
 عراحی صٌعتی چیست ؟

ٝ ای اػت اص ػّٓ ٚ ٞٙش ٞش یه اص دٚ سوٗ ػّٓ ٚ ٞٙش آ٘چٙبٖ جبیٍبٜ ٔحىٓ ٚ اػتٛاسی دس پیىشٜ عشاحی كٙؼتی داس٘ذ وٝ ثب حزف . عشاحی كٙؼتی ثٝ ػٙٛاٖ یه سؿتٝ ٚ ؿغُ، آٔیخت

 .ٞش وذاْ، سٚ٘ذ عشاحی كٙؼتی ثٝ ػشا٘جبْ ٘شػیذٜ ٚ ٟ٘بیتبً ٘تیجٝ وبس یب ثٝ ػٕت كٙؼت كِشف ٔٙحشف ؿذٜ ٚ یب ثٝ ػٛی ٞٙش كشف

ٝ ٞبی ثبال وبسثشد ٔـخلی دس عشاحی كٙؼتی داس٘ذ ٝ حك ٘بْ ٔٙبػجی ثشای ایٗ سؿتٝ اػت، ٚ دْٚ ایٙىٝ سؿت ثٝ . ثب ایٗ تٛكیف ٔی تٛاٖ اٚالً ثٝ ایٗ ٘تیجٝ سػیذ وٝ عشاحی كٙؼتی ث

ٝ ٞبی ثبال سا تب حذی وٝ ٞذفؾ تبٔیٗ ٌشدد داؿتٝ ثبؿذ دس عشاحی كٙؼتی ٞشٌض یبدٌیشی ٔؼتمُ ٚ . ایٗ ٔؼٙب وٝ عشاح كٙؼتی اِضأبً ثبیذ تؼّظ ٚ اؿشاف وبفی ثٝ ٔٛضٛػبت سؿت

 . ، ٘مبؿی، ٌشافیه یب غیشٜ وٕىی ٕ٘ی وٙذ، ثّىٝ الصْ اػت تب ثؼتٝ ثٝ ٘یبص ٚ ٞذف ٔـخق، الذاْ ثٝ تحمیك ٚ ٌشدآٚسی اعالػبت دس صٔیٙٝ ٔٛسد ٘یبص ٕ٘ٛدٔىب٘یهكشف 

 .تخللی وٝ ثشای وؼت آٖ ثبیذ اص ٞش صٔیٙٝ تخللی، اعالػبتی ٔـخق داؿت. ثٙبثشایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت وٝ عشاحی كٙؼتی یه سؿتٝ جبٔغ ٚ تشویجی اػت

 تعریف عراحی صٌعتی

 :تؼشیف عشاحی كٙؼتی دس یه والْ ػجبست اػت اص 

 تؼییٗ ٚیظٌی ٞبی وٕی ٚ ویفی وبال ثٝ ٔٙظٛس تِٛیذ ثٝ سٚؽ ٞبی كٙؼتی

ٝ  ای اػت جبٔغ ثشای سػیذٖ ثٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ عشاحی اِٚیٗ حّمٝ اص ص٘جیش تِٛیذ یه وبال ٔی ثبؿذ،  فشآیٙذ عشاحی كٙؼتی اِٚیٗ حّمٝ اص ص٘جیش تِٛیذ كٙؼتی یه وبال ثٛدٜ ٚ ٔؼبدِ

 .ٚضؼیت ٔغّٛة وبال اص ٘ظش ػّٕىشد،  فشْ، ػّیمٝ ٚ تٙٛع عّجی ٚ ٔذ ٚ ٞضیٙٝ

 خصَصیات یک عراح صٌعتی

ٝ ٞبی اػبػی وبس ٞش عشاح كٙؼتی ٔی ثبؿذ پغ ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ كشف ٚجٛد ٔحلٛالت ٚ سٚؽ ٞبی . ثب تٛجٝ ثٝ ٌشایؾ ٞبی عشاحی كٙؼتی، اثذاع، اثتىبس، خاللیت ٚ ایذٜ پشداصی اص پبی

ٔؼّٕب ا٘ؼبٖ تٙٛع عّت اػت ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٕٞیٗ اكُ اػت وٝ ٘ٛآٚسی دس فشْ ظبٞشی وبال ٚ تِٛیذات ضشٚسی ٔیٕٙبیذ ٚ اص آٖ ٟٕٔتش ٘یبصٞبی . فؼّی اص ٘ٛآٚسی ٚ اثتىبس دٚسی جؼت

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ؿٕب ٞیچٍبٜ اص ثٟتشیٗ غزا ٚ . ػٕىشدی ا٘بٖ چٙبٖ ٚػیغ ٚ سٚصافضٖٚ اػت وٝ خاللیت ٚ اختشاع ٚ اثتىبس دس وبسوشد تِٛیذات ٚ ٔحلٛالت جبیٍبٞی ثغ ٟٕٔتش ٔی یبثذ

