
 

 

 

ّز چٌذ هٌْذسی عوزاى حزفِ ای جبلت ٍ چبلص ثزاًگیش است اهب ٌَّس ّیچ فزدی ًوی تَاًذ اس تالش سختی کِ یک فزد ثزای 

یک ضخص ثب هدذرک هٌْذسدی عودزاى     عوزاى ثبیذ اس خَد ًطبى دّذ، چطن ثپَضبًذ.کست یک هذرک تحصیلی در هٌْذسی 

هَقعیت ّبی ضغلی ثسیبری دارد. افزاد دارای هذرک تحصیلی در رضتِ هٌْذسدی عودزاى هدی تَاًٌدذ در دفتدز یدب در هحدی         

 کبرگبّی ٍ گبّی تلفیقی اس ّز دٍ هطغَل ثِ کبر ضذُ ٍ هفیذ ٍاقع ضًَذ.

توزکش اصلی هٌْذسدی عودزاى ثدز رٍی تسدْیال  ٍ      در ارتجبط ثب سبخت، حفظ ٍ طزاحی سبسُ ّب است.ایي ثخص اس هٌْذسی 

سبسُ ّبست کِ در تَسعِ ٍ ارتجبطب  درًٍی کطَر ٍ ّوچٌیي ارتجبطب  ثب سبیز کطَر ّب دخیل است. ثزخی اس ثخص ّبی هْن 

ی ثبضٌذ. ّوچٌدیي هٌْذسدبى طزاحدی هحدَر ّدبی      هٌْذسی عوزاى قطت ّبی ارتجبطی ضبهل پبیبًِ ّبی اتَثَس ٍ فزٍدگبُ ه

ارتجبطی هبًٌذ ثبًذ ّبی پزٍاس فزٍدگبُ، تًَل ّب ٍ پل ّب ّستٌذ. ّز ایبلت دارای یک دٍلت است ٍ تقزیجدب اکردز ایدي سدبختوبى     

 ّبی دٍلتی تحت ًظبر  هٌْذسبى عوزاى سبختِ ضذُ است. ثزخی اس سبختوبى ّبی هْن عجبرتٌدذ اس   ایسدتگبُ ّدبی پلدی ،    

سبختوبى ّبی اداری ٍ ایستگبُ ّبی آتص ًطبًی. هٌْذسبى عوزاى ثِ داضتي سْن گستزدُ ای در سبخت خطَط لَلِ، سذّب ٍ 

آًْب هسئَل تْیِ ًقطِ ّبی یک سیستن تصفیِ آة هٌبست ّستٌذ. ثِ طدَر خالصدِ هٌْذسدی     سیستن فبضالة ضْز  دارًذ.

وت اس هٌْذسی ثِ خلق سیزسبخت ّبی اسبسی ّز کطَر ضدٌبختِ هدی   عوزاى پطتَاًِ ّز هلت در ًظز گزفتِ هی ضَد. ایي قس

 ضَد.

جدذا اس  ثبضدذ.   ثزای ثِ دست آٍردى یک حزفِ در هٌْذسی عوزاى، فزد ثبیستی دارای درک قَی در علَم، طزاحدی ٍ ریبضدیب   

دارا ثبضدذ. ایدي حزفدِ    ثخص داًطگبّی )تحصیال (، فزد ثبیذ ًعوت خالقیت ٍ ّوت کبر کزدى ثِ عٌَاى یدک عودَ اس تدین را    

ّوچٌیي خَاستبر هسئَلیت پذیزی، تَاًبیی ثزقزاری ارتجبط دقیق ٍ صحیح ثب ایذُ ّبی درٍى تصدبٍیز ٍ ًَضدتِ ّدب هدی ثبضدذ.      

 .تَاًبیی ثزقزاری ارتجبط ثب اطالعب  درست در لحظِ ای هٌبست کلیذ هَفقیت در هٌْذسی عوزاى است



 

 ک فزد ثبیذ در رقبثت ّبی هختلفی ثب توزکش ثز هٌْذسی عودزاى ضدزکت کٌدذ.   ثِ هٌظَر تجذیل ضذى ثِ یک هٌْذس عوزاى ی

ایدي   ّسدتٌذ.  ثعوی اس هسبثقِ ّبی هعوَل کِ تَس  داًطگبُ ّب ٍ هذارس ثزگشار هی ضًَذ؛ هبکت سبسی، هسبثقب  پل سدبسی 

ی خَد، فزاّن هی ضَد. ایدي  رقبثت ّب فزصتیست کِ در آى ثزای فزد سهیٌِ تحقق ثخطیذى ثِ ایذُ ّبی هٌحصز ثِ فزد سبسُ ا

رقبثت جشئی ًقص هْوی در پزٍرش چطن اًذاس ٍ تجبرة هٌْذسبى آیٌذُ ای کدِ هبیدل ثدِ دًجدبل کدزدى حزفدِ ای در ثخدص        

 .سبخت ٍ سبس ّستٌذ، ایفب هی کٌذ. عالٍُ ثز ایي فزد ثب کبر گزٍّی آضٌب هی ضَد کِ در ایي سهیٌِ ضغلی الشاهی است

ذسی عوزاى، پ  اس دثیزستبى ارائِ هی ضَد. حذاقل هذرک تحصیلی هَرد ًیدبس ثدزای ضدزٍک یدک     در اکرز کطَرّبی دٍرُ هٌْ

 4حذاقل سهبى هَرد ًیبس ثزای کسدت هدذرک کبرضٌبسدی     حزفِ در هٌْذسی عوزاى، هذرک کبرضٌبسی اس داًطگبُ هطزح است.

بر در دًیبی ٍاقعی را داراست. کدل دٍرُ ثدِ   است. پ  اس اتوبم هَفقیت آهیش دٍرُ، ّز داًطجَ گَاّی کبرضٌبسی ٍ هجَس ک سبل

 .داًص عولی ٍ تئَری تقسین ضذُ است

گٌجبًدذى کدالس    دلیل اصلی ارائِ کالس ّبی عولی، اس ثیي ثزدى اختالف ثیي درٍس تئَری ٍ تجزثیب  سًذگی ٍاقعدی اسدت.  

ثذیي گًَِ آى ّب هی تَاًٌدذ ثدب درٍس    ّبی عولی در ثزًبهِ درسی ثزای آضٌب کزدى داًطجَیبى ثب دًیبی ٍاقعی اًجبم هی گیزد.

 خَد ارتجبط ثزقزار کٌٌذ.

ضزٍریست درٍسی را اًتخبة کٌیذ کِ ضبهل طزاحی، هٌْذسی سلشلِ، هدذیزیت سدبخت، هنبًیدک خدبک، داًدص ًدزم افدشاری،        

 .هنبًیک سبسُ ٍ سبس ّبی ّیذرٍلینی ثبضٌذ

 


