که شـامل می شـود، 

نیازمند استفاده از تخصص ها و مهارت های مختلف 

در کنـار یکدیگـر اسـت و در نتیجـه وجـود مهندس 

هوافضا در این پروژه ضروری است، چراکه باید برای 

تعامل با همه این افراد از دانش و عالقه مندی نسبی 

برخوردار باشد تا بتواند تمامی این تخصص ها را در 

جهـت هـدف نهایی پروژه به کار گیرد، با افراد سـایر 

رشـته ها و تخصص ها کار کند، جایگاه هریک از آنها 

گاهی دوباره به آسمان نگاه کن
در چرخه پروژه را بداند و داده ها و بازخوردهای الزم 

را ردوبدل کند. در واقع از این جهت مهندسی هوافضا 

را یک رشته  بین رشته ای می دانند و مهندسان هوافضا 

رهبران پروژه های هوافضایی به شمار می آیند.

همان طورکه تا اینجا نیز اشـاره کردیم، مهندسـان 

هوافضـا تنهـا بـه طراحـی و کاربرد نهایـی کل پرنده 

نمی پردازنـد. در واقـع وظیفـه آشـنایی، طراحـی و 

به کارگیری هر کدام از اجزای وسـایل پرنده به صورت 

مجزا، از جمله موتور، بدنه و... نیز در کنار آشنایی با 

تمام اینها و تأثیرات و نقش شان در طراحی پرنده و 

نگاه جامع به آن بر عهده مهندس هوافضاست. البته 

الزام شناخت دقیق هر یک از این سامانه ها که اصول 

پایـه طراحـی و کارکرد آنها در بسـیاری از زمینه های 

دیگر با حساسـیت و دقتی کمتر مورد اسـتفاده قرار 

می گیرد، باعث می شود یک مهندس هوافضای خوب 

فردی باشد که از دانش مربوط به بسیاری از رشته های 

مهندسی با توانایی کاربرد دقیق تر آنها برخوردار است. 

برای واضح تر شدن این بحث می توان این گونه مثال 

زد که چنان چه شـما به عنوان یک مهندس هوافضا 

تخصـص و مهـارت طراحـی یـک موتور بـا توجه به 

الزامات خاص یک پرنده را فراگرفته باشید، فراگیری 

به کار بردن این تخصص در طراحی یک موتور زمینی 

نیروگاه برای شما ساده تر به نظر می آید. 

در هوا و فضای شریف

یک دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی هوافضای 

شـریف باید 14۰ واحد درسـی را بگذارند. در بین این 

واحدهـا حـدود 45 واحد مربـوط به دروس عمومی 

و پایه اسـت؛ درس هایی از قبیل ریاضیات و فیزیک 

عمومـی، معـارف، ادبیـات و... در ایـن دسـته قـرار 

می گیرنـد. ایـن درس ها معموال تا ترم 3 کارشناسـی 

تقریبا به اتمام می رسند.

دروس مختص چارت درسـی مهندسـی هوافضا از 

ترم 2 و 3 آغاز می شـود که البته تعداد نسـبتا زیادی 

از این درس ها با رشته های مهندسی دیگر اشتراکاتی 

دارد. ترم های ابتدایی در دوران کارشناسـی بیشـتر 

بـه گذرانـدن دروسـی می گـذرد که جنبـه عمومی تر 

یـا مشـترک تری با سـایر رشـته ها دارنـد و اصطالحا 

هوافضایی بودن را کمتر در آنها شاهد هستیم. از درس 

»مقدمـه ای بر هوافضا« می توان به عنوان تنها درس 

غیرمشترک با سایر رشته ها در این ترم ها نام برد.

از ترم هـای 4 یـا 5 یـک دانشـجوی کارشناسـی 

بیشـتر با دروس غیرمشـترک با سایر رشته ها مواجه 

می شود. دروسی مانند آیرودینامیک، عملکرد هواپیما، 

دینامیک پرواز، اصول پیشرانش، مکانیک مدارهای 

فضایـی، دروس طراحی و کارگاه هایی مانند رباتیک 

مریم قیدی
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هوایی، موتور، بال و بدنه و... را می توان از این  جمله 

دانست. در درس های تئوری شما بیشتر پایه اصلی 

مباحث را فراگرفته و با موضوع آن آشنا می شوید و در 

دروس کارگاهی و آزمایشگاهی سعی بر این است که 

با برخی ابزارهای کار عملی یا چگونگی نوشتن گزارش 

از نتایج یک تسـت علمی آشـنا شـوید. با این وجود 

چـارت فعلـی این رشـته در دوران کارشناسـی از دید 

بسیاری از دانشجوها و استادان ایراد و کمبودهایی 

دارد و نمی توان تصور کرد برای تمام دید هوافضایی 

یک دانشجوی هوافضایی می توان به آن بسنده کرد.

اگـر بخواهیـم به یکـی از هدف هـای آموزش یک 

دانشجوی کارشناسی در رشته مهندسی هوافضا طی 4 

یا 5 سال اشاره کنیم، می توان آن را به عنوان توانایی 

و مهارت به کارگیری تمامی دروس و مهارت های این 

دوره جهت طراحی یک پرنده یا سـامانه  هوافضایی 

معرفـی کرد. مسـیر رسـیدن بـه این هـدف قطعا از 

خالل این واحدهای درسی می گذرد اما بی شک این 

کار به تنهایی کافی نیسـت. دانشـجوی کارشناسـی 

مهندسـی هوافضـا اگـر بخواهد بـرای چنین هدفی 

آماده شـود و در دوران کارشناسـی برای رسـیدن به 

چنین اهدافی و آماده شدن برای کار در محیط واقعی 

تالش کند، در کنار گذراندن واحدهای درسی نیازمند 

دسـت زدن بـه تجربه های بسـیاری اسـت. از جمله 

ایـن تجربه های شـیرین، آزمـودن مهارت های خود 

در مسـابقات داخلی و بین المللی با زمینه طراحی و 

سـاخت اسـت تا با پیگیری چنین روندی هرچه بهتر 

بتواند نگاه خود را نسبت به کاربرد هر کدام از دروس 

گذرانده شده دقیق تر کند.

باال، باال و باالتر

رشـته مهندسـی هوافضا در دانشگاه صنعتی شریف 

در مقاطـع کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد، دکتری و 

پسادکتری دانشجو می پذیرد. این رشته در ایران در 

مقطع کارشناسی ارشد و پس از آن، به 5 گرایش کلی 

تقسیم می شود: دینامیک پرواز و کنترل، پیشرانش، 

آیرودینامیک، سازه و فضا:

گرایش دینامیک پرواز و کنترل به بررسی معادالت   

پرواز جسم پرنده و رفتار و حرکات آن می پردازد. 

ایـن گرایـش نیروها و اغتشاشـات خارجی وارد 

بر پرنده و تأثیر آ نها بر پرواز را بررسـی کرده و به 

مدل سازی آن می پردازد.

گرایـش پیشـرانش وظیفـه تأمین نیـرو و توان   

سـامانه های هوافضایی را بـر عهده دارد. به طور 

کلی بخش اصلی وظیفه طراحی و کاربرد موتور 

سامانه های هوافضایی بر عهده این گرایش است.

گرایش آیرودینامیک وظیفه بررسی حرکت جریان   

حول بدنه جسم پرنده و چگونگی بهینه سازی این 

حرکت از طریق طراحی فرم و شکل خاص بدنه، 

بال و... را بر عهده دارد.

گرایـش سـازه وظیفـه طراحـی و سـاخت بدنه   

و فیزیـک بخش هـای مختلـف سـامانه های 

هوافضایـی را بـا توجـه بـه مالحظـات مختلف 

وزنی، جنس مواد و... بر عهده دارد.

گرایـش فضـا را نیز می  تـوان به نوعی به کارگیری   

تمـام ایـن مـوارد در سـازه های پرنـده در خارج 

جو و نیز طراحی مانورها و مسـیرهای سـفرهای 

فضایی دانست. البته دانشگاه شهید ستاری برای 

کارشناسی  ارشد هوافضا در گرایش سوانح هوایی 

و صالحیت پروازی نیز دانشجو می پذیرد.

در مورد امکان ادامه تحصیل در خارج از ایران از آ نجا 

که هوافضا تقریبا در تمامی کشورها رشته حساسی 

محسوب می شود، گرفتن ویزا برای ادامه دادن این 

رشته در خارج از ایران به نسبت سایر رشته ها دشوارتر 

اسـت. درواقع آن دسـته از دانشـجویان هوافضا که 

عالقه مند به ادامه تحصیل در دانشگاه های اروپایی و 

امریکایی هستند، اکثرا در رشته هایی غیر از هوافضا 

)امـا معمـوال مرتبـط یا زیرشـاخه( می تواننـد ادامه 

تحصیل بدهند.

باند پرواز

اگـر بخواهیـم از موقعیت هـای شـغلی متناسـب با 

توانایی هـای یـک مهنـدس هوافضا صحبـت کنیم، 

می توان به تمامی موارد ذکرشده در بخش های قبل 

اشاره کرد. به عالوه یک مهندس هوافضا با توجه به 

الـزام فراگرفتن توانایی و دانش های مرتبط با سـایر 

رشـته ها می توانـد بـر حسـب عالقـه و توانمندی در 

قسـمت های مشترک با مهارت های یک هوافضایی 

از پروژه هایی که ممکن است تماما هوافضایی نباشد، 

مشغول به کار گردد.

فرصت هـای شـغلی حـوزه مهندسـی هوافضـا در 

سال های قبل نشان داده که تعداد گزینه های موجود 

نه به اندازه کل فارغ التحصیالن رشته بلکه کمتر است. 

از این رو یکی از موارد تعیین کننده برای قرارگرفتن در 

معرض فرصت های شغلی این رشته  این است که شما 

عالوه بر گذراندن واحدهای درسـی چه مهارت هایی 

را به عنوان یک مهندس هوافضا فراگرفته اید، توانایی 

کاربرد مناسب و مرتبط چه نرم افزارهایی را دارید و چه 

مهارت های متفاوت و بهتری از سایر فارغ التحصیالن 

و هم دوره ای های رشته خود کسب کرده اید.

به طـور کلـی بـازار کار مهندسـی هوافضـا و سـایر 

رشـته های مهندسـی )به جز 1 یا 2 رشـته( را می توان 

در یک وضعیت دانست. با این حال در مورد هوافضا 

مشـخصا ابتدا باید دانسـت که با توجه به ذات این 

رشـته، عمده فرصت های کاری به  نحوی به دولت و 

مراکز حاکمیتی ارتباط خواهد داشت؛ دولتی که این 

روزها دیگر به سختی و بسیار محدود توانمندی جذب 

نیـروی بیشـتر را دارد. هرچنـد با توجه به گسـترش 

نسبی فضای شرکت های خصوصی همکار، به تدریج 

و البته به کندی به سـمت برون سـپاری فعالیت های 

ریز و درشـت پیش می رود و شـاید بتوان این مورد 

را نویدی برای ایجاد فضای کاری پویا و گسـترده در 

سال های آینده برای این رشته ارزیابی کرد. 

آماده پرواز هستی یا نه؟

اگر بخواهیم در مورد روحیات مناسب برای تحصیل در 

رشته هوافضا صحبت کنیم، می توان گفت این افراد 

بایـد عالقه منـد و آماده فراگیـری کارکردن با یک تیم 

و درگیری با چالش های آن باشـند. با توجه به موارد 

گفته  شـده مهندس هوافضا را در بسـیاری از پروژه ها 

می توان مهندس »تصمیم گیرنده« دانست. هوافضا به 

سبب ظرافت ها و حساسیت های خاص موجود مانند 

حرکت بر لبه یک تیغ است. به سبب محدودیت های 

بسیار برای کارکردن در محیطی غیر از زمین، از جمله 

محدودیـت وزن، تفـاوت شـرایط محیطـی با زمین 

و... هوافضـا عرصـه تصمیم گیری های بهینه اسـت و 

یک مهندس هوافضا باید آموخته باشـد که با توجه 

به چالش های موجود در کار خود و سـایرین بهترین 

تصمیم در جهت هدف پروژه را اتخاذ کند. اگر عالقه مند 

به درگیری با چالش های مختلف و تعامل با سایرین 

برای رسـیدن به یک طرح بهینه در جهت یک هدف 

مشخص هستید، هوافضا شما را هیجان زده خواهد 

کرد اما اگر ترجیح می دهید در حاشیه امن تان مانده 

و با تصمیم گیری های متنوع مواجه نباشـید، احتماال 

هوافضا گزینه مناسبی برای شما نیست.

اگـر شـما ترجیح می دهیـد تنها بر روی یک بخش 

جزیـی از یـک مسـأله بـزرگ تمرکز کنیـد و نیازی به 

دانستن و درگیری با چالش های سایر بخش های آن 

نداشـته باشـید، شاید هوافضا گزینه چندان مناسبی 

برایتـان نباشـد. در میان دروس دبیرسـتان مباحث 

دینامیک، سینماتیک و ترمودینامیک و تا مقدار الزم 

ریاضیات باید تا حدودی جزء عالقه مندی هایتان بوده 

و یا الاقل از آ نها متنفر نبوده نباشـید. شـیمی نقش 

بسـیار کمتری، الاقل در سـطح کارشناسـی در چارت 

مهندسی هوافضا ایفا می کند.

نکتـه ای کـه در اینجـا قابـل ذکر اسـت اینکه اگر از 

عالقه منـدان نجـوم، رصد، کیهان و... هسـتید، باید 

بدانید مقصد مناسب شما مهندسی هوافضا نیست. 

احتماال در دانشکده فیزیک بیشتر بتوانید دنبال این 

عالقه بگردید. به عالوه فارغ التحصیالن هوافضا خلبان 

نیز نمی شوند و راه وصول به آن عالقه نیز از این سمت 

نیسـت. و در آخر اگر شـما هم هنوز گاهی با عشـق 

به هواپیمای باالی سـرتان نگاه می کنید و رویایتان 

تالش برای زدن طرحی برای پرواز یک جسـم اسـت، 

می توانید خود را یک هوافضایی قلمداد کنید  
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مهندسی شیمی

آنچه که فکر نمی کنید
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چرا رشـته  مهندسـی شـیمی به عنوان یک رشته 

دانشـگاهی وجـود دارد؟ مهندسـی شـیمی چه 

نیازی از جامعه را برطرف می کند؟

از اوایل قرن بیستم و با پیشرفت صنایع شیمیایی نیاز 

به رشته مهندسی شیمی احساس شد و این رشته از 

دل مهندسـی مکانیـک بیـرون آمد. قبل از آن به طور 

سنتی شیمی دان ها بنیان گذار و پیشرو در زمینه صنایع 

شـیمیایی بودنـد ولی با پیشـرفت صنعـت ابعاد کار 

فراتر از توانایی آ نها رفت. از طرف دیگر مشخص بود 

که بسیاری از تکنولوژی ها بر اساس روابط مکانیکی 

مثل سـیاالت و انتقال حرارت باید شـکل بگیرد. این 

حلقه مفقوده بین شیمی دان ها و مهندسان مکانیک 

سـبب ایجاد مهندسـی شیمی شـد. البته از آن زمان 

تاکنون مهندسی شیمی نسبت به چیزی که برای آن 

به وجود آمده بود، تغییر زیادی کرده و وارد حوزه های 

مختلفی شده است.

مهندسـی شـیمی چقدر با شـیمی ارتباط دارد؟ 

مثـال کسـی کـه در دبیرسـتان با شـیمی ارتباط 

خوبی نداشته االن می تواند وارد رشته مهندسی 

شیمی شود؟

اگر بخواهیم عددی صحبت کنیم، بچه های مهندسی 

شیمی از بین 14۰ واحدی که در کارشناسی می گذرانند، 

بیشـتر از 17 واحـد شـیمی ندارنـد. دانشـجویانی را 

می شناسم که در این رشته تحصیل می کنند و عالقه 

چندانـی هـم به شـیمی ندارند و ایـن بی عالقگی به 

شیمی برایشان مشکلی ایجاد نکرده است. مجموعه 

گرایش های رشـته مهندسـی شیمی آنقدر گسترده و 

متنوع است که هر کسی می تواند بخش مورد عالقه 

خود را در این رشته پیدا کند.

مهندسی شیمی چه آینده تحصیلی و پژوهشی 

برای فارغ التحصیالنش رقم می زند؟ این رشـته 

در تحصیالت تکمیلی چه گرایش هایی دارد؟

گرایش های این رشـته خیلی زیاد و متنوع اسـت. از 

گرایـش فراینـد شـروع می کنم که بـا توجه به توزیع 

صنایع شیمیایی و نفتی در کشور ما از اهمیت ویژه ای 

برخوردار است. این گرایش به فرایندهای شیمیایی 

می پردازد و کارش این است که یک فرایند شیمیایی 

را از آزمایشگاه به یک مقیاس عظیم و تولید صنعتی 

برساند. گرایش دیگر کنترل است که شباهت هایی به 

گرایش کنترل مهندسی مکانیک و مهندسی برق دارد. 