ثٝ ٕٞیٗ تشتیت پبػخ ثٝ تٙٛع عّجی . یب ِجبع ٔٛسد ػاللٝ خٛد ثٝ ؿىُ پیٛػتٝ ٚ پـت ػش ٞٓ اػتفبدٜ ٕ٘ی وٙیذ ٚ ایٗ ثذِیُ دٚسی اص تىشاس ٚ سٚصٔشٜ ؿذٖ آٟ٘ب ٔی ثبؿذ

ٔثُ آپبستٕبٖ ٘ـیٙی، )ٕٞچٙیٗ ثب اسائٝ ٚ تؼشیف سٚؿٟب ٚ ػجىٟبی جذیذی اص ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ . اػتفبدٜ وٙٙذٜ یىی اصػٛأُ ٟٔٓ وبس عشاح دس جٟت سػیذٖ ثٝ عشح ٔغّٛة اػت

ضشٚستٟب ٚ ٘یبصٔٙذیٟبی  (ٔؼبفشتٟبی ٞٛایی عٛال٘ی ٔذت، ػّٕیبت ٘ظبٔی، ٔؼبثمبت اػىی ػشػت وٝ ٍٕٞی اٍِٛٞبیی جذیذ اص ص٘ذٌی ا٘ؼبٖ ٚ صٔیٙٝ ثشٚص ٘یبصٞبی جذیذ ٔیجبؿٙذ

 .جذیذی دس خلٛف اثضاس ٚ سٚؿٟب ثشٚص ٔیىٙذ وٝ ٘یبصٔٙذ ٍ٘شؽ ٚ دیذ ػٕیك عشاح ثشای اسائٝ سٚؿٟب ٚ ساٜ حٟبیی ساٍٞـب دس لبِت اثضاس ٚ وبال ٚ تِٛیذات ٘ٛیٗ ٔیجبؿذ
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ٚ ایٙىٝ عشاح كشفبً ثٝ سفغ ٘یبص ٔخبعت تٛجٝ ٚ تبُٔ داؿتٝ . ٕٞٛاسٜ دس پشٚػٝ عشاحی یه ػّت خبسجی یب یه ٔخبعت غیش اص خٛد عشاح ٚجٛد داسد وٝ ٘یبص عشاحی سا ٔغشح ٔی وٙذ

 .ثبؿذ اكّی اص اكَٛ اِٚیٝ عشاحی كٙؼتی ٔیجبؿذ وٝ ٔخبعت ٔذاسی ٘بٔیذٜ ٔیـٛد

ٝ ٞبی تؼشیف ؿذٜ اٚ سا دس جٟت حلَٛ ثٝ ٞذف ٔؼیٙی  ٔثالً وؼت أٙیت، )عشاح ثب تٛجٝ ثٝ ػّٓ ٚ ٞٙش عشاحی، ٔحلَٛ، ٔحیظ ٚ یب سٚؿی سا ثشای ٔخبعت خّك ٔیىٙذ وٝ خٛاػت

عشاحبٖ كٙؼتی آؿتی دٞٙذٌبٖ كٙؼت،  ٞٙش ٚ التلبد ٞؼتٙذ ٚ دس تٕبْ وبسخب٘جبت ٚ خغٛط تِٛیذ د٘یب دس . ٟٔیب ػبصد (آسأؾ، ػِٟٛت اػتفبدٜ، لیٕت اسصاٖ، آسأؾ ٚ یب حتی ِزت

 .ساع ٞشْ ٔذیشیت تِٛیذ وبال ٚ ٔحلٛالت لشاس داس٘ذ

ثٙبثشایٗ آ٘چٝ وٝ ؿٕب ثٝ ػٙٛاٖ ٞٛیت وبالٞبی . ایجبد ٞٛیت ٚاحذ ثشای یه وبال یب یه ٌشٜٚ وبالیی ٚ یب حتی تٕبٔی وبالٞبی تِٛیذی یه ؿشوت اص دیٍش ٚظبیف عشاح كٙؼتی اػت

ُ  عشاحبٖ كٙؼتی ایٗ ؿشوت ٞب ٔی ثبؿذ.اْ.ؿشوت ٞبیی ٕٞچٖٛ ػٛ٘ی، ثی  .ٚ، آدیذاع، آسوٛپبَ ٚ یب ٘ظبیش آٖ ٔی ؿٙبػیذ، ٘تیجٝ ٔؼتمیٓ خاللیت، فؼبِیت، عشاحی ٚ تجضیٝ ٚ تحّی

 صٌعت ٍ بازارکار

ٝ ٞبی ثبسص وبس عشاحی كٙؼتی، ثؼتٝ ثٙذی ٔحلٛالت ٚ وبالٞبی تِٛیذی اػت عشاحی كٙؼتی ثب تغییش دس ویفیت، ؿىُ ظبٞشی، سً٘ آٔیضی ٚ ثؼتٝ ثٙذی آٖ ٔی تٛا٘ذ . یىی اص ٕ٘ٛ٘

