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◀ واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی
اﻣﺮوزه رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو در درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ
دوﺳﺘﺪاران ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

دارد ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻋﻼﻗﻪ

ﻣ ﺷﻮد .از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ رﺷﺘﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾ ﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

ﻣ ﺷﻮد .ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ »ﻗﻮای

ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮدرو«» ،ﻃﺮاﺣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺧﻮدرو« و »ﻃﺮاﺣ ﺳﺎزه و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو« ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾ ﺮی

ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮدرو«» ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ﺧﻮدرو« و »ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻮاد ﺧﻮدرو« ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو
ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮدرو
ﻃﺮاﺣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ ﺧﻮدرو
ﻃﺮاﺣ ﺳﺎزه و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠ

ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺸ ﺪهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ
ﻣ ﺎﻧﯿ  ،داﻧﺸ ﺪهﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮدرو را دوﭼﻨﺪان ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر
ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣ ﺗﻮان ﺳﺮاغ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺰ رﻓﺖ .زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ  ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﻐﻠ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﻣﺤﺪود ﻧﻤ ﺷﻮد و ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی
ﺧﺎرجﺟﺎدهای و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری )ﺳﺒ
ﺗﺨﺼﺼ و آ ﮐﺎدﻣﯿ

١

و ﺳﻨﮕﯿﻦ( ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺰداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

رﺷﺘﻪ )ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ( ﺧﻮدرو ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ورود آﻧ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻠ ﻪ

اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو ﯾ

رﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾ

ﮔﺮاﯾﺶ را ﻧﻤ ﺗﻮان دﻗﯿﻖ ﮔﻔﺖ،

زﯾﺮا در داﻧﺸ ﺪهﻫﺎ و ﺳﻨﻮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮق ﻣ ﮐﺮده و ﻣ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل
ﻣﺤﺘﻮای ﻫﺮ دو ﯾ

اﺳﺖ؛ »ﻣﻬﻨﺪس ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮدرو« ﯾﺎ »ﻣﻬﻨﺪﺳ

ﺧﻮدرو ،ﮔﺮاﯾﺶ  .«...ﺑﻌﻀ ﻓﮑﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﯾﺎ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﮐﺎر ﺧﯿﻠ ﻓﺮق ﻣ ﮐﻨﺪ رﺷﺘﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺎﺷ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮدرو؛ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ
و آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﺷﻮد در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ )ﺷﻐﻠ ﯾﺎ اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﯿﻞ( ﻣﻌﻠﻮم ﻣ ﺷﻮد.
آﻧﭽﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠ ﺧﻮدرو ﯾ
ﻻاﻗﻞ رﺷﺘﻪﻫﺎی )ﺑﺴﯿﺎر( ﻧﺰدﯾ

ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﯾﺎ
ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣ آﯾﺪ .در

ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ )ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ( ارﺗﺒﺎﻃ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﺷﺘﻪﻫﺎی دﯾ ﺮ
ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺑﺮق ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻮاد ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺷﯿﻤ  ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺻﻨﺎﯾﻊ و اﻧﻮاع
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾ

دوره آﻣﻮزﺷ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ آﻣﺎدﮔ ﻗﻄﻌ ﺷﺮوع ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮد

ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺧﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﻣ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣ آﯾﺪ
ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣ ﺎﻧﯿ

اﺷﻐﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ

ﺧﺮوﺟ ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺷﻐﻞﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ دارﻧﺪ .اﻣﺎ
ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﺘﺮ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﻮدرو ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ آﯾﻨﺪ.
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو ﻓﻘﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﻮدروﺳﺎز
داﺧﻠ

)ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ( ﻧﯿﺴﺖ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از

ﺧﺮوﺟ ﻫﺎی ﺧﻮدرو ﺧﯿﻠ ﻫﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ اﯾﺪهآﻟ ﻧﯿﺴﺖ( .اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ
از ٩٠درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺧﻮدرو اﯾﺮان در اﯾﺮانﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ اﻧﺠﺎم ﻣ ﺷﻮد،
وﻟ