تمام فرایندها و اتفاقاتی که در یک واحد صنعتی مثل 

پاالیشگاه و پتروشیمی رخ می دهد، نیاز به کنترل دارد 

تا به خروجی مطلوب برسد. گرایش بعدی جداسازی 

و پدیده هـای انتقال اسـت. در بسـیاری از فرایندها 

می خواهیم مواد مختلف را از هم جدا یا با هم مخلوط 

کنیم. پدیده های انتقال شامل انتقال حرارت، انتقال 

جرم و انتقال تکانه اسـت و این پدیده ها پایه تمام 

فرایندهایی هستند که در موردشان صحبت می کنیم. 

گرایش بعدی گرایش پلیمر است. یک گرایش دیگر 

ترموسـینتیک و کاتالیسـت اسـت که به طور ویژه در 

کشـور مـا و در فرایندهـای نفـت و گاز اهمیت دارد. 

گرایش بعدی گرایش محیط زیست است، گرایشی 

که در این سال ها در ایران و در دنیا توجه زیادی به خود 

جلب کرده و می خواهد فرایندهایی را طراحی کند که 

از نظر محیط زیسـتی مطلوب تر باشـد و چالش های 

انسان و محیط زیست را حل کند. گرایش بعدی که از 

آن حرف می زنم، یکی از جدیدترین و خوش آتیه ترین 

گرایش هـا در ایـران و جهان اسـت؛ بیوتکنولوژی که 

این روزها اثرش را همه جا می توانیم ببینیم. گرایش 

دیگر که آن هم گرایش جدیدی محسـوب می شـود، 

گرایش مهندسی پزشکی است که با پیشرفت پزشکی 

و نیاز به تولید مواد جدید مورد اسـتفاده در پزشـکی 

به وجود آمده است.

یـک فارغ التحصیـل مهندسـی شـیمی در چـه 

جاهایـی می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چه 

کارهایی انجام می دهد؟ 

بـا توجـه بـه منابـع زیاد موجـود در کشـور و صنایع 

متعددی مثل نفت و گاز، صنایع سیمان، صنایع غذایی 

و صنایع شیمیایی، زمینه کار مهندسی شیمی در کشور 

ما بسیار خوب است. در صنایع مختلف کشور همواره 

نیاز به مهندسـان شـیمی وجود دارد و در حال حاضر 

هـم مهندسـان شـیمی در ایـن صنایع حضـور دارند. 

حوزه های جدید شغلی هم که کم کم دارند پا می گیرند 

و بیشتر در شکل استارت آپ خود را نشان می دهند، 

بیشتر ایده ها و کارهای جدید در زمینه بیوتکنولوژی و 

مهندسی پزشکی هستند؛ مثل تولید قرنیه مصنوعی.

دانش آموزی که می خواهد مهندسـی شـیمی را 

به عنـوان رشـته تحصیلـی در دانشـگاه انتخاب 

کند، چه ویژگی و شخصیتی باید داشته باشد؟

از نظر درسـی اگر بخواهم بگویم، تسـلط بر مفاهیم 

ریاضی و فیزیک و شیمی الزم است. شدت و ضعف 

تسلط بر هر کدام از اینها بستگی به گرایش و رشته ای 

دارد کـه یـک نفر می خواهد انتخاب کند. یک ویژگی 

رشـته مهندسی شـیمی این است که فضای صنعتی 

دارد و کسـی که وارد این رشـته می شود، باید بتواند 

خـودش را بـا ایـن فضـا تطبیـق دهـد؛ مثـال فضای 

پاالیشـگاه و پتروشیمی که کارکنانش دور از خانواده 

و در آب وهـوای گـرم کار می کننـد. یـک ویژگـی مهم 

دیگر برای مهندسـی شـیمی خالقیت در کنار عالقه و 

سخت کوشی است  

گفت وگو با دکتر فتوت؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی

حوزه های جدید در کنار قدیمی ها
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بـه وجودآمـدن رشـته ای به نام فلسفه 

مهندسـی شـیمی در نـوع خـود 

بسـیار جالب اسـت. قبل از به وجود آمدن مهندسـی 

شـیمی برای طراحی کارخانه ها عموما از مهندسـان 

مکانیـک اسـتفاده می شـد و در مواقعـی کـه زمینـه 

فعالیـت کارخانـه بـه صنایع شـیمیایی مربـوط بود، 

شـیمی دان ها نیـز پا به میدان می گذاشـتند، زیرا در 

طراحی کارخانه های صنایع شیمیایی هم نیاز به دانش 

طراحـی صنعتـی بود و هم آشـنایی بـا واکنش های 

شـیمیایی موجـود در ایـن صنایـع. بـه همین علت 

برای پر کردن خأل علم شـیمی در مهندسـان مکانیک 

و جبران ضعِف دانِش صنعتی شـیمی دان ها رشـته 

مهندسی شیمی ایجاد شد. نکته جالب این است که 

همیشـه مهندسـی شـیمی در نظر دیگران یا با رشته 

شیمی اشتباه گرفته می شود یا مکانیک؛ دقیقا همان 

دو رشته ای که از آنها زاده شده. با اینکه رد پای این 

دو رشته همچنان در مهندسی شیمی دیده می شود 

ولی این رشـته هویت کامال مسـتقلی پیدا کرده و از 

شیمی و مکانیک فاصله گرفته است.

مهندسی شیمی در ابتدا فقط به طراحی فرایندهای 

شیمیایی و واحدهای جداسازی و... می پرداخت. در 

این حوزه مهندسان شیمی از دانش ریاضی، فیزیک، 

شـیمی و حتـی علـم اقتصادی خود بهـره می برند تا 

بتواننـد مـواد در دسـترس خـود را بـا در نظر گرفتن 

جنبه های اقتصادی به موادی باارزش تر تبدیل کنند. 

آ نها پس از شناسایی واکنش های شیمیایی مربوط به 

تولید محصول مورد نظر و انتخاب بهترین واکنش با 

در نظر گرفتن جنبه های مختلف شیمیایی، عملیاتی، 

اقتصادی و... به طراحی واحدهای الزم برای رسیدن 

به محصول مورد نظر می پردازند و در نهایت با انجام 

مطالعات اقتصادی بهینه ترین طرح موجود را انتخاب 

می کنند. مهندسی شیمی در قدیم تقریبا در تصاحب 

این شاخه بود اما در حال حاضر با اینکه شاخه های 

طراحی فرایند، فرایندهای جداسازی، ترموسینتیک و 

کاتالیست، کنترل و گرایش هایی از این دست بخش 

بزرگی از مهندسی شیمی را شامل می شود، مهندسی 

شـیمی وارد عرصه هـای جدیـدی از جمله مهندسـی 

پزشـکی، بیوتکنولوژی، محیط زیسـت، نانوفناوری، 

پلیمر و... نیز شـده اسـت. علت این امر این اسـت 

که دروس پایه ای مهندسی شیمی، یعنی پدیده های 

انتقـال در همـه این زمینه هـا کاربرد دارد و در نتیجه 

یـک مهندس شـیمی می تواند بـا جهت دهی به علم 

پایه ای خود در هر کدام از این زمینه ها فعالیت کند. 

مهندسـی شیمی گرایش های بسـیار زیاد و متنوعی 

دارد و بـه همیـن علـت ایـن رشـته را می تـوان جزء 

گسـترده ترین رشـته های مهندسـی به حساب آورد. 

آشنایی با گرایش های این رشته برای دانشجویانی که 

می خواهند وارد عرصه مهندسی شیمی شوند، امری 

ضروری اسـت و پیشـنهاد می شـود که دانشجویان 

عالقه مند به این رشته قبل از ورود به عرصه مهندسی 

شیمی با تعدادی از گرایش های آن به صورت جزیی 

آشـنایی داشـته باشند تا بتوانند دیدی از آینده خود 

به دست آورند.

صفر تا صد در چهار سال

دانشـجویان کارشناسـی مهندسـی شیمی در دو ترم 

اول بیشـتر به یادگیری درس های پایه ای مهندسـی 

از جملـه ریاضـی 1 و 2، فیزیـک 1 و 2 و شـیمی 1 و 2 

می پردازنـد. در تـرم دوم دانشـجویان با اولین درس 

تخصصی خود یعنی موازنه جرم و انرژی آشنا می شوند 

که پایه ای ترین درس مهندسی شیمی به شمار می آید. 

این درس تقریبا در تمامی دروس ترم های بعد کاربرد 

دارد و به همین دلیل از اهمیت باالیی برخوردار است.

در ترم های سـه و چهار دانشـجویان با درس های 

تخصصـی بیشـتری روبرو می شـوند و بـه یادگیری 

پدیده هـای انتقـال یعنـی مکانیـک سـیاالت 1 و 2 و 

انتقال حرارت می پردازند و همچنین دروسـی مانند 

ترمودینامیـک 1 و 2 را می گذراننـد. ایـن دروس و 

تعـدادی از دروس ترم هـای بعـد ماننـد انتقال جرم 

به بررسـی مفاهیم اصلی این رشـته پرداخته و جزء 

ستون های اصلی رشته مهندسی شیمی است اما همه 

این درس ها تئوری هسـتند و کاربرد این مفاهیم در 

صنعت در ترم های بعدی مورد بررسی قرار می گیرد. 

در ترم های پنج، شش و هفت نوبت به درس های 

کاربردی مانند عملیات واحد 1 و 2، کینتیک و طراحی 

راکتـور، انتقـال حـرارت کاربـردی و کنتـرل فرایندها 

می رسـد. در ایـن دروس بـا اسـتفاده از پدیده هـای 

انتقـال و مفاهیم تئوری دیگر به بررسـی فرایندهای 

شـیمیایی مختلف و در ادامه به یادگیری محاسـبات 

مربوط به طراحی تجهیزات مختلف مورد استفاده در 

صنایع مهندسـی شـیمی از جمله برج تقطیر، راکتور، 

خشک کن، مبدل حرارتی و... می پردازیم.

به غیر از این دروس دانشجویان باید نوزده واحد 

از دروس مربـوط بـه شـیمی را بگذراننـد؛ شـیمی 1 و 

شـیمی 2، شـیمی آلی، شیمی فیزیک، شیمی تجزیه 

و آزمایشـگاه های مربوط به هر کدام از این درس ها 

مهندسی اش یادت نرود
بیخ ریش بچه های مهندسی شیمی است. همچنین 

بچه هـای مهندسـی شـیمی باید درس هـای پایه ای 

ماننـد اسـتاتیک و مقاومـت مصالـح، مبانـی بـرق، 

مبانی برنامه نویسی و درس های مربوط به ریاضیات 

ماننـد معـادالت دیفرانسـیل و ریاضیات مهندسـی، 

محاسـبات عـددی و کاربـرد ریاضیات در مهندسـی 

شیمی را پاس کنند.

در نهایت در ترم آخر دانشجویان باید درس بررسی 

مقدماتی طرح را بگذرانند. این درس در واقع خالصه 

کاری است که یک مهندس شیمی در شاخه طراحی 

فراینـد بایـد انجـام دهـد. در ایـن درس اکثر دروس 

گذشـته بـه کار می آیـد و در واقـع ایـن درس تمـام 

درس های گذشته را دور هم جمع می کند تا گوشه ای 

از مهندسی شیمی را به دانشجویان نشان دهد.

متاسـفانه بسـیاری از دروس کارشناسی مهندسی 

شـیمی مربوط به گرایش هایی مانند طراحی فرایند، 

جداسازی و گرایش هایی از این دست هستند و برای 

کسـب اطالعات در شـاخه های دیگر باید به سـراغ 

دروس اختیاری رفت. هر کدام از این دروس معموال 

مربوط به یکی از گرایش های مهندسی شیمی است 

و گذراندن آ نها به دانشجویانی پیشنهاد می شود که 

قصد ادامه تحصیل در آن زمینه را دارند.

در طول مدت کارشناسی عالوه بر کسب دانش در 

زمینه دروس ذکرشده، دید مهندسی و اقتصادی خوبی 

نیز به دست می آید، به این معنا که بسیاری از مفاهیم 

در این رشته همیشه به کمک محاسبات دقیق به دست 

نمی آید و یک مهندس شیمی باید در این چهار سال 

بتوانـد توانایی تخمیـن خوبی در زمینه های مختلف 

کسب کند. همچنین او باید دید نسبتا خوبی نسبت 

پیمان ملک محمدی
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به مالحظات اقتصادی داشته باشد، چراکه در صنعت 

و دنیـای واقعـی فاکتور اقتصـادی از جمله مهم ترین 

فاکتورهای تأثیرگذار در انتخاب و تصمیم گیری است.

هزار و یک گرایش

همان طـور کـه باالتـر گفتـه شـد، مهندسـی شـیمی 

گرایش هـای بسـیار زیـاد و متنوعـی دارد و آینـده 

تحصیلی هرکدام از این گرایش ها با یکدیگر متفاوت 

است. طراحی فرایند معروف ترین گرایش این رشته 

در مقطع کارشناسی ارشد به شمار می آید و بسیاری از 

دروس مقطع کارشناسی مهندسی شیمی بر مبنای این 

گرایش چیده  شـده اند. وظیفه مهندسـان این شاخه 

از مهندسی شیمی طراحی فرایندهای شیمیایی برای 

تبدیل مواد اولیه به محصول جدید مورد نظر است. 

آنهـا بایـد واکنش هـای الزم برای تبدیل مـاده اولیه 

بـه محصول را شناسـایی کننـد و تجهیزات مورد نیاز 

برای انجام واکنش، تبادل حرارتی، جداسازی و... را 

طراحی نمایند و در نهایت با انجام مطالعات اقتصادی 

سود دهی طرح خود را بررسی کنند. آنها همچنین باید 

بتوانند این فرایندها را به  کمک نرم افزارهای رایانه ای 

شبیه سازی و سپس بهینه سازی کنند. 

مهندسی پزشکی یکی دیگر از گرایش های پرطرفدار 

مهندسی شیمی است. مهندسی پزشکی در رشته های 

زیـادی کاربـرد دارد و احتمـاال نـام آن در رشـته برق، 

مکانیـک و مـواد نیز به گوشـتان خـورده. هر کدام از 

این رشـته ها در زمینه خاص خود به علم مهندسـی 

پزشکی کمک می کند و یک مهندس شیمی با گرایش 

مهندسی پزشکی نیز از علم خود درباره انتقال حرارت، 

انتقال جرم، مکانیک سیاالت و... استفاده می کند و به 

تحقیق و پژوهش در زمینه های دارورسانی، مهندسی 

بافت و میکروفلوییدیک می پردازد. 

مهندسـی محیـط زیسـت نیـز گرایـش دیگری از 

مهندسـی شـیمی اسـت که فارغ التحصیـالن آن در 

زمینه هایی مانند تصفیه آب و فاضالب به روش های 

مختلف به پژوهش می پردازند. 

مهندسـان شیمی حتی می توانند در گرایش پلیمر 

به ساخت پلیمرهایی با خواص مختلف بپردازند و از 

این پلیمرها در زمینه های مختلف از جمله مهندسی 

پزشکی، نانوفناوری و شاخه های دیگر بهره ببرند. 

شـامل  شـیمی  مهندسـی  دیگـر  گرایش هـای 

ترموسـینتیک و کاتالیسـت، فرایندهای جداسـازی، 

مدل سازی، شبیه سازی و کنترل هستند که در دانشگاه 

شریف وجود دارند. گرایش های دیگری نیز وجود دارد 

که در دانشگاه های دیگر ارائه می شود.

هرچه باشد تو یک مهندس هستی

با توجه به متنوع بودن گرایش های رشـته مهندسـی 

شـیمی زمینـه کاری ایـن رشـته نیز بسـیار گسـترده 

اسـت. یـک فارغ التحصیـل مهندسـی شـیمی در 

وهلـه اول می توانـد ماننـد سـایر رشـته ها در زمینه 

آکادمیـک مشـغول بـه کار شـده و به عنـوان اسـتاد 

در یکـی از دانشـگاه ها مشـغول تدریس و پژوهش 

باشـد. همچنین می تواند در کنار این شـغل به انجام 

پروژه هـای صنعتـی نیـز بپـردازد. این امر بـه ارتباط 

دانشگاه با صنعت نیز کمک بسیاری می کند. بسیاری 

از دانش آموختـگان مهندسـی شـیمی، به خصـوص 

دانشجویان گرایش هایی مانند طراحی فرایند، کنترل 

و... در پاالیشـگاه ها و صنایع پتروشـیمی مشغول به 

کار می شـوند. مهندسان شـیمی همچنین می توانند 

در شـرکت های مهندسـی به عنوان مهندس مشـاور 

فعالیت کنند. یک نکته مهم درباره مهندسان شیمی 

ایـن اسـت کـه تقریبا هـر کارخانه  ای نیـاز به حداقل 

یـک مهندس شـیمی دارد، زیرا شـاخه های مختلف 

مهندسـی شـیمی در زمینه های کاری زیادی از جمله 

پتروشـیمی، صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، محیط 

زیسـت، بیوتکنولوژی، تصفیه آب و محیط زیسـت 

و... کاربرد دارد. در نتیجه کارخانه هایی که در هریک 

از این زمینه ها فعالیت  می کنند، نیاز به یک مهندس 

شیمی خواهند داشت. 