. جٛاثٍٛی ػالیك ٔختّف ٚ ٘یبصٞبی ٔتفبٚت ٌشدد، دس ٘تیجٝ ثبػث سضبیت ٔلشف وٙٙذٜ ٚ ٔٛفمیت تِٛیذ وٙٙذٜ ٔی ؿٛد

إٞیت ایٗ سؿتٝ ثب تٛجٝ ثٝ ٘یبص ؿذیذ ٚ حیبتی وـٛسٔبٖ ثٝ اػتمالَ التلبدی ٚ فشٍٞٙی ٚ ثی ٘یبص ؿذٖ اص حجٓ ػظیٓ ٚاسدات ضشٚسیبت ص٘ذٌی اص وٛچىتشیٗ ِٛاصْ ص٘ذٌی ٌشفتٝ 

تب كٙبیغ ثضسي ٚ احتیبج ٔجشْ ٚ سٚص افضٖٚ كٙبیغ ٘ٛپبی وـٛس ثٝ عشاحبٖ كبحت رٚق ٚ اثتىبس جٟت ٕٞپبیی ٚ سلبثت ثب ٔحلٛالت ٔـبثٝ خبسجی ٚ ضشٚست ٚاسد ٕ٘ٛدٖ ٚیظٌی ٞبی 

. خبف فشٍٞٙی جبٔؼٝ ٚ ٕٞیٗ عٛس خلٛكیبت ا٘ؼب٘ی دس عشح ٔلٙٛػبت ػبختٝ ؿذٜ دس داخُ وـٛس ٚ جٌّٛیشی اص تمّیذ عشح خبسجی ، دٚ چٙذاٖ ٔی ٌشدد

ٗ ٞبی ػبختٕب٘ی،  )فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ سؿتٝ ٔی تٛا٘ٙذ دس دفبتش عشاحی وبسخب٘جبت كٙؼتی  ٗ ٞبی ػٍٙیٗ، ٔبؿی ٗ  آالت، ٔبؿی ِٛاصْ خبٍ٘ی، اػجبة ثبصی، ٔجّٕبٖ ٚ دوٛساػیٖٛ، ٔبؿی

ٝ ثٙذی، ٔحیظ صیؼت ٚ  .ٚ ٕٞچٙیٗ دفبتش خلٛكی عشاحی كٙؼتی ثٝ عشاحی ، تِٛیذ ٚ آٔٛصؽ ٔـغَٛ ؿٛ٘ذ (…جٛاٞشات، ثؼت

 بِ عَر خالصِ عراحی صٌعتی چیست؟- ۱

. عشاحی كٙؼتی ٕٞبٖ عٛس وٝ اص ٘بٔؾ پیذاػت تشویجی اػت اص ٞٙش عشاحی ٚ آؿٙبیی ثب كٙؼت

دس ایٗ ٔیبٖ الصْ اػت افشادی ثب تؼّظ ثٝ عشاحی ثب تٛجٝ ثٝ . ٘ٛآٚسی دس كٙؼت ػبّٔی اػت وٝ ثٝ دِیُ ثشٚص ٘یبصٞبی جذیذ ٚ ٕٞچٙیٗ ٘یبص ا٘ؼبٖ ثٝ تٙٛع، ٕٞٛاسٜ ٔٛسد تٛجٝ اػت

ثٝ  (یب آسصٚ)جٙجٝ ٞبی ٞٙشی آٖ، ٚ ٕٞچٙیٗ آٌبٞی وبفی ٘ؼجت ثٝ ػبیش ػّْٛ ٚجٛد داؿتٝ ثبؿٙذ وٝ ثب عشح ٞب ٚ ایذٜ ٞبی جذیذی وٝ اسائٝ ٔی دٞٙذ، جٛاة ایٗ ٘یبصٞب سا اص تلٛس 

 .ثٟتشیٗ ؿىُ ٕٔىٗ ثٝ ٚالؼیت تجذیُ وٙٙذ

یه عشاح كٙؼتی ٕٔىٗ اػت ػالٜٚ ثش دا٘ؾ ٞٙشی عشاحی، ثب تٛجٝ ثٝ صٔیٙٝ تخللی ٔٛسد ػاللٝ خٛد، اعالػبت جبٔؼی دس صٔیٙٝ ٔٛاد، ٔىب٘یه، ثشق ٚ وبٔپیٛتش، وٙتشَ، پضؿىی ٚ 

 .حتی دا٘ؾ ٞبی ػّْٛ ا٘ؼب٘ی ٘ظیش سٚا٘ـٙبػی، جبٔؼٝ ؿٙبػی ٚ التلبد داؿتٝ ثبؿذ



 عراحاى صٌعتی بیشتر در چِ زهیٌِ ّایی هشغَل بِ کار هی شًَد؟- ۲

یه عشاح كٙؼتی ٕٔىٗ اػت دس ؿشوت ؿخلی یب ؿشوت دِٚتی ٔـغَٛ ثٝ وبس ثبؿذ ٚ اٌش دس جبیٍبٜ دسػت خٛد ثٝ وبس ٌشفتٝ ؿذٜ ثبؿٙذ، ٟٔٓ تشیٗ ٚظیفٝ آٟ٘ب ایذٜ پشداصی ثشای 