غیر از جنبه های صنعتی، فارغ التحصیالن مهندسی 

شـیمی می توانند در پژوهشـگاه ها و یا بخش تحقیق 

و توسـعه شـرکت ها مشـغول کار شـوند. بسـیاری از 

شـرکت ها برای تولید محصوالت جدید به مهندسـان 

شیمی، با سابقه تحقیقاتی مناسب نیاز دارند تا بتوانند 

بـا بـازار موجود به رقابت بپردازند. همچنین بعضی از 

دانشجویان مهندسی شیمی پس از فارغ التحصیلی پا 

به عرصه کارآفرینی می گذارند و شرکت های دانش بنیان 

را در زمینه کاری خود تأسیس می کنند تا ایده هایی را 

که در سر می پرورانند، به عرصه عمل بیاورند.

گاو نر می خواهد و مرد کهن 

دانشـجویانی کـه می خواهند وارد رشـته مهندسـی 

شـیمی شـوند، باید سـالیق خود را مورد بررسی قرار 

دهنـد. ایـن افـراد در وهله اول باید مهارت خوبی در 

محاسبات ریاضی داشته باشند، چون این رشته حجم 

محاسـبات زیـادی دارد. همچنین غیر از محاسـبات 

ریاضی، استفاده از جدول ها، نمودارها و روابط تجربی 

مختلف بخش جدانشـدنی این رشـته است. معموال 

بـرای دانش آموزانـی کـه به انجام محاسـبات دقیق 

عادت دارند و همیشـه با فرمول های دقیق و نظری 

کار کرده اند، اسـتفاده از جدول ها و روابط تجربی ای 

کـه بـدون هیچ اثباتی از داده های تجربی به دسـت 

آمده، کمی غریب به نظر می رسد. دانش آموزان باید 

این را در نظر بگیرند که در مهندسـی بسـیاری اوقات 

به محاسبات خیلی پیچیده نیازی نیست و بسیاری 

از داده ها از منابع تجربی استخراج می شود. 

همچنین برخالف چیزی که به تمام متقاضیان ورود 

به رشـته مهندسـی شیمی قبل از انتخاب رشته گفته 

می شود، عالقه نسبی به شیمی فاکتور حائز اهمیتی 

است. درس های مربوط به شیمی بخش مهمی از این 

رشته را تشکیل می دهد و یک مهندس شیمی برای 

اشراف به رشته خود باید از قوانین حاکم بر علم شیمی 

تا حدی آگاه باشد تا بتواند کار خود را به درستی انجام 

دهد. به همین دلیل نیاز اسـت که دانشـجویان این 

رشته رابطه خوبی با شیمی داشته باشند. 

عالوه بر همه موارد ذکرشـده باید در نظر داشـت 

که بیشـتر فارغ التحصیالن مهندسی شیمی برای کار 

یا وارد محیط های صنعتی می شـوند یا محیط های 

تحقیقاتی و آزمایشگاهی. به همین دلیل متقاضیان 

این رشـته باید متناسـب با محیط کار انتخاب شـده 

توانایی کارکردن در کارخانه  ها و فضای صنعتی یا کار 

کردن در آزمایشـگاه و انجام آزمایش های متعدد به 

منظور تحقیق و پژوهش را داشته باشند  
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چـرا رشـته  مهندسـی نفـت به عنوان یک رشـته 

دانشگاهی وجود دارد؟ مهندسی نفت چه نیازی 

را از جامعه برطرف می کند؟

مهندسـی نفـت همان طـور که از اسـمش پیداسـت 

کامـال بـه نفـت ارتباط دارد. از زمانی که نفت کشـف 

شـد، نیـاز به متخصصانـی که بتوانند مخـازن آن را 

اکتشـاف و زمین را حفاری کرده و ضمن حفاظت از 

مخازن نفتی در برابر فشار و فوران و آتش سوزی آن 

را به مصرف کننده هایی مثل پاالیشـگاه ها برسـانند، 

وجـود داشـت. مهندسـی نفت چهـار گرایش اصلی 

اکتشاف، مخازن، حفاری و بهره برداری دارد که البته 

گرایش اکتشـاف در شـریف ارائه نمی شود. کشور ما 

اقتصاد متکی به نفت دارد و تولید نفت نقش مهمی 

در چرخـش امـور کشـور ایفا می کنـد. نفت در داخل 

کشـور هم به صورت سـوخت و هم به صورت خوراک 

پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها به کار می رود و مقدار قابل 

توجهی از تولید هم صادر می شود. حفظ میزان تولید 

نفت نیازمند توسـعه مـداوم میادین و مخازن نفت 

و گاز اسـت، یعنی میادین جدید، کشـف و چاه های 

جدید حفاری می شوند و این چاه ها به مرحله تولید 

رسـیده و مشـکالت چاه هـای قبلی نیـز رفع و میزان 

تولید آنها حفظ می شود.

آینـده تحصیلـی و پژوهشـی مهندسـی نفـت 

چگونه است؟

بچه هایی که وارد رشـته نفت می شـوند، هم امکان 

کار در بخش دولتی را دارند هم در بخش خصوصی. 

همچنیـن امـکان ادامه تحصیـل در داخل و خارج از 

کشـور برایشـان فراهم است. البته محدودیت هایی 

بـه دلیـل تحریم هـای آمریـکا وجـود دارد. زمینـه 

پژوهشـی در مقطع ارشـد و دکتری مطرح می شود. 

در مقاطـع تحصیالت تکمیلی دانشـجوها روی یکی 

از گرایش هـای حفاری، مخازن و بهره برداری متمرکز 

می شـوند و در آن گرایـش پـروژه تحقیقاتـی خود را 

انجام می دهند.

یک فارغ التحصیل مهندسی نفت در چه جاهایی 

می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چـه کارهایی 

انجام می دهد؟

در داخل کشور بازار کار نسبتا قابل قبولی وجود دارد 

و فرصت های شغلی در شرکت های دولتی وابسته به 

وزارت نفت و خصوصی داخلی برای فارغ التحصیالن 

برجسـته این رشـته فراهم اسـت ولی مثل هر رشته 

دیگری رقابتی است و بچه ها باید تالش کنند. مطالعه 

روی مخازن و رفتارشـان، حفظ فشـار مخزن، تولید 

صیانتی، ازدیاد برداشت از مخازن، برنامه ریزی برای 

توسـعه و پیدا کردن منابع مالی برای توسـعه و... از 

جمله مسـائلی اسـت که مهندسان نفت در کشور ما 

پیرامون آن فعالیت می کنند.

دانش آموزانی که قصد دارند در دانشگاه مهندسی 

نفت بخوانند، باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟ 

زبان نقش مهمی در این رشته دارد، دانش کامپیوتری 

هـم مهـم اسـت. دانشـجوی نفـت بایـد توانایـی 

فعالیت آزمایشـگاهی را داشـته باشـد و با تجهیزات 

آزمایشـگاهی که در مهندسی نفت کاربرد دارد، آشنا 

باشد. بخش مهمی از رشته نفت کار با نرم افزارهای 

تخصصی اسـت که مهارت در کار کردن با آنها حائز 

اهمیـت اسـت. گرایش های مهندسـی نفـت از نظر 

ویژگی های شخصیتی متفاوتند؛ مثال گرایش حفاری 

در مهندسـی نفت یک گرایش کامال عملیاتی اسـت 

کـه کارش در محیـط صنعتی و سـر چـاه و روی دکل 

حفـاری و در مناطـق گرمسـیری جنوب ایران تعریف 

می شـود و فرد باید توانایی تطبیق با این شـرایط را 

داشـته باشـد یا بعضا شـرایط کاری به صورتی است 

که شما دو هفته به طور کامل مشغول به کار هستید 

و دو هفته اسـتراحت دارید. گرایش های دیگر مثل 

مخازن بیشتر کار مطالعاتی، شبیه سازی، محاسبات، 

کارهـای دفتـری و کار بـا نرم افـزار دارد و در آنهـا نیاز 

به مسافرت و حضور در مناطق عملیاتی کمتر است. 

گرایش بهره برداری چیزی بین این دوگرایش است.

کار بـرای مهندسـان نفـت فقط در شـرکت های 

دولتـی و خصوصـی وجـود دارد؟ آیـا راه اندازی 

کسب وکار و استارتاپ در حوزه نفت امکان پذیر 

است؟

در زمینـه مهندسـی نفـت فعالیـت اسـتارتاپی کمتر 

مشـاهده می شـود، دلیلـش هـم بزرگ بـودن حجم 

پروژه ها و سرمایه گذاری های مورد نیاز است. معموال 

شـرکت هایی می توانند وارد پروژه های نفتی شـوند 

کـه از بنیـه مالـی قوی برخوردار باشـند. البته افراد و 

شرکت های کوچکی وجود دارند که با توجه به دانش 

فنی خود به سمت ساخت تجهیزات مورد نیاز صنایع 

نفتی حرکت می کنند. این را هم باید در نظر داشت 

که با توجه به سرمایه گذاری های کالنی که در صنعت 

نفت انجام می شود، متخصصان خیلی از رشته های 

دیگر نیز سعی می کنند وارد پروژه های نفتی شوند و 

در آن سهیم باشند  

گفت وگو با دکتر جمشیدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نفت:

اقتصاد وابسته به نفت
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شماره یک نام اولین چاه نفت خاورمیانه چاه 

اسـت کـه در منطقـه ای در حوالی شـهر 

مسجدسـلیمان کنونـی، در اسـتان خوزسـتان قـرار 

دارد. ایـن چـاه در منطقه ای بنام نفتون کشـف شـد 

و عملیـات حفـاری آن را در سـال 12۸۶ کنسرسـیوم 

دارسی آغاز کرد و در تاریخ 5 خرداد 12۸7 به مخزن 

نفتـی رسـید. چاه شـماره یک حـدود 3۶۰ متر عمق 

دارد و از آن روزانه 3۶ هزار لیتر )معادل 22۸ بشکه 

در روز( نفت خام سبک تولید می شد. نیروی محرکه 

ماشـین آالت مربوط به دکل حفاری چاه شـماره یک 

را توربین بخار تأمین می کرد. این چاه هم اکنون در 

مرکز شـهر مسجدسـلیمان، در مجاورت منطقه نمره 

یـک به صـورت مـوزه ای تحت نظارت شـرکت ملی 

نفت ایران قرار دارد.

نیاز به مهندسان نفت همزمان با کشف و حفاری 

اولیـن چـاه نفت به وجود آمد. شـاید بحث در مورد 

چرایی وجود رشـته ای به اسـم مهندسی  نفت محلی 

از اعراب نداشته باشد، چراکه کشور ما بر روی منابع 

عظیـم نفـت و گاز قـرار دارد و  بالطبع اسـتخراج این 

منابع به مهندسـان نفت وابسـته است اما این همه 

ماجرا را نشـان نمی دهد. در واقع تنها مسـأله رشـته 

نفت بحث استخراج نیست و پارامترهای زیادی از 

بحث های اقتصادی تا ریسک های سیاسی و امنیت 

ملـی در وجـود رشـته ای برای نفت دخیل هسـتند. 

به عنوان مثال بخش عظیمی از بودجه کشور ما از راه 

فروش نفت به دست می آید و تولید مداوم نفت و 

گاز به منظور اطمینان از جریان ورودی درآمد کشور 

از عللی اسـت که کشـور به مهندسان نفت نیاز دارد.

مهندسـی نفـت در واقـع کاربرد دانـش، فناوری، 

ریاضیـات و اقتصاد در فرایند اکتشـاف، اسـتخراج، 

بـرآورد مخـزن و توسـعه نفت، گاز و سـایر ترکیبات 

هیدروکربنـی از مخـازن زیرزمینـی و انتقـال آنها به 

پاالیشگاه، صنایع پایین دستی و مصرف کننده  است. 

این رشته در بعضی از دانشگاه ها با گرایش خاص 

ارائه می شـود اما در دوره کارشناسـی نفت دانشگاه 

شـریف گرایشـی وجود ندارد و دانشجویان در دوره 

ارشـد می توانند در مـورد گرایش خود تصمیم گیری 

کنند و این مورد از جمله ویژگی های مثبت این رشته 

فرزندان چاه
در دانشـگاه شـریف به شمار می رود. مهندسی نفت 

به چندین گرایش تقسـیم می شود:

مهندسـی اکتشـاف: این گرایش ارتباط نزدیکی با 

زمین شناسی دارد. طبیعتا واحدهای زمین شناسی در 

این گرایش بیشتر از سایر گرایش ها گذارنده می شود. 

مهندسان اکتشاف با به کار بردن شیوه های مختلف 

ماننـد لرزه نـگاری به وجود یا عدم نفت پی می برند.

مهندسـی مخازن: مهندسان مخازن وظیفه دارند 

کاری انجام دهند که محصول نفت و گاز به واسـطه 

تعیین موقعیت مناسب چاه، سطح میزان استخراج 

و افزایش دادن روش های بازیافت نفت بهینه سازی 

شـود. در اصل می توان گفت بخش مطالعاتی این 

رشـته در این گرایش انجام می شود.

مهندسـی حفـاری: مهندسـان حفـاری از لحـاظ 

فنی، حفاری اکتشـافی، اسـتخراج و تزریق چاه ها را 

مدیریت می کنند.

مهندسـی بهره بـرداری: ایـن گرایـش بـه بررسـی 

تولید از مخازن نفت و گاز و مشـکالت مرتبط با آن 

می پردازد و معموال پس از به اتمام رسـیدن کشـف 

مخزن و حفاری آن به کار می آید. مهم ترین وظیفه 

یـک مهنـدس بهره بـرداری اتخـاذ روش هایی برای 

جلوگیـری از افـت فشـار ناگهانـی چـاه و صیانت از 

مخزن جهت بهره برداری بیشـتر است.

نفتی بشوید

ایـن رشـته از حـدود 14۰ تـا 15۰ واحـد درسـی در 

دانشـگاه های مختلـف تشـکیل شـده اسـت. ایـن 

واحدها شامل ۶۰ واحد دروس عمومی و پایه همانند 

ریاضـی، فیزیک، معادالت، برنامه نویسـی و... و ۶۰ 

واحد دروس اصلی رشـته مهندسـی نفت اسـت که 

عمده این دروس به زمین شناسـی، خواص سـنگ و 

سـیال و نحـوه  تعامـل آنها ارتبـاط دارد. تعدادی از 

واحدهای دروس اصلی رشـته نفت به درس شیمی 

اختصاص دارد اما قسـمت جالب ماجرا این اسـت 

کـه عـده زیادی از دانشـجویان به غلـط این تفکر را 

دارند که نفت از مواد شـیمیایی آلی تشـکیل شده و 

در نتیجه واحدهای درس شـیمی در این رشـته زیاد 

اسـت امـا دقیقا برعکس ایـن موضوع رخ می دهد. 

ایـن رشـته در بهتریـن حالـت ۶ تـا 9 واحد درسـی 

مرتبط با شـیمی دارد، چراکه شـیمی نفت در حوزه 

کاری مهندسان شیمی قرار می گیرد. 2۰ تا 3۰ واحد 

باقی مانده هم به دروس اختیاری تعلق دارد که قرار 

است شما را به سمت حیطه کاری یا آینده تحصیلی 

مورد عالقه تان سوق دهند.

دوره  کارشناسی معموال 4 الی 5 سال طول می کشد. 

در دانشـگاه شـریف دانشجویان در سال اول عمدتا 

رضا درودیان سید ام�ی
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دروس پایه و عمومی خود را پاس می کنند و با دیگر 

دانشجویان در کالس های مشترک حضور دارند. در 

سـال دوم دروس مشـترکی با دانشجویان مهندسی 

شـیمی از جملـه ترمودینامیـک و مکانیک سـیاالت 

دارند و در دو سـال آخر دروس تخصصی مرتبط به 

رشـته  خود را اخذ کرده و پاس می کنند. این 2 سـال 

آخر نقش مهم تری نسـبت به سـایر سـال های دوره 

کارشناسی دارد، زیرا با پیشروی در دروس تخصصی 

و اختیاری رشـته  نفت، دانشـجویان حیطه کاری و 

مطالعاتی مورد عالقه خود را پیدا کرده و گامی دیگر 

بـه سـوی آینـده برمی دارند. ایـن دروس تخصصی 

تعدادی واحد های زمین شناسـی را شـامل می شود 

که تماما از دروس اجباری هستند. بخش دیگری از 

درس های تخصصی نیز دروس مرتبط با هر گرایش 

است، مانند حفاری 1، بهره برداری 1 و مخزن 1 و 2 که 

از دروس اجباری محسوب می شوند و به دانشجویان 

دیدگاهـی کلـی در مـورد هـر گرایـش می دهند. در 

صـورت عالقـه دروس حفـاری 2 و بهره برداری 2 نیز 

اختیاری هستند. همچنین درس هایی برای آشنایی 

بـا بخش هـای مدیریتی و اقتصادی نفـت نیز ارائه 

می شـود؛ مانند اقتصاد نفت و مدیریت صنعتی.

دوره کارشناسـی دارای 3 واحـد پـروژه عملـی در 

پایان تحصیالت و یک دوره کارآموزی به مدت 24۰ 

سـاعت اسـت که باید در یکی از شرکت های مرتبط 

بـا حـوزه نفـت و گاز انجام شـود که بعضی از آنها در 

مناطق نفتی جنوب اسـتقرار دارند.

به کجا خواهیم رفت؟

دانشجویان مهندسی نفت در پایان تحصیالت خود 

در دوران کارشناسی دو راه پیش  روی خود دارند: وارد 

بازار کار شـوند یا تحصیالت شـان را ادامه دهند. در 

مسـیر ادامه تحصیل بسیاری از رشته های مهندسی 

امـکان درخواسـت ورود بـه دانشـگاه های معتبـر 

خارجی وجود دارد اما در مورد رشـته نفت به علت 

تحریم های موجود تقریبا هیچ دانشگاهی حاضر به 

پذیرش دانشجویان ایرانی نیست. بنابراین بسیاری 

از دانشـجویان پس از پایان دوران کارشناسـی باید 

دوباره در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنند و وارد 

مقطع بعدی شـوند. البته تعدادی از دانشـجویان با 

معـدل بـاالی هر دوره مسـتقیما و بدون کنکور وارد 

دوره ارشد می شوند.

در دانشگاه شریف دوره کارشناسی مهندسی نفت 

عمومی است ولی دانشجویان در دوره ارشد باید وارد 

یکی از 3 گرایش بهره برداری، حفاری یا مخزن شوند. 

در این دوره دانشجوها می توانند انجام پروژه هایی را 

بر عهده بگیرند که استادان در اختیار آنها می گذارند. 

عالوه بر این امکان انجام پروژه هایی به عنوان امریه 

برای کاستن از تعهد خدمت سربازی نیز وجود دارد. 

چاه های نفت منتظر شماست

پیش از انتخاب رشـته آگاهی از بازار کار رشـته مورد 

نظـر اهمیـت زیـادی دارد. بنابرایـن اگـر تصمیم به 

تحصیل در رشته مهندسی نفت گرفته اید، در رابطه 

با بازار کار این رشته الزم است بدانید که وزارت  نفت  

اولیـن گزینه بـرای فعالیت فارغ التحصیالن اسـت. 

البته باید توجه داشـت که دانشـگاه صنعت نفت تا 

سال ها دانشجویانش را به شرط استخدام مستقیم 

در وزارت خانه جذب می کرد و سـایر دانشـجویان با 

شـرکت در آزمـون وارد وزارت خانـه می شـدند ولی 

چندسالی هست که دیگر آزمونی برگزار نشده و حتی 

دانشگاه  صنعت  نفت نیز  در حال  حاضر دانشجویان  

این  رشـته  را بورسـیه  نمی کند، بلکه  اگر سـطح  علمی  

دانشجویی  خوب  باشد، با طی مراحلی جذب  وزارت  

نفت  می شود.

دانشـجویانی کـه جـذب وزارت نفـت نشـوند، 

می توانند در شـرکت های خصوصی مشـغول به کار 

شـوند یـا رشـته خـود را به مهندسـی شـیمی تغییر 

دهنـد و سـپس راهـی واحدهای صنایع شـیمیایی 

شـوند. عالوه بر فعالیت در وزارت نفت، مهندسـان 

نفـت می تواننـد در بخش هـای مطالعات و عملیات 

مهندسـی حفـاری چاه هـای نفت و گاز مشـغول به 

تحقیق و فعالیت شـده و بازده فعالیت های حفاری 

را بـاال ببرنـد. همچنین یـک مهندس نفت می تواند 

در سـازمان ها و شـرکت های دولتی و خصوصی در 

بخش های نفت، گاز و پتروشیمی فعالیت کند. البته 

در این میان افرادی هم وجود دارند که در شغل های 

بین رشـته ای مشـغول هسـتند، مانند اشخاصی که 

در زمینه مدیریت منابع نفت و گاز و یا حقوق نفت 

فعالیت دارند.

خانواده نفتی ها

دانشـجویان ورودی به این رشـته الزم اسـت تسلط 

باالیـی بـر ریاضی و زبان انگلیسـی داشـنه باشـند، 

چراکـه بسـیاری از منابـع دروس تخصصـی آنهـا 

ترجمه نشده و اکثر مقاالت موجود در حوزه نفت و 

گاز هم به زبان انگلیسـی اسـت. عالوه بر این توجه 

داشـته باشـید که این رشـته پویایی دیگر رشته ها را 

ندارد و مطالب جدید با سرعت بسیار کمتری تولید 

می شـوند. دانشـجویان نفت اکثرا از خانواده هایی 

هستند که نزدیکان آ نها در صنعت نفت و گاز کشور 

فعالیت می کنند و از طریق آنها به این رشـته عالقه 

اولیه پیدا کرده اند. بهتر اسـت قبل از ورود به رشـته 

نفت از عناوین و مطالب درسـی ارائه شـده در آن و 

میزان پویایی و پیشرفت در آن آگاهی پیدا کنید و 

سپس تصمیم بگیرید.

ایـن را هـم فرامـوش نکنیـد کـه دانشـگاه محلی 

برای جسـتن دانش اسـت و تنها حضور در کالس ها 

و مطالعه مهارت ها و تکنیک ها ما را در رشـته مورد 

نظرمـان تقویت نمی کنـد و حضور در فعالیت هایی 

آموزشـی ماننـد سـمینارها و همایش هایـی فراتر از 

درس نیـز الزم اسـت. بـا ایـن حال خوب اسـت که 

صددرصد زمان خود در این 4 سال را صرفا به درس 

محدود نکنید، زیرا این 4 سال بهترین زمان عمر یک 

جوان برای یافتن خود و استعدادهایش و فراگیری 

مهارت های جدید یا فعالیت های فوق برنامه اندکی 

دورتر از فضای آکادمیک و مهندسی است. همچنین 

ایـن 4 سـال زمانـی برای تصمیم گیـری درباره آینده 

است. در همین زمان است که بسیاری از دانشجویان 

متوجه عدم عالقه به رشـته خود می شـوند و تصمیم 

به تغییر آن گرفته یا آن را در خارج یا داخل کشـور 

ادامه می دهند یا حتی وارد بازار کار می شـوند  
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مهندسی صناییع

بهینه اش با ما
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چرا  شریف ...معرفی رشته  /  مهندسی صنایعتاریخچه دانشگاه

رشته  مهندسی صنایع چگونه و چرا تبدیل به یک 

رشـته دانشـگاهی شد؟ این رشته به کدام دسته 

از نیازهای جامعه پاسخ می دهد؟ 

در دنیای امروزی که پیچیدگی سیستم ها و پارامترها 

خیلی زیاده شـده و هر رشـته مهندسـی به تنهایی 

توانایـی پاسـخگویی به همـه پیچیدگی ها را ندارد، 

رشـته مهندسـی صنایـع در واقـع بـا تلفیـق دانش 

مهندسی، ریاضیات، اقتصاد و مدیریت ایجاد شده 

است. شکل گیری مهندسی صنایع بیشتر در صنعت 

برای بهبود سیسـتم ها بوده ولی رفته رفته در بخش 

خدمـات توسـعه بیشـتری پیدا کرده، بـه نحوی که 

امروزه بیشترین کاربرد این رشته در بخش خدمات 

اسـت و اغلـب فارغ التحصیل هـا نیـز در این بخش 

مشـغول هسـتند. در واقع به طور خالصه می توانیم 

بگوییم مهندسـی صنایع رشـته ای است که با تلفیق 

رشـته های مختلف، کارایی سیسـتم های تولیدی و 

خدماتـی را بهبـود می بخشـد و اثربخشـی، کارایی، 

تلفیق پذیـری، پاسـخگویی، کیفیـت، خدمـات و 

سـودآوری را مـد نظر قرار می دهـد. مهندس به طور 

کلـی خالـق یـک محصـول و یا خدمت اسـت، ولی 

مهنـدس صنایـع آن را بـه محصول یـا خدمات بهتر 

تبدیل می کند. در واقع این شعاری است که می گوید 

مـا سـعی می کنیـم هر چیـزی را بهتر کنیـم و بهبود 

ببخشیم. رشته صنایع در همه جا کاربرد دارد؛ بانک ها، 

بیمارستان ها، کارخانه ها و... . امروزه به عنوان مثال 

در حـوزه خدمـات درمانـی یـک مهندس بـا تکیه بر 

دانـش صنایـع خـود می توانـد در برنامه ریزی های 

عمـل، شـیفت  اتـاق  زمان بنـدی  مثـل  مختلـف 

 پرسـتارها، تنظیـم صف هـای طوالنـی و... فعالیت 

داشته باشد. 

دانش آمـوزی که می خواهد مهندسـی صنایع را 

در دانشـگاه انتخاب کند، باید از چه ویژگی ها و 

خصوصیات شخصیتی برخوردار باشد؟

موفقیت در این رشته نیازمند چند فاکتور است؛ دانش 

ریاضـی، توانایـی مدل سـازی ریاضـی، دانش آمار و 

احتماالت. همچنین مهارت برنامه نویسی کامپیوتری 

برای مهندسی صنایع الزم است. در کنار این موارد یک 

مهنـدس صنایـع باید خالقیـت و ابتکار خیلی خوبی 

داشـته باشـد تا بتواند سیسـتمی را تحلیل کند و راه 

حلی برای بهبود آن ارائه دهد. موفقیت دانشـجوی 

این رشـته وابسـته به عالقه مندی به تجزیه و تحلیل 

سیستم های پیچیده، قابلیت یادگیری سریع و به طور 

کلی عالقه به مطالعه و تحقیق است.

آینـده تحصیلـی و پژوهشـی مهندسـی صنایع 

چگونه اسـت؟ در تحصیالت تکمیلی این رشـته 

چه گرایش هایی دارد؟

در مقطـع کارشناسـی همه بچه ها مهندسـی صنایع 

می خوانند ولی در مقطع ارشد گرایش های بهینه سازی 

سیستم ها، مدل سازی سیستم های کالن و مدیریت 

صنعتی وجود دارد. در هر زمینه مهندسی صنایع اگر 

بچه ها عالقه مند باشـند، در شـریف می توانند ادامه 

تحصیـل دهنـد و تحقیقات شـان را در زمینـه مـورد 

عالقه شـان دنبال کنند. در خارج از کشـور هم فرصت 

برای ادامه تحصیل و پژوهش و کار فراهم است.

یـک فارغ التحصیـل مهندسـی صنایـع در چـه 

جاهایـی می توانـد مشـغول بـه کار شـود و چه 

کارهایی انجام می دهد؟ 

هر موسسـه و شـرکت، بیمارسـتان، دانشگاه، بانک، 

شهرداری، مراکز خدماتی و یا تولیدی و... بر اساس 

یک سیسـتم کار می کند و اگر بخواهد سیسـتم خود 

را بهبود ببخشد، نیاز به دانش بهینه سازی دارد. این 

خواسته را یک مهندس صنایع می تواند برطرف کند. 

بنابرایـن هیچ محدودیتی برای یک مهندس صنایع 

در مـورد محـل کار وجـود نـدارد. امروزه بسـیاری از 

اسـتارتاپ ها برای توسـعه و طراحی کارشـان نیاز به 

رشته مهندسی صنایع دارند.

توصیه شما درباره انتخاب رشته به دانش آموزها 

چیست؟

توصیه ام به کسانی که انتخاب رشته می کنند، این است 

که انتخاب رشته سنتی را کنار بگذارند، چون ما هرساله 

تعدادی از بچه ها را داریم که ابتدا به رشته های دیگری 

گرایش پیدا کرده اما بعد پشیمان شده و خواستار تغییر 

رشته می شوند که بعضا برایشان ممکن نیست. بنابراین 

بچه ها باید در انتخاب خود دقت بیشتری داشته باشند 

و توانایی هـا و عالقه مندی هایشـان را در نظـر بگیرند 

و بـه ایـن فکر کنند که باالخـره بعد از فارغ التحصیلی 

باید شـرایط شـغلی مناسبی داشته باشند. آگهی های 

اسـتخدامی را که در سـایت های مختلف وجود دارد 

چک کنند و شرایط رشته ها را بررسی کنند. به نظر من 

میانگین درآمد بچه های مهندسی صنایع نسبت به سایر 

رشته های مهندسی خیلی مناسب و خوب است، البته 

به شرطی که بچه ها مهارت هایشان را افزایش دهند. 

انتخاب رشته تقریبا آینده افراد را تا پایان عمرشان رقم 

می زند، بنابراین تحت تأثیر احساسات و افکار سنتی 

تصمیم به انتخاب نگیرند  

گفت وگو با دکتر رفیعی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع

محصوالت و خدمات بهتر را از ما بخواهید
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بـه تاریـخ نگاهـی بیندازیـم، بـه بیایید 

دنیـای قرن هجدهم. اروپای بعد 

از رنسـاس در اواسـط قـرن هجدهم کم کـم وارد فاِز 

جدیدی به نام انقالب صنعتی شـد. انقالب صنعتی 

که از انگلسـتان شـروع شـد و خیلی سـریع به سـایر 

کشـورهای اروپایی و آمریکایی رسـید، مسـاوی بود 

بـا تولیـد انبوه. قبل تر بشـر وسـایلی که نیاز داشـت 

یـا خودش می سـاخت و یا صنعتگـران کوچک مثل 

آهنگـران و کشـاورزان. با ورود بـه انقالب صنعتی و 

اختراع ماشین های غول پیکری مانند ماشین بخار سر 

و کله کارخانه ها پیدا شد؛ کارخانه هایی که با سرعت 

زیاد )نسـبت به قبل( وسـایل مورد نیاز بشـر را تولید 

می کردند. آدم های زیادی سـر کار رفتند و پیشـرفت 

شروع شد. اما این کافی بود؟ مطمئنا نه. 

انقـالب صنعتـی بـا تولیـد انبـوه هـم محصوالت 

بی کیفیت به بازار داد و هم محیط زیست را تخریب 

کـرد. اینجـا بـود که جنگ جهانی اول و دوم روی داد 

و ریشـه مهندسـی صنایع هم مانند بسـیاری از علوم 

و فنون در این دو جنگ نهفته است. دو طرف جنگ 

بـرای اینکه بهتـر از خجالت یکدیگر دربیایند، مجبور 

بودند ادوات دقیق تر و بهتری بسـازند. تولید ادوات 

نظامی دقیق تر و مناسب تر آغازی بود برای استفاده 

از اصطالحی به نام بهبود.

مهندسـی صنایـع بـا واژه بهبـود یـا بهینه سـازی 

)Optimization( گره خورده است. راستش داستان 

مهندسـی صنایـع کمـی  قبل تـر از اینکـه متفقیـن و 

متحدین بخواهند به جاِن هم بیفتند، شروع می شود: 

یعنـی اواخـر قرن نوزدهم بـا ایده های یک مهندس 

مکانیک به ناِم فردریک تیلور. آقای تیلور یک مهندس 

موفـق مکانیـک در آمریـکا بود. او برخـالف خیلی از 

مهندس ها که فقط سرشـان توی دفتر و محاسـبات 

اسـت، کمی به اطرافش هم توجه داشـت. یک روز 

وقتی سری به خط تولید کارخانه ای که در آن مشغول 

به کار بوده می زند، متوجه می شـود که بیل هایی که 

کارگران خط از آنها استفاده می کنند، متناسب با جثه 

کارگران نیست؛ مثال کارگر ریزاندامی یک بیل بسیار 

بزرگ در دست داشته و بعضی بیل ها هم بسیار بزرگ 

و نامتناسـب بودند. تیلور که آدم خوش فکری بوده، 

خیلی سـریع دسـتور می دهد که بیل ها را با بیل های 

متناسب عوض کنند و همین باعث می شود که تولید 

خیلی سریع  تر، دقیق تر و بهتر صورت گیرد.

همه کارهای یک مهندس صنایع مثل کاری  است که 

اقیانوِس کم عمق  یا جعبه ابزار قدرتمند؟
آقای تیلور حدود صد سال پیش انجام داد. در واقع 

در رشـته مهندسـی صنایع ما با استفاده از ابزارهایی 

مانند علم آمار و احتمال، علِم ریاضیات کاربردی )جبر 

خطی- تحقیق در عملیات(، علم مدیریت و اقتصاد و 

دیگر علوم یاد می گیریم چه شکلی تصمیم هایی شبیه 

آقای تیلور بگیریم. حاال این تصمیم ها می تواند تعیین 

مرخصی تشـویقی برای کارمندان به منظور افزایش 

روحیه آنها باشد یا به دست آوردن یک مدل ریاضی 

پیچیـده برای تنظیم موجودی انبارهای کارخانه مان 

در 5 کشور مختلف در دنیا.

باید بدانیم رشـته صنایع بیش از هر رشـته دیگری 

در دنیا دارد پوست می اندازد. امروزه مباحثی جدید 

مانند علم داده )Data Science( وارد این رشته شده؛ 

مباحثی که در رشـته های دیگر مانند برق و کامپیوتر 

هم به آ نها پرداخته می شود اما ما به عنوان مهندس 

صنایـع بایـد بدانیـم که قرار اسـت از دروازه بهبود و 

بهینه سازی به این مباحث نگاه کنیم.