ؿشوت ٞبی عشاحی داخّی، تِٛیذات ٚػبیُ خبٍ٘ی ٚ اداسی ٚ ٚسصؿی، ؿٟشداسی ٞب ٚ ػبصٔبٖ صیجبػبصی، ؿشوت ٞبی تجّیغبتی، كٙؼت خٛدسٚ، وبسخب٘ٝ ٞبیی وٝ ٘یبص ثٝ . ٘ٛآٚسی اػت

صٔیٙٝ . إٞیت ٔی دٞٙذ، ػٕذٜ جبٞبیی ٞؼتٙذ وٝ عشاحبٖ كٙؼتی جزة آٟ٘ب ٔی ؿٛ٘ذ (ٞٛیت ػبصٔب٘ی)ثؼتٝ ثٙذی ٞبی ٔتؼذد ٚ ٔتٙٛع داس٘ذ ٚ ػبیش ؿشوت ٞبیی وٝ ثٝ أش ثش٘ذ 

 :ٞبیی وٝ عشاحبٖ كٙؼتی ٔؼٕٛال ثٝ دِیُ جٙجٝ ٞبی ٞٙشی دس آٟ٘ب ثیـتش فؼبِیت داس٘ذ ثٝ عٛس جضئی تش ؿبُٔ ٔٛاسد صیش اػت

 (. ٞبی اداسی، ٘ٛؿت افضاس، اػجبة ثبصی، پٛؿبن ٚ غیشٜ ؿبُٔ ِٛاصْ خبٍ٘ی، ٔجّٕبٖ اداسی ٚ خبٍ٘ی، ٚػبیُ كٛتی ٚ تلٛیشی، ٔٛثبیُ، ٔبؿیٗ)عشاحی ٔحلَٛ 

. ؿبُٔ دوٛساػیٖٛ خبٍ٘ی، اداسی، فشٚؿٍبٜ ٞب، ٔشاوض تجبسی ٚ غیشٜ: عشاحی دوٛساػیٖٛ

فضب، ٔجّٕبٖ ٚ چیذٔبٖ ؿٟشی ٚ وّیٝ فضبٞبی صیش ٔجٕٛػٝ آٖ ٘ظیش پبسن ٞب، ٕ٘بیـٍبٜ ٞب، ٔشاوض خشیذ، ایؼتٍبٜ ٞبی اتٛثٛع ٚ تبوؼی ٚ وّیٝ ٔحیظ ٞبی ػٕٛٔی، : عشاحی ٔحیغی

. …تأػیؼبت تشافیىی، تجّیغبت ؿٟشی، فضبی ػجض، صیجبػبصی ؿٟشی ٚ

. عشاحی ثذ٘ٝ ٚ ٕ٘بی داخّی خٛدسٚ ٚ ػبیش ٚػبیُ ٘مّیٝ: عشاحی خٛدسٚ

. ثؼتٝ ثٙذی وبالٞبی ٔلشفی ٚ ٔحلٛالت ٔختّف: عشاحی ثؼتٝ ثٙذی

. اكالح خلٛكیبت ػّٕىشدی یب فشٔی یه ٔحلَٛ ثٝ ٔٙظٛس ثٟجٛد وبسایی آٖ: عشاحی اكالحی

عشاحی ٞٛیت . ثٝ دِیُ تٛا٘بیی ٞبی عشاحبٖ كٙؼتی دس ایذٜ پشداصی، فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ سؿتٝ ثؼضب ثٝ ػٙٛاٖ ٔـبٚس دس ؿشوت ٞبی ثضسي ٚ وٛچه ظبٞش ٔی ؿٛ٘ذ: عشاحی ٞٛیت

 .ثشای ٔجٕٛػٝ ٞبی كٙؼتی ٘یض اص تٛا٘بیی ٞبی ثشخی فبسؽ اِتحلیالٖ ایٗ سؿتٝ اػت (ثش٘ذ)ػبصٔب٘ی 

  بازار کار ایي رشتِ در ایراى چگًَِ است؟-۳

حمیمت . ثب تٛجٝ ثٝ ٔٛاسد ثبال، ٔـخق اػت وٝ یه عشاح كٙؼتی ٔی تٛا٘ذ ثب تٛجٝ ثٝ ػاللٝ ٚ ٌشایؾ خٛد دس صٔیٙٝ ٞبی ٔتؼذدی حتی فشاتش اص ٔٛاسد روش ؿذٜ ٔـغَٛ ثٝ وبس ؿٛد