بشمار یک تا 4

به خاطر تنوع دروس در دانشـکده صنایع و دروسـی 

کـه بچه هـای مهندسـی صنایع از دیگر دانشـکده ها 

می گیرند، به این رشته »اقیانوسی با عمق یک وجب« 

می گویند. متاسفانه این موضوع تا حدودی صحت 

دارد، چراکـه بـه خاطـر دیـِد سـنتی حاکم بـر فضای 

مهندسـی صنایع در دانشـگاه ها دانشجویان صنایع 

مجبورنـد دروِس نامرتبـط بـا رشته شـان بردارند، به 

جـای آنکه بـه دروس تخصصی تر و بهتر بپردازند. با 

این مقدمه به چهار سـالی که در این رشـته می گذرد، 

نگاهی خواهیم انداخت:

سـال اول: دانشـجویان رشته صنایع دیرتر از همه 

رشته ها به سراغ دروس تخصصی شان می روند. سال 

اول به دروس عمومی مانند ریاضی عمومی و فیزیک 

عمومی و دروس غیرضروری  مانند نقشه کشی خواهد 

گذشـت. البتـه درِس مبانـی برنامه نویسـی را نبایـد 

فرامـوش کـرد کـه درس پرکاربردی اسـت. در دنیای 

امروز مهندس صنایعی که برنامه نویسـی نداند، بهتر 

اسـت بـرود به همان صد سـال قبل و بـا آقای تیلور 

بیل عوض کند!

سال دوم: این سال مهم ترین سال برای یک مهندس 

صنایع است، چراکه سال کاشتن دانه های سالم و یا 

دانه های خراب و کپک زده برای برداشت در دو سال 

دیگـر اسـت. در سـال دوم دروس تخصصـی ماننـد 

تحقیق در عملیات، احتمال و آمار تدریس می شود. 

فهم این درس ها بسـیار بسـیار مهم اسـت و اگر این 

دروس را خوب نفهمید تا آخر مثل بار سـنگینی روی 

شانه هایتان خواهد بود. در کنار این درس های پایه ای 

صالح رستمی
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شما با دروس دیگری مانند اقتصاد و روش های تولید 

نیز آشنا خواهید شد.

سـال سـوم: اگر در سـال های قبل درسی را نیفتاده 

باشید و خوب جلو آمده باشید با دروس تخصصی تر 

صنایع آشنا خواهید شد؛ مانند کنترل موجودی، کنترل 

پـروژه و کنتـرل کیفیت. اینها دروسـی هسـتند که با 

استفاده از مفاهیم آمار و احتمال، تحقیق در عملیات 

)OR( و همچنیـن بـا اسـتفاده از مفاهیـم مدیریتـی 

برای بهبود سیستم های خدماتی و صنعتی به وجود 

آمده انـد. در کل درس هـای صنایـع دو دسـته اند: یا 

داده محورند یا تحقیق در عملیات محور. دروس تحقیق 

در عملیات محور به شما یاد می دهند چگونه با استفاده 

از مدل سازی ریاضی و حل آنها مسائل دنیای واقعی 

را مدل کنید و حل کنید. درس های داده محور نیز به 

شما روش هایی آماری  را یاد می دهند که به کمک آنها 

می توانید بهتر بهینه سازی کنید.

تابسـتان سـاِل سـوم: حـاال چـرا تابسـتان؟ چون 

تابسـتان معموال بهترین موقع است برای کارآموزی. 

کارآموزی دوره ای است که هر آنچه یاد گرفته اید، در 

بوته آزمایش می گذارید و برای مدتی در یک شرکت 

مشـغول به کار می شـوید. بنابراین سعی کنید خیلی 

خوب به این قسمت بچسبید. البته در تابستان بعد 

از فارغ التحصیلی هم می توانید کارآموزی بروید.

سال چهارم: از میان دروس تخصصی و اجباری رشته 

صنایع دسـته سـومی هم وجود دارد که می توان آن 

را دروس تحلیل سیستم محور در نظر گرفت. در سال 

چهارم شما این درس ها را برمی دارید. در این درس ها 

شـما با اسـتفاده از مدل های ریاضی و دیفرانسـیلی 

مسائل را مدل کرده و حل خواهید کرد. تحلیل سیستم 

یکی از شیرین ترین درس های صنایع است. البته در 

سال چهارم باید پروژه کارشناسی تان را نیز تعیین کنید 

و جلو ببرید؛ پروژه ای که معموال تا پایان تابستان بعد 

از فارغ التحصیلی  شما طول خواهد کشید. دقت کنید 

در طـول 4 سـال تحصیل بایـد عالقه تان را پیدا کرده 

باشـید تا بتوانید موضوعی را انتخاب کنید که به آن 

عالقه داشته باشید و به کارتان بیاید.

این راه چقدر روشن است؟

شاید تحصیل در مقطع ارشد برای رشته صنایع بیش از 

بقیه رشته  های مهندسی ضروری باشد، به خصوص به 

دلیل گرایش نداشتن آن در مقطع کارشناسی. تحصیل 

مقطع کارشناسی در این رشته محل مناسبی برای یافتن 

عالیق و مسـیر اسـت اما به هیچ عنوان کافی نیست 

و حتی اگر قصد ادامه تحصیل نداشـته باشـید، باید 

بسـیار بخوانید و کار کنید تا در زمینه مورد عالقه تان 

بتوانید حرفی برای گفتن داشته باشید و عرضه کنید. 

بچه های صنایع اگر بخواهند در ایران ادامه تحصیل 

بدهند دو انتخاب دارند: یا رشـته صنایع را در مقطع 

ارشـد ادامه بدهند و یا به سـراغ رشـته MBA بروند. 

برای ادامه در رشته ارشد صنایع، گرایش های متنوعی 

ماننـد بهینه سـازی سیسـتم ها، مدیریت مهندسـی، 

بهینه سـازی سیستم های سالمت، سیستم های کالن 

اقتصادی اجتماعی و... وجود دارد. رشـته MBA نیز 

گرایش های متنوعی مانند مالی، بازاریابی، استراتژی 

و منابع انسانی دارد.

ادامـه تحصیـل بـرای دانشـجویان صنایـع کمتـر 

سـاختاریافته اسـت. معموال پذیرش گرفتن از رشـته 

صنایع برای رشته MBA کار سختی است، برای همین 

دانشجویان صنایع یا به سراغ رشته های ریاضی محور 

 Machine Learning مانند تحقیق در عملیات، آمار یا

می رونـد و یـا رشـته خودشـان را تحـت دو عنـوان 

مهندسی صنایع یا مهندسی سیستم ها ادامه می دهند. 

امـروزه البتـه رشـته های دیگری هـم مانند مدیریت 

عملیـات )Operation management( یـا تحلیـل 

کسب وکار )Business Analytics( وجود دارد که برای 

دانشـجویان صنایع مناسـب است. به طور کلی شرط 

انتخاب مسـیر مناسب برای ادامه تحصیل، شناخت 

درست عالیق در کارشناسی و تالش مضاعف است.

نانم توی روغن است؟

اگر یک بار به نمایشگاه های کار یا سایت های کاریابی 

سر بزنید، متوجه می شوید که بعد از مهندسی کامپیوتر 

و علوم کامپیوتر، مهندسی صنایع در میان رشته های 

دانشـگاه های صنعتی از بقیه رشـته ها در ایران بازار 

کار مناسـب تری دارد. به دلیل گسـتردگی این رشـته 

شـما می توانیـد کارهـای مختلفی انجـام دهید و در 

مکان هـای مختلفـی کار کنید؛ از مدیر تولید محتوای 

یک وب سایت گرفته تا مهندس طراحی و بهینه سازی 

فرآیند یک کارخانه پست هایی است که به شما نیاز 

دارند. البته این تنوع شاید کمی برایتان دردسر ایجاد 

کند و اندکی گمراه تان کند. این موضوع هم بسته به 

هدف گذاری شـما کامال قابل حل اسـت. به طور کلی 

کسب مهارت های شغلی برای یک مهندس صنایع در 

اولویت باالیی قرار دارد و بسیار مهم است.

مدیرانی که خوب می بینند

مهندس صنایع، مانند بسیاری از مهندسان دیگر باید 

مهارت هـای باالیی در حـوزه ریاضیات و به خصوص 

آمـار و احتمـاالت داشـته باشـد. از طرفـی مهنـدس 

صنایـع عـالوه بر جزیی نگر بودن بایـد بتواند کل نگر 

هم باشـد، یعنی شـهود خوبی داشته باشد و بتوانند 

مسائل را با هم ببیند.

کار یـک مهنـدس صنایـع همان طـور که تـا اینجا 

توضیح داده شـد، کمک به بهبود و بهینه سـازی در 

یک سازمان، کارخانه و یا یک بنگاه اقتصادی است، 

 Benchmarking یکی از مهم ترین بخش های بهبود

و یا الگوبرداری از سازمان های مختلف است، یعنی 

مهنـدس صنایـع بایـد ببینـد بقیـه سـازمان ها چه 

کرده انـد؛ مثـال مهنـدس صنایعی که در حوزه نفت و 

گاز کار می کند، باید ببیند شـرکت های موفق در این 

حـوزه چـه کرده اند که موفق شـده اند. بنابراین یک 

مهنـدس صنایع موفـق باید توانایی خوبی در زمینه 

تحقیق و زبان انگلیسـی داشـته باشد. از طرفی یک 

مهنـدس صنایـع باید با بقیه اجزای سیسـتم ارتباط 

داشته باشد، برای همین تعامل داشتن با سایر اجزا 

و افـراد بسـیار کلیدی اسـت، بدین منظـور مهندس 

صنایـع نبایـد خجالتـی باشـد، باید روابـط عمومی 

باالیی داشـته باشـد و بتواند با طرف مقابلش خوب 

مباحثه و گفت وگو کند. 

نکتـه دیگر دربـاره مهندس صنایع وجوه مدیریتی 

اوسـت. مهندس صنایع باید توانایی رهبری داشـته 

باشد. در دروس مهندسی صنایع می خوانید بخشی از 

این مهارت ها ارثی و بخشی از این مهارت ها )بخش 

مهم تر و بزرگ تر( اکتسابی است. پس اگر این رشته را 

انتخاب کردید، زود برای تقویت این نوع از مهارت ها 

دست به کار شوید  
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رشته  علوم کامپیوتر بنا بر چه اقتضائاتی به عنوان 

یک رشـته دانشـگاهی تعریف شده است و چه 

نیازی از جامعه را برطرف می کند؟

واژه علوم کامپیوتر واژه ای اسـت که در پنجاه سـال 

اخیر به کار گرفته شـده و آن هم به دلیل سـیر تحول 

سریع علوم مرتبط با کامپیوترها بوده است. در واقع از 

پیدایش کامپیوترهای امروزی زمان زیادی نمی گذرد 

و ایـن دسـتگاه از پنجـاه، شـصت سـال پیش که به 

وجود آمده، در حال توسـعه اسـت. برای این توسعه 

نیاز به متخصصانی بوده که آن را به خوبی بشناسند 

و بتوانند آن را بهبود ببخشـند؛ مثل متخصصانی که 

در ارتبـاط بـا سـاخت و اصالح و تعمیر سـخت افزار 

آن مشغول به کار هستند یا متخصصان نرم افزار که 

بتوانند با استفاده از آن راه حل های حرفه ای و عملی 

برای مسائل مختلف ارائه دهند یا متخصصان آی تی 

و... . علـوم کامپیوتـر در واقع به مسـائل کامپیوترها 

از دیدگاه تحلیلی و نظری می پردازد. البته قطعا یک 

نفر در دانشـکده علوم کامپیوتر با مسـائل نرم افزاری 

غریبه نیست ولی تأکید در علوم کامپیوتر روی تحلیل 

مسـائل کامپیوتـری و الگوریتمـی و... اسـت و قـرار 

نیسـت در این دانشکده برنامه های کاربردی توسعه 

بدهیـم. علـوم کامپیوتر تالش می کند افرادی تربیت 

کند که قدرت تحلیل و مدل سازی خوبی در ارتباط با 

مسائل مربوط به کامپیوتر داشته باشند.

کـدام گـروه از دانش آموزان، با چه شـخصیت و 

ویژگی هایی می توانند علوم کامپیوتر را برای ادامه 

تحصیل در دانشگاه انتخاب کنند؟ 

دانشجویی که به رشته علوم کامپیوتر وارد می شود، 

باید اسـتعداد و تمایلی به مدل سـازی و تفکر منظم 

و تئوری داشـته باشـد. البته این سخن به این معنی 

نیست که همه درس ها تئوری است، قطعا درس های 

نرم افزاری هم دارند، درس های سخت افزاری هم دارند 

و برحسـب برداشـتن درس های اختیاری می توانند 

سمت و سوی کاری و پژوهشی خود را تعیین کنند.

البته تأکید من این است که اگر کسی واقعا می خواهد 

در ارتباط با کامپیوتر مهندس حرفه ای شود، بهتر است 

سـراغ رشـته مهندسـی کامپیوتر برود. در رشته علوم 

کامپیوتـر تـا حدودی نیـاز به کار نظری و تفکر مجرد 

وجـود دارد. در علـوم کامپیوتـر بیشـتر به جنبه های 

تحلیلی و نظری درس ها و مباحث پرداخته می شود 

تا جنبه های فنی و مهندسی.

چه آینده تحصیلی و پژوهشی و کاری در انتظار 

فارغ التحصیـالن رشـته علـوم کامپیوتر خواهد 

بـود و آنهـا در چـه جاهایی می توانند مشـغول 

فعالیت  شوند؟

گرایش هـای علـوم کامپیوتـر در مقطـع تحصیـالت 

تکمیلـی عبارتنـد از: نظریـه محاسـبه، محاسـبات 

علمی، نظریه سیسـتم، زبان های صوری، علوم داده، 

نظریه سیسـتم ها و هوش مصنوعی. علوم کامپیوتر 

خوشـبختانه گسـتره پهنـاوری دارد. دانشـجو هـم 

می توانـد در خود رشـته بمانـد و تا مقاطع باال ادامه 

تحصیل بدهد و کار آکادمیک انجام دهد، هم براساس 

گذراندن درس های اختیاری در کارشناسـی می تواند 

بـا داشـتن پیش زمینـه علوم کامپیوتر به رشـته های 

دیگر برود؛ مثال فردی با کارشناسی علوم کامپیوتر در 

ارشد مدیریت خوانده یا عالیقش به سمت مهندسی 

بـوده و بعـدا مهنـدس کامپیوتر شـده یا حتی بعد از 

کارشناسی جذب بازار کار شده است. البته این افراد 

معموال در سال های آخر کارشناسی با بازار کار ارتباط 

برقرار کرده و از زمان دانشجویی توانسته اند مسائل 

بازار کار را درک کنند. حتی مثال هایی وجود دارد که 

افرادی وارد سیسـتم های بانکی شـده و به موفقیت 

رسیده اند. اگر دانشجوی علوم کامپیوتر دانش خوبی 

از آمار، ترکیبیات و مدل سازی داشته و در برنامه نویسی 

هـم ماهر باشـد، در زمینه تحلیـل داده هم می تواند 

فعالیت کند که در حال حاضر مرغوبیت زیادی دارد.

واقعیـت ایـن اسـت که تنـوع خروجی رشـته علوم 

کامپیوتر می تواند بسـیار زیاد باشـد؛ خوب است که 

دانشـجو در یکـی، دو سـال اول تحصیـل با انتخاب 

مناسـب درس ها و مشـورت با اسـتاد راهنما و افراد 

دیگر درک کند که اسـتعداد و تصمیمش چیسـت و 

بر اساس آن در دو سال بعدی مسیری را برود که به 

مقصد موردنظرش ختم شود.

سـخن آخـر شـما دربـاره انتخـاب رشـته بـرای 

دانش آموزها چیست؟

به عنـوان یک توصیه پدرانه می گویم حتما رشـته ای 

را انتخاب کنند که دوسـتش دارند و می توانند برای 

آن وقت بگذارند. البته این عالقه باید واقعی باشـد، 

یعنی الزم است اطالعات صحیح و موثقی از رشته ها 

داشـته باشـند تا بتواننـد بفهمند عالقه شـان واقعی 

است یا کاذب. آدم اگر به حوزه ای عالقه داشته باشد 

می توانـد روی آن وقـت و انـرژی صـرف کند و در آن 

حوزه موفق می شود  

گفت وگو با دکتر دانشگر؛ عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

اینجا مهندسی کام�ییوتر نیست
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 The Imitation Game( فیلم 

ینـگ  تور لـن  آ ندگـی  ز داسـتان 

)Alan Turing(، پدر کامپیوترهای امروزی است. با 

اینکه فیلم برای جذب بیشـتر بیننده، دخل و تصرف 

زیـادی در واقعیـات آن دوران داشـته امـا چیزی که 

بـه خوبـی نشـان می دهـد، اولین اسـتفاده جدی از 

محاسـبه گرهای دیجیتالی )کامپیوترها(  اسـت. آلن 

تورینـگ یـک ریاضی دان باهوش و خالق اسـت که 

در 24سـالگی یـک ماشـین انتزاعـی به نام ماشـین 

تورینـگ طراحـی می کند. البته کاری که تورینگ را از 

ریاضی دانـان پیـش از او متمایـز می کند، نه طراحی 

انتزاعی این ماشین بلکه ساخت عملی مدل ساده این 

ماشـین اسـت که دید ریاضی دانان به علوم کامپیوتر 

را دگرگون می کند. این فیلم داسـتان تولید ماشـین 

پیچیـده ای ا سـت که سیسـتم رمزنـگاری نازی ها را 

رمزگشـایی می کند و باعث به پایان رسـیدن سریع تر 

جنگ و کاهش تلفات می شود.