ایٗ اػت وٝ دس ایشاٖ ثٝ دِیُ ٚاسداتی ثٛدٖ وبالٞبی فشاٚا٘ی وٝ ٘یبص ثٝ عشاحی خاللب٘ٝ داس٘ذ، ٘یبص ثٝ عشاحی اص ٔشحّٝ كفش، اص عشف وبسفشٔبیبٖ ٚ وبسخب٘ٝ داساٖ خیّی وٓ احؼبع 

 .ثٙبثشایٗ عشاحب٘ی وٝ ثٝ د٘جبَ اػتخذاْ دس یه ٔحُ ٔـخق ٞؼتٙذ، ثیـتش ثشای عشاحی ٞبی اكالحی ثٝ وبس ٌشفتٝ ٔی ؿٛ٘ذ. ٔی ؿٛد

ؿشوت ٞبی عشاحی داخّی، ػبصٔبٖ ٞبی ٔشتجظ ثب ٔجّٕبٖ ؿٟشی، ایذٜ پشداصی تجّیغبتی ٚ ٔذَ ػبصی وبٔپیٛتشی ػٕذٜ ٔٛاسدی ٞؼتٙذ وٝ ثیـتشیٗ عشاحبٖ كٙؼتی جزة ثبصاس آٖ 

ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ  (دس دٚساٖ دا٘ـجٛیی یب ثؼذ اص آٖ)ٔی ؿٛ٘ذ وٝ اِجتٝ جزة ؿذٖ دس ایٗ ٔٛاسد ٘یض ٘یبص ثٝ ػبثمٝ سٚؿٗ داسد وٝ ثشای سػیذٖ ثٝ ایٗ ٔشحّٝ ثبیذ چٙذ ػبَ فؼبِیت ٔفیذ 

 .وبسٞبی خٛة دس وبس٘بٔٝ ػّٕی خٛد ثٝ جب ٌزاؿتٝ ثبؿیذ

دس ػبَ ٞبی اخیش پغ اص ساٜ ا٘ذاصی دفبتش عشاحی كٙؼتی دس ؿشوت ٞبی ثضسي، تؼذادی اص فبسؽ اِتحلیالٖ ٘یض ثٝ كٛست تلبػذی دس ؿشوت ٞبی ثضسي دس كٙؼت ٞبی خٛدسٚ 

 .ػبصی ٚ ؿشوت ٞبی ِٛاصْ خبٍ٘ی دس حبَ جزة ؿذٖ ٞؼتٙذ وٝ اِجتٝ ٞٙٛص ٕ٘ی تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ یه ثبصاس وبس ثضسي سٚی آٖ حؼبة ثبص وشد



اٌش للذ فؼبِیت ؿخلی دس ؿشوت ٞبی خلٛكی داسیذ، تٟٙب ػبّٔی وٝ ثبػث ٔٛفمیت ؿغّی اػت، تٛا٘بیی ٞبی ؿخلی ؿٕبػت ٚ ٔی تٛاٖ ٌفت وٝ اػٓ سؿتٝ عشاحی كٙؼتی 

یه عشاح دس كٛستی دس ثبصاس وبس ٔٛفك اػت وٝ ثتٛا٘ذ . ٞٙٛص ثشای وبسفشٔبیبٖ ثٝ ا٘ذاصٜ ای جب ٘یبفتبدٜ اػت وٝ ثٝ كشف داؿتٗ ایٗ ٔذسن ػاللٝ ای ثٝ جزة افشاد داؿتٝ ثبؿٙذ

 .تٛا٘بیی ٞبی خٛد سا دس ػُٕ ثبثت وٙذ وٝ ایٗ ٔٛضٛع ٘یبص ثٝ چٙذ ػبَ ٚلت ٚ اجشای پشٚطٜ ٞبی ٔٛفك داسد

 

  برای تحصیل در رشتِ عراحی صٌعتی در چِ کٌکَری باید شرکت کرد؟-۴

لبثُ روش اػت وٝ ایٗ . ، ثبیذ دس وٙىٛس ػشاػشی ٞٙش ؿشوت وشد(ٚ وبسؿٙبػی اسؿذ)سؿتٝ عشاحی كٙؼتی دس ایشاٖ صیش ٔجٕٛػٝ ٌشٜٚ ٞٙش اػت ٚ ثشای تحلیُ دس ٔمغغ وبسؿٙبػی 

 ثٝ كٛست ٘یٕٝ ٔتٕشوض ۱۳۸۶سؿتٝ عشاحی كٙؼتی اص ػبَ . سؿتٝ وٙىٛس وبسدا٘ی ثٝ وبسؿٙبػی ٘ذاسد ٚ ثشای وؼت ٔذسن وبسؿٙبػی تٟٙب ثبیذ دس وٙىٛس ػشاػشی ؿشوت جؼت

 .اسائٝ ٔی ؿٛد ٚ ایٗ ثذاٖ ٔؼٙبػت وٝ داٚعّجبٖ پغ اص لجِٛی دس ٔشحّٝ تئٛسی دس وٙىٛس ػشاػشی، ثبیذ ٕ٘شٜ لجِٛی دس ٔشحّٝ ػّٕی سا ٘یض وؼت وٙٙذ

 

 درٍس رشتِ عراحی صٌعتی هقغع  کارشٌاسی در عَل تحصیل

 جذٍل تؼذاد ٍاحذ ػٌَاى درٍس ردیف

 1 22 درٍس ػوَهی 1

 2 42 درٍس پایِ 2

 3 36 درٍس اصلی 3

 4 37 درٍس تخصصی 4

 5 3 کارآهَزی 5

 6 2 درٍس اختیاری 6

  ٍاحذ142 جوع

 

 



 

 

 درٍس عوَهی: 1

 درٍس پیشٌیاز ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظری تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 - - 2 2 1اًذیشِ اسالهی 1

 1اًذیشِ اسالهی - 2 2 2اًذیشِ اسالهی  2

 - - 2 2 آئیي زًذگی 3

 - - 2 2 اًفالب اسالهی ایراى 4

 - - 2 2 تاریخ اسالم 5

 - - 2 2 تفسیر هَضَػی ًْج البالغِ 6

 - - 3 3 فارسی ػوَهی 7

 - - 3 3 زباى ػوَهی 8

 - 1 - 1 1تربیت بذًی  9

 1تربیت بذًی  1 - 1 2تربیت بذًی  10

 - - 2 2 داًش خاًَادُ 11

 - 2 20 22 جوع

 

 

 درٍس پایِ: 2

 ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظری تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 کارگاّی

 درٍس پیشٌیاز

 - 1 2 3 1هباًی ٌّرّای تجسوی  1

 1هباًی ٌّرّای تجسوی  2 1 3 2هباًی ٌّرّای تجسوی  2

 - 3 - 3 1کارگاُ عراحی پایِ  3

 1کارگاُ طراحی پایِ  3 - 3 2کارگاُ عراحی پایِ  4



 1ًقشِ کشی صٌعتی  2 - 2 (هاکت سازی) 1هذل سازی  5

 1هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

 2هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

 1هذل سازی 1 1 2 2هذل سازی  6

 2ًقشِ کشی صٌعتی 

 - 2 - 2 1ػکاسی پایِ  7

 1عکاسی پایِ  2 - 2 2ػکاسی پایِ  8

 2هباًی ٌّرّای تجسوی  2 - 2 حجن  سازی 9

 2هباًی ٌّرّای تجسوی  1 1 2 فرم ٍ فضا 10

 حجن  سازی

 1ٌّذسِ 

 1ریاضی کاربردی  1 1 2 1ٌّذسِ  11

 1ًقشِ کشی صٌعتی 

 2ریاضی کاربردی  1 1 2 2ٌّذسِ  12

 1ًقشِ کشی صٌعتی 

 - - 2 2 1آشٌایی با ٌّردر تاریخ  13

 1آشٌایی با ٌّردر تاریخ  - 2 2 2آشٌایی با ٌّردر تاریخ  14

 - - 2 2 ٌّر ٍ توذى اسالهی 15

 هٌْذسی ػَاهل اًساًی  16

 (1ارگًََهی )

2 2 - - 

 1ریاضی کاربردی  17

 

2 2 - - 

 2ریاضی کاربردی  18

 

 1ریاضی کاربردی - 2 2

 2ریاضی کاربردی - 2 2 (ایستائی ) 1فیسیک  19

 - 21 21 42 جوع

 

 

 



 درٍس اصلی: 3

تؼذاد  ًام درس ردیف

 ٍاحذ

 درٍس پیشٌیاز ٍاحذ ػولی کارگاّی ٍاحذ ًظری

 (ایستائی ) 1فیسیک  1 1 2 (هباًی سیسٌواتیک  )  2فیسیک  1

 2ریاضی کاربردی 1 1 2 (الکتریسیتِ ٍ ًَر  ) 3فیسیک  2

 - 1 1 2 1ًقشِ کشی صٌؼتی  3

 1ًقشِ کشی صٌعتی  1 1 2 2ًقشِ کشی صٌؼتی  4

 2آشٌایی با ٌّردر تاریخ  - 2 2 تاریخ عراحی صٌؼتی 5

 هٌْذسی عَاهل اًساًی  - 2 2  (2ارگًََهی)هٌْذسی ػَاهل اًساًی  6

 (1ارگًََهی )

 هٌْذسی عَاهل اًساًی  1 2 3 ارزیابی تَلیذات صٌؼتی 7

 (1ارگًََهی )