علوم کامپیوتر رشته ای ا ست که چند دهه پیش از 

آلـن تورینـگ آغاز شـده و به عنوان بخش کوچکی از 

ریاضیات مورد توجه ریاضی دانان بوده. پس از آنکه 

تورینـگ در موضوعـات کامـال کاربـردی از آن کمـک 

گرفـت و در آنهـا بسـیار موفق بـود، رفته رفته کاربرد 

کامپیوترها در زندگی انسـان  بیشـتر شـد و به دنبال 

آن اهمیت این رشـته نیز افزایش یافت تا جایی که 

خود علوم کامپیوتر به شاخه های مجزا شکسته شد. 

رشـته ای به وجود آمد برای تمرکز بر سـاخت رایانه و 

تولید رایانه های با قدرت و سـرعت و حافظه بیشـتر 

که به آن رشـته سـخت افزار می گوییم. بعد از مدتی 

مسائل آن قدر پیچیده و چندوجهی شدند که ِصرف 

حل مسأله به معنای پایان کار نبود و نیاز به رشته ای 

بود که بتواند این راه حل را عملیاتی کند. به این رشته 

مهندسی نرم افزار گفته می شود. در واقع یک مهندس 

نرم افـزار بایـد بتوانـد یک پروژه بـزرگ کامپیوتری را 

مدیریت کند و به سـرانجام برسـاند. اما آنچه امروز 

رشـته علـوم کامپیوتـر نامیده می شـود، همان »حل 

مسـائل« کامپیوتری اسـت. یک دانشـمند کامپیوتر 

)computer scientist( بایـد بتواند مسـائلی را که 

مورد نیاز حال یا آینده  بشر است، حل کند.

علوم پایه به رشته هایی گفته می شود که مستقیما 

بـا مسـائل کاربردی و مهندسـی ارتبـاط ندارند. این 

رشته ها به دلیل نداشتن تأثیر لحظه ای و عینی، بین 

مردم و حتی مسـئوالن کمتر طرفدار دارند. عالوه بر 

این رشته های علوم پایه صبر و تالش بسیار بیشتر و 

مداوم تری می خواهند تا به ثمر برسـند. شـما ممکن 

است در مورد یک مسأله پنج سال فکر و تحقیق کنید 

و نهایتا نتوانید آن را حل کنید، اما تمام تغییرات بزرگ 

را همین دانشـمندان رقم زده اند. شـاید بتوان علوم 

کامپیوتر را نزدیک ترین رشـته علوم پایه به مسـائل 

کاربردی دانسـت اما همچنان عمیق و خالق و صبور 

بودن از جمله الزامات یک رشته علوم پایه است.

چه چیزی انتظار شما را می کشد؟

دانشـگاه شـریف در دهه پنجاه و شـصت شمسـی 

رشـته ای به نام علوم کامپیوتر در دانشـکده ریاضی 

داشـته  اسـت. در اواخر دهه شـصت برخی استادان 

دانشکده ریاضی و برق، دانشکده مهندسی کامپیوتر 

را راه اندازی می کنند و تا سـال ۸2 منحصرا در حوزه 

کامپیوتـر فعالیـت می کننـد. در سـال ۸2 اسـتادان 

دانشکده ریاضی رشته علوم کامپیوتر را راه  می اندازند. 

البتـه بـه دلیـل کمبـود اسـتاد و جدیدبـودن رشـته  

درس هـای بسـیار کمـی در حـوزه مخصـوص علوم 

کامپیوتر ارائه شـد و بنابراین اسـتقبال از این رشـته 

کم بود. اوایل دهه نود تعدادی از اسـتادان جوان و 

خـالق به دانشـکده اضافه می شـوند کـه حوزه  مورد 

عالقه اکثر آنها علوم کامپیوتر است و این باعث رونق 

بیشتر این رشته می شود.

استادان دانشکده ریاضی بر خالف اکثر دانشکده ها 

درس های متنوعی را آموزش می دهند. این موضوع 

اوال باعث رشد و یادگیری خود استادان و ثانیا پویایی 

آموزش در دانشکده می شود. به این صورت که شما 

در یـک درس خـاص می توانید روش هـای متفاوت 

تدریـس را مشـاهده کنیـد و از زوایـای مختلفی آن 

را بیاموزید. 

از مزایـا و همچنیـن معایب رشـته علـوم کامپیوتر 

اختیـار عمـل بسـیار زیاد دانشـجویان در برداشـتن 

دروس اسـت، بـه ایـن صـورت کـه به طـور معمـول 

اختیار دانشـجویان دیگر دانشـکده ها در برداشـتن 

دروس فقط منحصر به انتخاب استاد و زمان کالس 

آن درس اسـت ولی در دانشـکده ریاضی شما تعداد 

بسـیار زیادی درس دارید که باید از بین آنها چندتا 

را بردارید. همین طور در بیشـتر دانشـکده ها معموال 

دانشـجویان می تواننـد حـدود 4 واحـد )یـک یا دو 

درس( خـارج از دانشـکده درس بردارنـد ولی در این 

دانشـکده می تـوان تـا 17 واحـد خارج از دانشـکده 

واحد برداشـت. این اختیار، هم تهدید اسـت و هم 

فرصت. به این معنا که اگر شما به مسیر آینده خود 

دنیای الگوریتم ها
فکر نکنید و سـردرگم انتخاب واحد کنید،  احتماال در 

نهایت تقریبا در هیچ زمینه ای صاحب نظر نخواهید 

شـد، اما اگر فکرشـده و با مشـورت این کار را انجام 

دهید، هم می توانید تجربه های متنوعی کسب کنید 

و هم در موضوع مورد عالقه خود بسیار بیشتر عمیق 

شوید. از طرفی دوران کارشناسی دوران یافتن مسیر 

کاری و تحصیلی اسـت، پس در انتخاب حوزه کاری 

خـود عجلـه نکنید و درس ها و موضوعات متنوعی را 

دنبال کنید تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.

رشته علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی شریف 

)بـا ایـن جـالل و جبروت( نهایتا 5 یا ۶ اسـتاد دارد و 

این ضعف بزرگی ا سـت. شـما ممکن است به درسی 

عالقه مند شـوید ولی به علت کمبود اسـتاد سـال ها 

منتظر ارائه آن درس بمانید و یا زمینه خاصی در این 

حوزه شـما را درگیر کند و هیچ اسـتادی نباشـد که در 

این زمینه فعالیت کند.

سـال اول تحصیـل در ایـن رشـته بـه گذرانـدن 

درس های اولیه مشـترک در دانشـگاه مانند ریاضی 

پایه، فیزیک پایه، مبانی برنامه نویسی و... می گذرد و 

عالوه بر اینها در ترم دوم درس برنامه نویسی پیشرفته 

ارائه می شـود که اولین برخورد جدی دانشـجویان با 

پروژه های بزرگ برنامه نویسی است.

سال دوم شامل درس های مبانی رشته مانند نظریه 

زبان ها و اتوماتا، جبرخطی، تحقیق در عملیات، منطق، 

داده سـاختار و احتمال اسـت و دانشـجویان را برای 

گذراندن دروس تخصصی آماده می کند.

رشـته علـوم کامپیوتـر چهار سـبد درسـی دارد که 

هرکدام مربوط به زمینه های مختلفی از رشته هستند، 

مثال یک سبد بیشتر مفاهیم ریاضیاتی و محض را در 

خود جا داده و یک سبد درس های نرم افزاری و مورد 

نیاز برای کدنویسـی پیشـرفته. این حـق انتخاب به 

دانشجو ابتکار عمل می دهد تا بتواند علوم کامپیوتر 

را با طعم دلخواه خود بخواند.

در سال های سوم و چهارم عالوه  بر دروس تخصصی 

اجباری دروس سبد ها برداشته می شود و دانشجویی 

کـه در دو سـال اول تقریبـا حوزه مـورد عالقه خود را 

یافتـه، در ایـن دو سـال تمرکز بیشـتری روی دروس 

تخصصی زمینه مورد عالقه خود دارد.

تصمیم بگیر لعنتی!

همان طـور کـه گفتیـم، داشـتن اختیـار عمـل باال در 

برداشتن دروس متنوع باعث شده تا دانش آموخته 

علـوم کامپیوتـر بـا توجـه به حـوزه ای کـه در دوران 

کارشناسـی بر آن تمرکز داشـته، بتواند در رشـته ها و 

موضوعـات بسـیاری تحصیل خـود را ادامه دهد که 

به اختصار به آ نها اشاره می کنیم:

پویان عیل پناهی
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علوم کامپیوتر نظری: اگر عالقه شما به موضوعات 1 

تئوری و پایه علوم کامپیوتر اسـت و یا عالقه به 

حل مسـائل خالقانه دارید، این بخش به درد شـما 

می خـورد. موضوعاتـی مانند الگوریتم، گراف، نظریه 

محاسبه، ترکیبیات،  رمزنگاری، نظریه اطالعات و...

علوم داده: پیش نیاز رشـته علوم داده، دروس 2 

آماری و ریاضیات پایه اسـت. این رشته نسبتا 

جدیـد در دانشـکده ریاضـی ارائـه می شـود و جـزء 

رشته های کاربردی به حساب می آید. البته دانشکده 

ریاضـی شـریف هنوز دانشـجوی ارشـد علـوم داده 

نپذیرفته است.

هـوش مصنوعـی: ایـن رشـته در دانشـکده 3 

ارائـه می شـود ولـی بسـیاری از  کامپیوتـر 

دانشجویان از علوم  کامپیوتر وارد این رشته می شوند. 

دروس جبر خطی و ریاضیات پایه و همچنین دروس 

آماری و الگوریتم از پیش نیازهای این رشته هستند.

مهندسـی نرم افـزار: بـا اینکه این رشـته به طور 4 

مسـتقیم در ادامه رشـته  مهندسـی نرم افزار در 

کارشناسـی اسـت، اما دانشجویان علوم کامپیوتر که 

به این حوزه عالقه مند هستند، می توانند در ادامه به 

این رشته بروند به شرط آنکه دروسی مثل پایگاه داده، 

کامپایلر، مهندسی نرم افزار و سیستم عامل را گذرانده 

و تا حد خوبی به آ نها مسلط باشند.

علوم بین رشـته ای: در سـال های اخیر به علت 5 

رابطـه تنگاتنـگ علـوم کالسـیک بـه همدیگر 

بسـیاری از ایـن تعاریـف منسـوخ شـده اند و علـوم 

جدیدی شکل گرفته اند که اصطالحا علوم بین رشته ای 

نام دارند. از معروف ترین آنها بیوانفورماتیک و علوم 

شناختی است که در میان دانشمندان بسیار محبوب 

هسـتند. این رشـته ها به دلیل بین رشته ای بودن در 

دانشـکده های مختلف ارائه می شـوند ولی در آینده  

نزدیک دانشـکده هایی با تمرکز بر همین موضوعات 

به وجود می آیند.

آخرش که چه؟

به دلیل پیشـرفت سـریع تکنولوژی در ایران بازار کار 

علـوم کامپیوتـر )کـه در دهـه گذشـته از کم کارترین  

رشته ها بود( بسیار بزرگ شده است. دانشجوی علوم 

کامپیوتر شریف می تواند در این حوزه ها فعالیت کند:

توسـعه دهنده )developer(: با اینکه این شغل 1 

در اصل مختص رشـته مهندسـی کامپیوتر است 

اما دانشجوی علوم کامپیوتر شریف حداقل های مورد 

نیاز برای کارکردن به عنوان توسـعه دهنده را خواهد 

داشـت. نتیجـه کار شـما در ایـن حوزه، اپلیکیشـن، 

وب سـایت یـا زیرسـاخت خواهد بود. اگـر عالقه به 

این بخش از کارها دارید، باید درس های نرم افزاری 

بیشـتری بردارید. تسـلط بر برنامه نویسی شیء گرا و 

پروژه محور، داده سـاختار، پایگاه داده،  شـبکه و... به 

شـما کمک زیادی خواهد کرد. از مزایای این بخش 

این است که اگر عالقه دارید زودتر وارد بازار کار شوید، 

می توانید بعد از یکی، دو سال از شروع دانشگاه کم کم 

کار خود را شروع کنید.  

دانشمند داده )Data scientist(: شرکت های 2 

بزرگـی در کشـور وجـود دارند که نیاز مبرمی به 

تحلیـل داده هـای خـود دارنـد. این شـغل در آینده 

نزدیک به شـدت مورد نیاز خواهد بود و تعداد افراد 

مناسب برای این کار بسیار محدود است. این حوزه 

هم نیاز به دانش ریاضی و آماری پیشرفته و هم نیاز 

به مهندسـی نرم افزار و برنامه نویسی حرفه ای دارد و 

دانشجوی علوم کامپیوتر با هر دوی این موضوعات 

تا حدی آشنایی دارد. نتیجه کار یک دانشمند داده، 

تحلیـل آمـاری، دادن راهبـرد و روش انجـام کار در 

شرکت ها است.

متخصـص یادگیری ماشـین: حـوزه یادگیری 3 

ماشـین از بزرگ تریـن و مهم تریـن حوزه های 

علمی و فنی دنیاست، به طوری که یادگیری ماشین در 

هر حرفه ای وارد می شود، تحول بزرگی ایجاد می کند؛ 

از حوزه سالمت گرفته تا موضوعات اقتصادی و بورس 

و حتی مسائل نظامی. تمرکز جدی اکثر شرکت های 

بزرگ تکنولوژی روی این موضوع اسـت و پیشـرفت 

این حوزه بسـیار زیاد. دانش ریاضی و الگوریتمی و 

همین طور توانایی برنامه نویسی دو پیش نیاز اصلی و 

حیاتی این حوزه هستند و دانشجوی علوم کامپیوتر 

می تواند نقش آفرینی جدی در این حوزه داشته باشد.

تحقیق و توسعه )R&D(: بسیاری از شرکت های 4 

بـزرگ بـرای حـل مسـائل خـود تیمی بـه نام 

تحقیق و توسـعه تشـکیل می دهند و پیشرفت های 

تکنولوژیک آنها از این مسیر هموار می شود. حوزه های 

تحلیل ترافیک و مسیریابی، حوزه های نظام بانکی و 

تشخیص جرم، امنیت شبکه و بسیاری از بخش های 

دیگـر صنعتـی نیاز به متخصصان تحقیق و توسـعه 

علوم کامپیوتر دارند.

هرکسی را بهر کاری ساختند

در سـال های اخیر اسـتقبال از رشـته علوم کامپیوتر 

به شـدت افزایش پیدا کرده، به طوری که سـال 94 در 

شـریف این رشـته از نظر آخرین قبولی رشـته هفتم 

یا هشـتم بود، ولی در سـال 97 رشـته علوم کامپیوتر 

پس از مهندسـی کامپیوتر و مهندسـی برق سـومین 

رشـته ای ا سـت که بیشترین متقاضی را دارد. به نظر 

می رسـد همان طـور که در دهه های قبل رشـته های 

عمـران و مکانیـک و برق به عنوان رشـته برتر مطرح 

می شـد و دلیل اصلی آن بازار کار مناسـب آنها بود، 

در این سـال ها به علت بازار کار نسـبتا هموار حوزه 

تکنولـوژی از رشـته های کامپیوتـر اسـتقبال زیـادی 

می شـود. ایـن روّیه مانند گذشـته باعث آسـیب به 

دانش آموزانـی می شـود کـه بدون بررسـی و یافتن 

رشـته مناسـب خود رشـته  معروف )ترند( را انتخاب 

می کنـد. عـالوه بـر آن چـون ایـن بازار کار بیشـتر به 

سـمت کارهایی از جنس مهندسـی کامپیوتر متمایل 

است، باعث افت کیفیت علوم تئوری در حوزه علوم 

کامپیوتر خواهد شـد. بنابراین اگر شـما جزء افرادی 

هستید که به کار برنامه نویسی و توسعه نرم افزار در 

شرکت های کامپیوتری عالقه مندید، توصیه می شود 

 اولویت تان رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه های 

دیگر باشد.

دانشـجوی علـوم کامپیوتـر باید کسـی باشـد که 

می تواند یک مسأله کامپیوتری را حل کند. این یعنی 

باید بتواند به صورت بلندمدت روی یک موضوع تمرکز 

کند، تحقیق و مطالعه  بلد باشـد و از خالقیت و صبر 

کافی برخوردار باشد  
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مهندسی کام�ییوتر

برنامه ای بنویسید که ...
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چرا  شریف ...معرفی رشته  /  مهندسی کامپیوترتاریخچه دانشگاه

چـرا در سـال های اخیـر اقبـال عمومی به رشـته 

مهندسـی کامپیوتـر افزایـش پیدا کرده اسـت؟ 

مهندسـی کامپیوتـر بـه کدام نیاز جامعه پاسـخ 

می دهد؟ 

هر زمانی یک رشته هایی در جامعه پرطرفدار می شود، 

یک زمان عمران پرطرفدار بود، یک زمان مکانیک، یک 

زمان برق و االن هم کامپیوتر که بیشتر رتبه های خوب 

کنکور و بچه های المپیادی را جذب می کند. قسمتی 

از این اقبال به سمت کامپیوتر به دلیل سیگنال بازار 

اسـت که نیازش به متخصصان رشـته های خاص را 

بـه جامعه اعـالم می کند. عواملی مثل اپالی و ادامه 

تحصیل در خارج از کشـور هم تأثیر خودش را دارد.

االن در ایران بیزینس های معروف به فناوری اطالعات 

مربوط می شود. از طرف دیگر راه اندازی کسب وکار در 

این حوزه تجهیزات و زیرساخت های عجیب و غریبی 

نیـاز نـدارد و امکانـات الزم بـرای آن برخـالف برخی 

رشته ها در داخل کشور در دسترس است. خالصه در 

نظر مردم جامعه بازارش سهل الوصول است و خیلی 

وقت ها بحث های مدیریتی، بازاریابی، لجستیک و... 

پشت این بیزینس های اینترنتی دیده نمی شود ولی 

به هر حال ارزش این شرکت ها، شهرت شان و تعداد 

مخاطبان و مشتری شـان سـیگنالی است که از طرف 

بازار به جامعه ارسـال می شـود. این وضعیت بازار به 

معنای ارزشمندنبودن رشته هایی مثل برق، مکانیک، 

مواد، مهندسـی شـیمی و... نیسـت. اتفاقا خیلی از 

کارهای اسـتراتژیک و مهم برای کشـورها با استفاده 

از تخصص این رشته ها انجام می شود، یعنی برخی 

از این کسـب وکارهای اینترنتی نباشد، اتفاق خاصی 

رخ نمی دهـد، هرچنـد تا حـدی در عدالت اجتماعی 

تأثیـر دارنـد ولـی مثال صنایع نظامی کشـور کامال به 

رشـته های دیگر وابسـته است. البته در کشوری مثل 

ایران با این منابع و ذخایر طبیعی رشته های دیگری 

مثل مهندسـی شـیمی باید مورد اقبال بچه ها باشـد 

ولی متأسـفانه این طور نیسـت. در مورد نیاز جامعه 

به مهندسی کامپیوتر دو دسته نیاز را می توان مطرح 

کرد. دسـته اول نیازهای ضروری هسـتند که کشـور 

دارد و زیرسـاخت های حیاتـی محسـوب می شـود؛ 

مثـل شـبکه ملـی اطالعـات یا دولـت الکترونیک که 

در همه جای دنیا پیگیری می شـود و الزمه اسـتقالل 

کشـور و برقـراری آزادی و عدالـت اجتماعی اسـت. 

دسـته دیگـر نیازهـا هـم از جنـس نیازهـای رفاهی 

اسـت و در حـوزه فنـاوری اطالعات کسـب وکارهای 

زیـادی بـرای رفـع این نیازهای رفاهی ایجاده شـده 

و بـه درآمدهـای زیادی هم دسـت پیـدا کرده اند که 

نمونه های فراوانی از آنها را شما در جامعه می بینید.

دانش آموزی که می خواهد مهندسی کامپیوتر را 

به عنوان رشته تحصیلی در دانشگاه انتخاب کند، 

باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

مهندسـی کامپیوتر به هرحال یک رشـته مهندسـی 

است. البته مهندسی کامپیوتر یک طیف گسترده دارد؛ 

از سخت افزار که به مهندسی برق و گرایش دیجیتال 

آن نزدیک اسـت تا نرم افزار که بیشـتر برنامه نویسی 

و توسـعه نرم افزار اسـت و علوم کامپیوتر که بیشـتر 

رنگ نظری و علوم پایه و ریاضی دارد. طبعا ریاضی 

در سراسـر این طیف مهم اسـت ولی در بعضی جاها 

پررنگ تـر و در بعضـی جاها کم رنگ تر اسـت. برخی 

علـوم دیگـر مثل شـیمی نقش کمتری در این رشـته 

دارد. البتـه بـا پدیـد آمـدن زمینه های بین رشـته ای 

مثـل بیوانفورماتیک علوم شـیمی، زیست شناسـی، 

پزشکی و حتی علوم انسانی هم وارد بازی می شوند. 

عالقـه هـم اهمیـت زیادی در موفقیـت در کامپیوتر 

دارد، بـه هرحـال بچه هـا معمـوال بـا برنامه نویسـی 

آشـنا هسـتند و احتماال عالیق خود را می شناسـند.

آینده تحصیلی و پژوهشـی مهندسـی کامپیوتر 

چگونه اسـت؟ در تحصیالت تکمیلی این رشـته 

چه گرایش هایی دارد؟

دانشـکده مهندسـی کامپیوتـر در حـال حاضـر در 

مقطع کارشناسـی گرایش ندارد ولی در مقطع ارشـد 

گرایش های معماری کامپیوتر )سخت افزار(، نرم افزار، 

هـوش مصنوعـی، رایانـش امـن، شـبکه، الگوریتـم 

محاسبات و بیوانفورماتیک برای ادامه تحصیل وجود 

دارد. درس های کارشناسـی هم به گونه ای اسـت که 

بچه هـا دانـش پایه مهندسـی کامپیوتـر را به خوبی 

فراگیرنـد و بـا گذراندن درس های اجباری و اختیاری 

با گرایش های مختلف آشـنا شـده و آینده تحصیلی 

خـود را بـا توجـه به عالقه و مهارت ها و توانایی خود 

انتخـاب کننـد. در هـر گرایـش نیـز آزمایشـگاه ها و 

گروه های پژوهشی فعالی در دانشکده کامپیوتر فعالند 

و پژوهش هـای لبـه تکنولوژی و مهم و اسـتراتژیکی 

برای کشور انجام می دهند  

گفت وگو با دکتر بیات سرمدی؛ عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر

بازار فعال ما را می خواهد
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می کنم همه ما بدانیم که کامپیوتر چیست؟ فکر 

و مهم تـر از آن چگونـه مورد اسـتفاده قرار 

می گیـرد؟ عظیم تریـن شـرکت های دنیـای امروز ما، 

شـرکت های IT مثـل اپـل، آمازون، مایکروسـافت و 

آلفابت)گـوگل( هسـتند کـه بازه وسـیعی از خدمات 

را ارائه می دهند؛ از تولید دسـتگاه های الکترونیک تا 

ایجاد برنامه ها و اپ های مختلف برای استفاده های 

تخصصی یا روزمره و اتصال اجزای مختلف دنیای امروز 

به وسـیله اینترنت، شـرکت های IT نقش مهمی را در 

زندگی ما ایفا می کنند. در ایران نیز این شـرکت ها و 

کسب وکارها کم نیستند: کافه بازار، اسنپ و دیجی کاال 

که تا 15 سال پیش حتی وجود هم نداشتند اما اکنون 

شـاید هر روز با یکی از آنها سـر و کار داشـته باشـیم. 

کامپیوترها دنیای امروز ما را در مشت خود گرفته اند 

و به برقراری ارتباطات بین ما کمک می کنند. 

در سـال های اخیر رشـد تمدن بشـر و رشد مسائل 

کامپیوتر بیش از پیش به هم گره خورده اند. اینترنت 

به یکی از پایه های اساسی توسعه تبدیل شده است، 

هم توسعه صنعتی و هم توسعه اجتماعی. ایده هایی 

مثل خانه هوشمند یا ماشین خودران همین االن هم 

به واقعیت پیوسته اند و شاید با یک شبکه یک پارچه 

کـه در کنتـرل زندگـی روزمره به ما کمـک می کند -یا 

حتـی زندگـی روزمـره ما را کنترل می کنـد- فاصله ای 

نداشـته باشـیم. شـرکت های بزرگـی ماننـد گوگل و 

فیس بـوک تقریبـا هر اطالعاتی را که فکرش را بکنید 

از مـا دارنـد، اطالعاتـی کـه بعضا خودمـان نداریم و 

می تواننـد بـا تحلیل آن، متناسـب بـا خصوصیات و 

رفتارهای ما مشـکالت و نیازهایمان را حدس بزنند 

یا حتی جهت دهی شان کنند. در دنیای توسعه یافته 

آینده، که شـگفت آور و در عین حال ترسـناک است، 

کامپیوترهـا همه چیـز را کنتـرل می کنند و مهندسـی 

کامپیوتر رشـته ای اسـت که سـنگ بنای این دنیا را 

طبقه به طبقه باال می برد. 

مهندسی کامپیوتر به حل مسائل روز در حوزه های 

مختلف می پردازد؛ از مسائلی که االن پیش پا افتاده 

بـه نظـر می رسـند - مثل ارتبـاط تصویری با فردی در 

آن سـر دنیـا- تـا چالش هایی که حتـی فکر کردن به 

آنها باعث سرگیجه می شود - مثل خلق آثار هنری یا 

افزایـش فعالیـت مفید و بازدهی انسـان- می توانند 

ذیل مهندسـی کامپیوتر تعریف شوند. مسائلی مثل 

اینترنـت اشـیاء، ربات های هوشـمند، سیسـتم های 

توزیع شـده، رمزارزهـا، یادگیـری ماشـین و... همـه 

حوزه هایی از مهندسی و علوم کامپیوتر هستند که با 

توجه به نیازها و مسائل دنیای واقعی رشد کرده اند و 

به بخش هایی جدانشدنی از دنیای ما تبدیل شده اند. 

در نهایت اگر بخواهم خالصه کنم، مهندسی کامپیوتر 

علـم بهبـود و توسـعه نرم افزارهـا و سـخت افزارها و 

استفاده از آنها برای تسهیل فعالیت هاست. 

همه چیز برای شما مهیاست

ترم اول شریف برای بسیاری از بچه ها ترسناک است، 

دانشـجوی هر رشـته ای که باشـند؛ جنس درس های 

دانشـگاه با درس های دبیرسـتان متفاوت است و کم 

نیستند افرادی که عالقه ای به فضای رقابتی و درسی 

شریف نداشته باشند. در دانشکده کامپیوتر این معضل 

جدی تر است؛ اکثر دانشجویان، رتبه های زیر 15۰ کنکور 

یـا المپیادی هایی هسـتند که بخـش قابل توجهی از 

مطالب این رشته را در دوران المپیاد مطالعه کرده اند 

و این امر ناخودآگاه تبدیل به رقابتی نه چندان جذاب 

-و نه چندان سـازنده- در سـال های اخیر شـده است. 

اما از ترم دو که یخ بچه ها باز می شود، فضای رفاقتی 

دانشـجویان بیشتر شـده و اگر هم »رقابت« بینشان 

باشـد، به شـکلی سـازنده تر خواهد بود و اینجاسـت 

که درس های رشـته کامپیوتر جدی می شـوند. در ترم 

یـک شـما در درس مبانـی برنامه نویسـی با پایه های 

برنامه نویسی و برنامه سازی آشنا می شوید و این اصول 

اولیه را همراه با زبان C یا C++  می آموزید و در ترم دوم 

با اولین درس سنگین کارشناسی، برنامه سازی پیشرفته  

آشـنا می شـوید که برنامه نویسـی اصولی و درست را 

به زبان برنامه نویسـی Java آموزش می دهد. پروژه 

این درس اولین پروژه جدی شماست و تا سال ها در 

آینده در مشت ماست
خاطرات تان می ماند. درس مهم دیگر شما در ترم دوم 

مدارهای منطقی است که با زبانی ساده پایه های کار 

یک کامپیوتر را توضیح می دهد.

باقـی دروس کارشناسـی درس های تخصصی تری 

در شـاخه های مختلف مهندسـی کامپیوتر هسـتند؛ 

مباحثی مثل الگوریتم ها، سیستم های عامل و نحوه 

کارکردشـان، شبکه های کامپیوتری، آمار و احتمال و 

حتـی مباحثـی مثل مدیریت پروژه هـای نرم افزاری. 

در درسـی مثـل معمـاری کامپیوتـر می آموزیـد کـه 

دقیقـا چـه اتفاقـی درون یک کامپیوتـر رخ می دهد 

و رایانه شـما چگونه درخواسـت های شما را دریافت 

و پردازش می کند تا بتواند به یک خروجی مناسـب 

برسد و در درس کامپایلر یاد می گیرید که چگونه این 

درخواست ها به زبانی قابل فهم برای کامپیوتر تبدیل 

می شـوند. حتـی در درس ارائـه مطالب علمی و فنی 

یاد می گیرید که چگونه یک مبحث را به درسـتی در 

یک کنفرانس ارائه دهید و چه نکاتی را در این ارائه 

رعایـت کنیـد. دروس اختیاری این رشـته نیز بسـیار 

گسترده اند و می توانید با مباحثی مثل برنامه نویسی 

موبایل، بیوانفورماتیک، اینترنت اشیا، پردازش تصویر 

و... آشـنا شـوید. با این حال کارشناسـی مهندسـی 

کامپیوتـر فقـط به درس های آن خالصه نمی شـود و 

شما با فضای کار هم آشنا می شوید.

بسیاری از بچه ها از ترم دو که با اصول برنامه نویسی 

نسـبتا آشـنا هسـتند، وارد فضـای کار می شـوند. 

شـرکت های کامپیوتری کم نیسـتند و تعداد زیادی 

از ایـن شـرکت ها برنامه هـای مختلفی بـرای تربیت 

کارآمـوز برگـزار می کنند و بـه دلیل رابطه خوبی که با 

شـریفی ها دارند، دانشـجوهای شـریف را به راحتی 

ن پویا حس�ی ام�ی
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پذیرش می کنند. بسـیاری از شـریفی ها نیز در دوران 

کارشناسـی مسـیر اسـتارتاپ را در پیش گرفته اند که 

تعدادی از آنها به موفقیت های بزرگی هم رسیده اند.

در کنار همه اینها، فضای دانشکده کامپیوتر شریف 

پر از فعالیت فوق برنامه  است. تعدادی از وسیع ترین 

رویدادهای دانشـجویی کشـور در همین دانشـکده 

برگزار می شود و دانشجوها از صفر تا صد، از کارهای 

فنی و طراحی سایت تا حمایت مالی و جذب اسپانسر، 

از چسـباندن پوسـتر تا برندسازی همه را خود انجام 

می دهند و نکات مختلفی را از فضای اجرا می آموزند.

آلیس در سرزمین عجایب

آینـده تحصیلـی دانشـجوهای کامپیوتـر معموال در 

فعالیت هـای پژوهشـی اسـت. در علـوم کامپیوتـر 

همچنان حوزه هایی بکر و دسـت نخورده وجود دارد 

که چالش های پژوهشـی و مسـائل حل نشده خاص 

خود را دارند؛ حوزه هایی مثل هوشمندسازی، یادگیری 

ماشـین، یادگیـری عمیـق و سیسـتم های پیچیـده 

از مسـائل و ترندهـای روز کامپیوتری هـا هسـتند. 

دانشکده کامپیوتر شریف هم در بعضی از این حوزه ها 

اسـتادان خوبی دارد که در آزمایشگاه های پژوهشی 

بـا دانشـجوها بـه دنبال حل این مسـائل هسـتند. 

سـازمان هایی مثل پژوهشـگاه دانش هـای بنیادی 

)IPM( یـا پژوهشـکده رویان هـم در زمینه پژوهش 

حرف هایی برای گفتن دارند. 

مسـیر دیگر تحصیل برای دانشـجوهای شـریف، 

مسـیر تحصیـل در خـارج از کشـور اسـت. بچه های 

دانشـکده بـا پدیـده »اینترنشـیپ« غریبه نیسـتند؛ 

کم نیسـتند دانشـجوهای کارشناسـی که تابسـتان 

خود را به فعالیت پژوهشـی در کنار اسـتادهایی در 

دانشـگاه های خـارج از کشـور بگذراننـد و با فرهنگ 

تحصیـل و پژوهش در دانشـگاه های مختلف آشـنا 

شـوند. »اپـالی« یـا پذیرش گرفتن از دانشـگاه های 

خـارج از کشـور نیـز آینده متداولی برای دانشـجوی 

کارشناسی کامپیوتر است. دانشکده کامپیوتر شریف 

یکی از برترین دانشـکده های کشور است و بسیاری 

از استادهای این دانشکده در دانشگاه های خارج از 

کشور تحصیل کرده اند یا با آنها ارتباط دارند و هر سال 

بیش از نصف فارغ التحصیل های کارشناسـی سـعی 

می کنند مسـیر تحصیل را در دانشـگاه های خارج از 

کشـور ادامه دهند. بسـیاری از دانشجوهای قدیمی 

ایرانی هم اکنون در شرکت های IT خارجی مشغول به 

کارند یا در دانشـکده های مهندسـی و علوم کامپیوتر 

اسـتادند و گاه گـداری در سـمینارها یـا برنامه هـای 

پژوهشـی ایران نیز شـرکت می کنند و ارتباطات خود 

با بچه ها را حفظ کرده اند.