 2هباًی طراحی صٌعتی 

 - - 2 2 عرح اشیاء ددر توذى اسالهی 8

 - - 3 3 اقتصاد هذیریت تَلیذات صٌؼتی 9

 - 1 1 2 1هَاد ٍ رٍشْای ساخت  10

 - 1 1 2 2هَاد ٍ رٍشْای ساخت  11

 - 1 1 2 3هَاد ٍ رٍشْای ساخت  12

 - - 2 2 جاهؼِ شٌاسی صٌؼتی 13

 2ریاضی کاربردی 1 1 2 عراحی بِ کوک کاهپیَتر 14

 (ایستائی ) 1فیسیک  1 1 2 (هباًی ) 1عراحی فٌی  15

 (هباًی سیٌواتیک  )  2فیسیک  1 1 2 (اجساء هاشیي  ) 2عراحی فٌی  16

 (هباًی ) 1طراحی فٌی 

  3عراحی فٌی  17

 (کٌترل ّیذرٍلیک ٍ ًیَهاتیک )

 2ریاضی کاربردی 1 1 2

 (اجساء هاشیي  ) 2طراحی فٌی 

 - 12 24 36 جوع

 

 

 



 درٍس تخصصی: 4

 ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظری تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 کارگاّی

 درٍس پیشٌیاز

 تاریخ طراحی صٌعتی - 2 2 1هباًی عراحی صٌؼتی  1

 2کارگاُ طراحی پایِ  1 1 2 2هباًی عراحی صٌؼتی  2

 فرم ٍ فضا

 1هباًی طراحی صٌعتی 

  1پرٍزُ عراحی صٌؼتی  3

 (رًٍذ عراحی صٌؼتی  )

 2عکاسی پایِ  - 2هذل سازی  2 2 4

 2طراحی فٌی  - 2ارگًََهی 

 2هباًی طراحی صٌعتی 

 2پرٍشُ عراحی صٌؼتی  4

 (بستِ بٌذی  )

 2ٌّذسِ  1 1 2

 3هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

 1پرٍشُ طراحی صٌعتی 

 3پرٍشُ عراحی صٌؼتی  5

 (هٌْذسی ػَاهل اًساًی  )

 2ارگًََهی  2 1 3

 4پرٍشُ عراحی صٌؼتی  6

 (عرحْای سریغ  )             

  1پرٍشُ طراحی صٌعتی  2 1 3

 (رًٍذ طراحی صٌعتی  )

 5پرٍزُ عراحی صٌؼتی  7

 (هحیظ زیست  )  

  1پرٍشُ طراحی صٌعتی  2 1 3

 (رًٍذ طراحی صٌعتی  )

 6پرٍشُ عراحی صٌؼتی  8

 (حال ٍ آیٌذُ  )  

  1پرٍشُ طراحی صٌعتی  2 1 3

 (رًٍذ طراحی صٌعتی  )

 7پرٍشُ عراحی صٌؼتی  9

 (هبلواى  )  

  1پرٍشُ طراحی صٌعتی  1 1 2

 یا ّوسهاى (رًٍذ طراحی صٌعتی  )

 8پرٍشُ عراحی صٌؼتی  10

 (بیًَیک )  

  1پرٍشُ طراحی صٌعتی  1 1 2

 (رًٍذ طراحی صٌعتی  )

 9پرٍشُ عراحی صٌؼتی  11

 (ارتباط با کارخاًجات )  

 کلیِ پرٍشُ ّای طراحی صٌعتی 3 2 5

 پس از اتوام کلیِ درٍس 3 3 6 پرٍشُ 12

  20 17 37 جوع

 



 کارآهَزی: 5

 درٍس پیشٌیاز ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظری تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 - 3 - 3 کارآهَزی 1

 - 3 - 3 جوع

 

 درٍس اختیاری: 6

 درٍس پیشٌیاز ٍاحذ ػولی ٍاحذ ًظری تؼذاد ٍاحذ ًام درس ردیف

 - - 2 2 آشٌایی با ارزشْای دفاع هقذس 1

 - - 2 2 جوع

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1       ترم 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

  2 زباى پیش

  2 1اًدیشِ اسالهی 

  2 1ریاضی کاربردی 

  3 1هباًی ٌّرّای تجسوی 

  3 1کارگاُ عراحی پایِ 

  2 1عکاسی پایِ 

  2 1آشٌایی با ٌّر در تاریخ 

  2 1هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

  2 1ًقشِ کشی صٌعتی 

  20 جوع 

                

 

 2      ترم 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

 زباى پیش 3   زباى خارجی

 1ریاضی کاربردی  2 2ریاضی کاربردی 

 1هباًی ٌّرّای تجسوی  3 2هباًی ٌّرّای تجسوی 

 1کارگاُ عراحی پایِ  3 2کارگاُ عراحی پایِ 

 1ًقشِ کشی صٌعتی - 1ریاضی کاربردی  2 1ٌّدسِ 

 1آشٌایی با ٌّر در تاریخ  2 2آشٌایی با ٌّر در تاریخ 

  2 2هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

 1ًقشِ کشی صٌعتی  2 2ًقشِ کشی صٌعتی 

  19 جوع

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 3   ترم 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