اما آینده تحصیلی کامپیوتری ها محدود به رشته های 

کامپیوتری نیست. علم کامپیوتر در دنیای امروز نسبتا 

جدید است و بسیاری از علوم سنتی هنوز نتوانسته اند 

بـه درسـتی از ابزارهـای کامپیوتـری بـرای پیش بـرد 

اهداف و پیشرفت علم خود استفاده کنند. کم نیستند 

فارغ التحصیالن کامپیوتری که با دیدی از حل مسائل به 

وسیله رایانه که به دست آورده اند، در رشته های دیگری 

به ادامه تحصیل می پردازند؛ رشته هایی که مسائل شان 

با کامپیوتر حل شدنی تر می شود و به شهود و ابزارهای 

حل مسأله کامپیوتری نیازمندند.

کجا باید برم؟

تقریبـا هـر شـرکت بزرگی به یک تیـم IT نیاز دارد. از 

کارهایی مثل سـایت و اپ نوشـتن تا سیسـتم های 

داخلی شرکت هر کدام ممکن است به مهندس های 

کامپیوتـر نیـاز داشـته باشـد. همـه کامپیوتری هـا 

برنامه نویـس و دولوپر یا توسـعه دهنده نمی شـوند 

ولی مسیر برای دولوپرها نسبتا باز است و گزینه های 

زیـادی بـرای کار دارند و می توانند به راحتی کسـب 

درآمد کنند. با این حال کار در شرکت های بزرگی که 

در حوزه کامپیوتر فعالیت می کنند با بقیه شـرکت ها 

یک تفاوت مهم دارد؛ جای آموزش، رشد و پیشرفت 

در ایـن شـرکت ها بازتـر اسـت و جنـس کارها فقط 

پیاده سـازی راه حل هـای دیگران نیسـت، بلکه حل 

مسائل پیچیده به وسیله ابزارهای جدید است. گاهی 

چنین شـرکت هایی باید سـواالتی را حل کنند که تنه 

به تنه پژوهش های دانشگاهی می زند و گاهی باید 

ابزارهایـی را پیـاده کنند که تا سـال های سـال مورد 

استفاده بقیه قرار می گیرد. 

از طرفی، در شرکت های حوزه IT فضاهای مدیریتی 

هـم روی خوشـی بـه کامپیوتری ها نشـان می دهد. 

کامپیوتـر بخـش زیـادی از دنیـای مـا را گرفته و مرز 

بین علم »سـنتی« و علم »مدرن« محسـوب می شود 

و این باعث شـده برای بهینه سازی مسائل مدیریت 

در تیم های کوچک و بزرگ این صنعت فعالیت هایی 

جدی صورت بگیرد. دانشـجویان مهندسـی نرم افزار 

در دوره کارشناسـی با تکنیک های مدیریت پروژه و 

الگوهای مدیریتی آشنا می شوند و در فضای کار این 

ساختارها را پیاده می کنند.

کیبورد به دست ها

خیلـی از کامپیوتری هـا افـرادی »خـوره کامپیوتـر« 

هستند که به دالیل مختلف و غیر مرتبط بخش اعظم 

وقت خود را پای کیبورد می گذرانند. از گیک هایی که 

در فامیل خود برای تعمیر موبایل و نصب ویندوز به 

آنها مراجعه می کنید - و البته از این به بعد برای نصب 

لینوکـس به آنهـا مراجعه خواهید کرد- تا گیمرهایی 

که از تک تک سـاعات تابسـتان بعد از کنکور خود به 

بهینه ترین نحو استفاده کرده اند، به کامپیوتر می آیند. 

خیلی از کامپیوتری ها المپیادی های سابق هستند که 

به حل مسـائل ریاضی و الگوریتم عالقه مندند یا در 

مدارس خاص اصول برنامه نویسـی را فراگرفته اند و 

هستند افرادی که صرفا با توجه به چشم انداز مثبتی 

کـه آینـده ایـن رشـته دارد، آن را انتخـاب می کنند. 

البته با توجه به رویکردی که این افراد در دانشـکده 

و دانشـگاه در پیـش می گیرنـد، بار دیگر مسیرشـان 

تفاوت خواهد کرد.

کامپیوتری هـا افرادی افراط کارند، خیلی هایشـان 

بسـیار درس خـوان و نمره دوسـت هسـتند کـه بـه 

هیـچ بیسـت و پنـج صدمی رحـم نمی کنند، عده ای 

دیگـر آدم هایـی بسـیار صنعتی - و سـنتی- هسـتند 

کـه از همـان ابتدای کارشناسـی - و حتی قبل آن- به 

کار در شـرکت های بـزرگ حـوزه کامپیوتر مشـغولند 

و دیگـران را نیـز بـه ایـن فعالیت تشـویق می کنند. 

گروهـی دیگـر از همـان ترم های اول به فعالیت های 

پژوهشـی و کار در آزمایشـگاه اسـتادها روی خوش 

نشـان می دهنـد و عـده ای فعالیت هـای اجرایـی را 

ارج می نهند و در هر رویدادی دسـتی دارند. طبیعتا 

عـده ای نیـز هسـتند کـه کال راحت گرفتـه و به انواع 

فعالیت هـای دیگـر در خارج از دانشـکده می پردازند 

 و از دوران دانشـجویی خـود بـه نحـو احسـن)!( 

استفاده می کنند  
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چرا شریف  ...

وقتی رتبه ات را در سایت دیده ای، احتماال االن از 

همراه با اقلیتی روی ابرها هستی و یا مثل اکثر 

بچه هـا ناراحتـی و مـدام با خـودت می گویی: »باید 

بهتر می شـدم«. مهم نیسـت چه کردی و چه شـدی، 

خودت را جمع وجور کن که االن وقت انتخاب رشـته 

و دانشـگاه اسـت؛ انتخابی که احتماال اولین انتخاب 

مهـم زندگـی  ات خواهـد بود که در آن سـهمی داری! 

بگذریم. من که خطیب و مشـاور موفقیت تحصیلی 

نیستم که اگر بودم االن برای شما مطلب نمی نوشتم! 

چند راهنمایی غیررسمی و صمیمانه روزنامه ای به شما 

هدیه می دهم که در هیچ همایشی نخواهید شنید.

به شریف بیایید اگر...

اگر اهل شـناکردن هسـتی، اسـتخر شریف یکی   

از بهترین اسـتخرهای تهران اسـت که تا وقتی 

دانشـجو هسـتی با 3هزار تومان می توانی از آن 

استفاده کنی. این استخر آنقدر خوب هست که 

ملت کارت دانشجویی شان را به خاطرش تحویل 

نمی دهند بعد از فارغ التحصیلی!

اگر با ماشین رفت وآمد می کنی حتما بیا شریف.   

چـون در سـه دانشـگاه اصلی )تهـران، امیرکبیر، 

شـریف( فقط شـریف در طرح ترافیک نیسـت! 

البتـه پارکینـگ نداریم و باید خودت را برای یک 

پیاده روی مفصل در طرشت آماده کنی تا از ماشین 

به دانشگاه برسی.

اگر عشـق ورزش هسـتی و برایت مهم اسـت در   

یک تیم ورزشی باشی، بیا شریف. تیم های ورزشی 

اینجا تمرینات منظم ساالنه دارند و حتی در بعضی 

رشته ها مثل بسکتبال و شطرنج و شنا توی تهران 

و کشور صاحب اسم و رسم اند.

اگـر اهـل غـرب تهرانی بیا شـریف. شـاید باورت   

نشود ولی حمل ونقل می تواند در کیفیت زندگی 

دانشجویی ات تعیین کننده باشد. البته اگر از شرق 

هم می آیی مشـکل خاصی نیسـت چون دو خط 

مترو نزدیک دانشگاه هست و می توانی در طول 

دوران کارشناسـی ات با آثار همه نویسندگانی که 

اسمشان را در مسابقات تلفنی شنیدی، آشنا شوی.

اگـر می خواهـی دائم در سـمینارها و کارگاه های   

علمی شرکت کنی بیا شریف. هفته ای در شریف 

نیسـت )حتی تابسـتان( که خالی از برنامه های 

علمی ترویجی یا علمی پژوهشی باشد.

اگر می خواهی قلم بزنی و نظرات گوهربارت را)!(   

در معـرض داوری جهانیـان )دانشـگاهیان( قرار 

بدهی، به شریف بیا چون نشریات فعال مختلفی 

دارد و می توانـی شـانس خـودت را خیلی خوب 

امتحان کنی.

اگـر می خواهـی روزنامه نـگاری کنـی فقـط باید   

بیایی شریف! اینجا تنها دانشگاه کشور است که 

روزنامه ای حرفه ای دارد که هر شـنبه و سه شـنبه 

چـاپ می شـود. تیزبـازی هـم در نیاور که شـنبه 

و سه شـنبه کـه نشـد روزنامـه! همیـن هـم پدر 

صاحب بچه  را در می آورد.

اگـر می خواهـی فعالیـت علمـی اضافه داشـته   

باشی بیا شریف. انجمن های علمی دانشکده ها 

بسـیار فعال هسـتند و با اردو و جشـن و سمینار 

و مخصوصا مسـابقات علمی، جو دانشکده ها و 

دوره کارشناسی را متحول و به یادماندنی می کنند.

اگر عشـق کوه رفتنی، بیا شـریف. اینجا یک گروه   

کوه دارد که همین پارسـال جشن 5۰سالگی اش 

را گرفت. هر فصل هم دو سه تا برنامه حرفه ای و 

نیمه حرفه ای دارند. ضمنا هر تابستان هم یک بار 

قله دماوند را فتح می کنند )دماوند بلندترین قله 

کشور است! گفتم شاید ندانی، چون مدت هاست 

فقط ریاضی- فیزیک خوانده ای(.

اگر می خواهی موسیقی کار کنی، کانون موسیقی   

شـریف یکـی از مشـهورترین و قدیمی تریـن 

کانون های موسـیقی کشـور اسـت که هر سـال 

جشنواره دارد و کارهای باکیفیتی هم اجرا می کند؛ 

چه سنتی، چه کالسیک. فقط رپ نمی خوانند! 

اگر روحیه کارآفرینی و استارتاپی داری، حتما بیا   

شـریف. مرکز کارآفرینی و مرکز رشـد شـریف در 

کشور اولین بود و اولین ماند. اولین شتاب دهنده 

استارتاپ ها در شریف مستقر شد و الگویی برای 

تمام کشـور شـد. کالس های متعدد مهارت های 

کارآفرینـی و مدیریت کسـب وکار، تدوین انواع 

کتاب در این حوزه، برگزاری رویدادهای استارتاپی 

و کلی کار دیگر که به صورت منظم و سیستماتیک 

هیچ کس به شما نمی گوید که...

چرا به شریف بیاییید/نیاییید
محمدصالح انصاری



59 ویژه نامه همایش تخصصی معرفی رشته های دانشگاه صنعتی شریف                  

چرا  شریف ...معرفی رشتهتاریخچه دانشگاه

پرچمی مشترک فعالیت می کند.

اگر دوست داری در کنار رشته اصلی ات یک رشته   

فرعی نیز بخوانی، بیا شریف. اینجا با طرح »دوره 

فرعـی« یا همان »ماینـور« می توانی با گذراندن 

حدود 2۰ واحد از یک رشته یا دانشکده دیگر، با 

دروازه ای جدید از علم آشنا شوی.

اگر به علوم انسانی در کنار مهندسی عالقه مندی،   

بیا شریف. ارتباط علوم مهندسی با علوم انسانی 

یکی از بحث های مهم چند سـال اخیر دانشـگاه 

اسـت کـه تنـور آن بـه لطف گـروه فلسـفه علم، 

دانشکده مدیریت و اقتصاد، مرکز معارف و علوم 

انسانی، گروه های دانشجویی و... داغ داغ است.

به شریف نیایید اگر...

اگـر اهـل رقابت علمی نیسـتی نیا شـریف چون   

رقابت اینجا دیوانه کننده است.

اگـر آدم تندرویی هسـتی، شـریف اصـال برایت   

ایـده آل نخواهـد بـود، چـون اینجا صـدای بلند 

کار نمی کند، بلکه اسـتدالل اسـت که حرف اول 

را می زند. اطالعات در شـریف زیاد و دسترسـی 

بـه منابـع دسـت اول هـم راحت تـر از جاهـای 

دیگر است، لذا نمی توانی عربده بزنی و بیش از 

انگشتان دست کسی را همراه خودت کنی.

اگـر آدم مغـروری هسـتی نیـا شـریف. اینجا به   

انـدازه کافـی دیگران در گـوش ات می خوانند که 

»تو نخبه ای« و اگر ظرفیتش را نداشـته باشـی، 

خیلـی زود جوگیر می شـوی و گـول می خوری و 

دیگر خدا را بنده نخواهی بود.

اگـر »فقـط« می خواهـی اپالی کنی، به شـریف   

نیا. در میان دانشـگاه های کشـور، شـریف شاید 

کمی اسـم و رسـم بیشتری در جهان داشته باشد 

ولی اینجا باند فرودگاه یا سکوی پرتاب نیست. 

لطفا جای کسی را به این دلیل اشغال نکنید. اگر 

طرفدار پر و پا قرص اپالی کردن هسـتید، رشـته 

مـورد عالقه تـان را اولویت قرار دهید. اگر در این 

راه مصمم باشید، از هر دانشگاهی می توانید برای 

تحصیل در خارج اقدام کنید. مهم رزومه و معدل 

و فعالیت های علمی و پژوهشی شماست.

دانشگاه، رشته و تحصیالت شخصیت نمی آورد

موارد باال چیزهایی بود که شـما کمتر شـنیده اید و در 

همایش و کانالی ندیده اید. به این موارد باید فهرستی 

بلندبـاال از خدمات دانشـگاه بـه جامعه در زمینه های 

مختلـف علمی )آموزشـی و پژوهشـی(، اقتصادی و 

فرهنگی اضافه کرد که از حوصله و ظرف این مطلب 

خارج است.

ولی فراموش نکنید! شریف برای هر کسی بهترین 

نیسـت. خودتان و دانشـگاهتان را خوب بشناسـید 

و بـدون آنکـه خودتـان را گـول بزنیـد، انتخاب کنید 

و نگذارید دیگران برای شـما تصمیم بگیرند. جامعه 

امـروز دردهـای زیادی دارد که شـریف نیز از آن تأثیر 

پذیرفته است. لذا اینجا بهشت برین نیست. انتظار 

معجزه نداشـته باشـید. شـما در این اکوسیسـتم اگر 

فعال نباشـید تنها خواهید ماند و باید با عواقب آن 

نیز خودتان روبرو شوید.

در تمـام همایش هـای مشـابه، همـه سـعی در 

بزرگ کردن موفقیت های خود دارند و هیچ کس درباره 

دانش آموختـگان ناموفق، دانشـجویان اخراجی و... 

خود صحبت نمی کند. »شـریفی«بودن جذاب اسـت 

ولی نشـان دهنده هیچ چیز نیسـت. آخرش مهم این 

است که چقدر »آدم« باشید  

در ارتبـاط بـا شـبکه ای از مهم تریـن افـراد ایـن 

حـوزه انجـام می شـود، مرکـز کارآفرینـی و مرکز 

رشـد شـریف را بـه یکـی از »دارایی های ملی« و 

»جاذبه هـای گردشـگری علمـی«)!( تبدیل کرده 

است که هر وقت یک مهمان خارجی به شریف 

 می آیـد، حتمـا بـرای بازدیـد بـه ایـن مجموعه 

دعوت می شود.

اگـر سـر و گـوش ات بیـش از حـد می جنبـد بـه   

شـریف بیـا که تباه نشـوی! چون اینجـا باالخره 

یک جّو علمی وجود دارد که تو را هم با خودش 

 می کشـد و نمی گذارد در برنامه های حاشـیه ای 

نابود شوی.

اگـر دغدغـه معضالت اجتماعی مثل فقر، مناطق   

محـروم، کـودکان کار و... را داری، بیـا شـریف. 

جمعیـت »امام علی« یکی از مهم ترین نهادهای 

مردمـی در حـوزه معضـالت اجتماعی اسـت که 

در شـریف تأسـیس شـد و شـریفی ها نقشـی 

اساسـی در رشـد آن داشـتند. »یاریگـران« در 

حوزه آموزش به کودکان سـابقه ای 2۰سـاله دارد 

و فـردای سـبز دوست داشـتنی و گـروه جهـادی 

شـهید وزوایی پرتالش هـم متخصص اردوهای 

جهادی و رسیدگی به خانواده های کم بضاعت و 

فراموش شده اند.

اگـر می خواهـی بین کالس هـا و درس هایت با   

کمترین طی مسافت بتوانی مشغول به کار شوی، 

بیا شـریف. منطقه طرشـت به برکت دانشـگاه 

شـریف امـروز میزبـان تعداد زیادی کسـب وکار 

دانش بنیان است و حتی محیطی به نام مجتمع 

خدمات فناوری در داخل دانشـگاه دارد که آنجا 

دانشجوها زیر نظر استادانشان و افرادی حرفه ای 

از حوزه صنعت مشغول به کار پاره وقت می شوند.

اگر به فعالیت مذهبی عالقه مندی، شـریف یکی   

از پررونق ترین مسـاجد دانشگاهی و هیأت های 

دانشجویی کشور را دارد که هر سال برنامه های 

متنـوع و بزرگـی را برگزار می کند. برنامه هایی که 

تا حد زیادی عاری از جناح بندی های سیاسـی و 

برچسب های ظاهری است و هر کسی در آن زیر 
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