  2 اًقالب اسالهی ایراى

 2ریاضی کاربردی  2 1فیسیک 

  1ًقشِ کشی صٌعتی  2 1هدل سازی 

 2 ٍ 1 هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

  3 اقتصاد هدیریت تَلیدات صٌعتی

  2  1هٌْدسی عَاهل اًساًی

 تاریخ عراحی صٌعتی 2 1هباًی عراحی صٌعتی 

 2آشٌایی با ٌّر در تاریخ  2 تاریخ عراحی صٌعتی

  2 3هَاد ٍ رٍشْای ساخت 

 2هباًی ٌّرّای تجسوی  2 حجن سازی 

  19 جوع

                       

 4  ترم

 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

  2 آئیي زًدگی

  1 1تربیت بدًی 

 1عکاسی پایِ  2 2عکاسی پایِ 

 2ریاضی کاربردی  2 عراحی بِ کوک رایاًِ

 2ریاضی کاربردی  2 2ٌّدسِ 

 1ًقشِ کشی صٌعتی

 1هٌْدسی عَاهل اًساًی 2 2هٌْدسی عَاهل اًساًی

 1هدل سازی  2 2هدل سازی 

 2ًقشِ کشی صٌعتی

   2هباًی ٌّرّای تجسوی  2 فرم  ٍ  فضا

 حجن سازی -   1ٌّدسِ 

 1فیسیک  2 (هباًی سیستواتیک) 2فیسیک 

 (ایستائی ) 1فیسیک  2 (هباًی ) 1عراحی فٌی 

  19 جوع

                                                                                                                                                

 

 

 

 



 5                                                                                                                                                    ترم 
                        

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6                                                                                                                                                         ترم 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

  2 تاریخ اسالم

  2 آشٌایی با ارزشْای دفاع هقدس

  3 فارسی عوَهی

 2   هباًی عراحی صٌعتی – 1هٌْدسی عَاهل اًساًی  3 ارزیابی تَلیدات صٌعتی

 2ریاضی کاربردی  -   2عراحی فٌی  2 (کٌترل ّیدرٍلیک ٍ ًیَهاتیک ) 3عراحی فٌی 

   - 3  هَاد  ٍ رٍشْای ساخت – 2ٌّدسِ 2 (بستِ بٌدی  ) 2پرٍشُ عراحی صٌعتی 

   1پرٍشُ عراحی صٌعتی 

   1پرٍشُ عراحی صٌعتی  3 (عرحْای سریع  ) 4پرٍشُ عراحی صٌعتی 

  یا ّوسهاى1پرٍشُ عراحی صٌعتی  2 (هبلواى ) 7پرٍشُ عراحی صٌعتی 

  19 جوع 

                                                                                                                                        

 

 

 

 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

  2 تفسیر هَضَعی ًْج البالغِ

 1تربیت بدًی  1 2تربیت بدًی 

 2ریاضی کاربردی  2 (الکتریسیتِ ٍ ًَر) 3فیسیک 

 2فیسیک  -   1عراحی فٌی  2 (اجساء هاشیي  ) 2عراحی فٌی 

 2کارگاُ عراحی پایِ  2 2هباًی عراحی صٌعتی 

 1هباًی عراحی صٌعتی -   فرم ٍ فضا 

 عرح اشیاء در تودى اسالهی  2 عرح اشیاء در تودى اسالهی 

 جاهعِ شٌاسی صٌعتی 2 جاهعِ شٌاسی صٌعتی

 2عکاسی پایِ   - 2هدل سازی  4 (رًٍد عراحی صٌعتی  ) 1پرٍشُ عراحی صٌعتی 

 2عراحی فٌی   -    2هٌْدسی عَاهل اًساًی 

 2 هباًی عراحی صٌعتی 

   2هٌْدسی عَاهل اًساًی  3 (هٌْدسی عَاهل اًساًی ) 3پرٍشُ عراحی صٌعتی 

  20 جوع 



 7   ترم 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

 1اًدیشِ اسالهی  2 2اًدیشِ اسالهی 

  2 ٌّر ٍ تودى اسالهی 

  2 داًش خاًَادُ

   1پرٍشُ عراحی صٌعتی  3 (هحیظ زیست )   5پرٍشُ عراحی صٌعتی

  1پرٍشُ عراحی صٌعتی  3 (حال ٍ آیٌدُ ) 6پرٍشُ عراحی صٌعتی 

 1پرٍشُ عراحی صٌعتی  2 (بیًَیک )  8پرٍشُ عراحی صٌعتی

  3 کارآهَزی

  17 جوع 

                      

 

 8                                                                                                                                                    ترم 

 

 درٍس پیش ًیاز تعداد ٍاحد ًام درس

 کلیِ پرٍشُ ّای عراحی صٌعتی   5 (ارتباط با کارخاًجات )  9پرٍشُ عراحی صٌعتی  

 کلیِ درٍس 6 پرٍشُ ًْایی  

  11 جوع 

 

 

 