ﺑﯿﺶ از  ٢٠ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی دﯾ ﺮ ﻋﻀﻮ »اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻮدروﺳﺎزان

اﯾﺮان« ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠ دﯾ ﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮدرو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ »اﻧﺠﻤﻦ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻗﻄﻌﺎت و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﺧﻮدرو« ﻧﺰدﯾ

ﺑﻪ  ١٢٠٠واﺣﺪ را در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮده ﮐﻪ

 ٧٨٠واﺣﺪ آن )در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ و دوﻟﺘ ( ﻋﻀﻮ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 ٢زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺷﻐﻠ

ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﺑﺎزار ﺗﻌﻤﯿﺮ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﻟﻮازم ﯾﺪﮐ ﺧﻮدرو و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮوش

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ رﺷﺘﻪ داﻧﺸ ﺎﻫ دﯾ ﺮ ،ﺗﻮﻗﻌ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻣﻮزﺷ داﻧﺸ ﺎﻫ

ﺧﻮدرو ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺷﻐﻠ زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو

ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺴﯿﺢﻃﻬﺮاﻧ

ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،ﺳﺎل  ،٢۶ﺷﻤﺎره ١١٧

ﻗﺮار ﻣ دﻫﺪ.

ﺗﺨﺼﺼ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﻃﺮاﺣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت ،ﭼﺮخ ،ﺗﺮﻣﺰ،
ﻓﺮﻣﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺧﻮدرو اﺳﺖ .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎزی دﯾﻨﺎﻣﯿ

 ٣ﻣﻌﺮﻓ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو

ﮐﻨﺘﺮل در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮد.

اﻣﺎ رﺷﺘﻪ )ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ( ﺧﻮدرو از ﻣﻘﻄﻊ دﯾﭙﻠﻢ ﻓﻨ ﺗﺎ دﮐﺘﺮی ﺗﺨﺼﺼ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع
زﯾﺎدی اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﻤ

٣.٣

آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد .در

ﻃﺮاﺣ ﺳﺎزه و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو

ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺮاﺣ ﺳﺎزه و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو رﺷﺘﻪای ﻧﺰدﯾ

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ

ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

ﻃﺮاﺣ ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺗﻨﺶ و ﮐﺮﻧﺶ اﺳﺖ و درسﻫﺎی اﺟﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﯾ ﺴﺎن

اﮐﺘﻔﺎ ﻣ ﺷﻮد.

)ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﺪﯾ ﺮ( اﺳﺖ .درسﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر

ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ارﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ »ﻗﻮای
ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮدرو«» ،ﻃﺮاﺣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ

 ،ﻃﺮاﺣ ﺑﻬﯿﻨﻪ و

ﺧﻮدرو« و »ﻃﺮاﺣ ﺳﺎزه و

ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو« ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷ ﻞ  .(١در داﻧﺸ ﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤ ﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧ

ﻃﺮاﺣ ﺷﺎﺳ و ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮاﺣ ﻣﺴﺘﺤ ﻢ ،ﺑﺎ دوام ،ﺳﺒ

و

ارزان ﺧﻮدرو ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﯾﻤﻨ و اﻣﻨﯿﺘ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾ

از

ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﺤﺚ ﺑﺮﺧﻮرد و ﺗﺼﺎدف ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

از اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﻮد ﯾﺎ اﺳﺎﻣ دﯾ ﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿ

ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی دﯾ ﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮدرو«» ،ﻣﻬﻨﺪﺳ
ﺑﺮق ﺧﻮدرو« و »ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣﻮاد ﺧﻮدرو« ﻧﯿﺰ در ﺣﺎل ﺗﺪوﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در

ﺑﺪﻧﻪ ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣ ﺷﻮد.

 ۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﻌﺮﻓ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

در ﭘﺎﯾﺎن ﻣ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ

ﺧﻮدروﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در

داﻧﺸ ﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣ ﺷﻮد در درسﻫﺎی ﭘﺎﯾﻪای ﺗﺸﺎﺑﻪ زﯾﺎدی ﺑﺎ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

دارد .اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮدرو

ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻋﻤﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻣ ﺷﻮد.
ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو در ﮐﻨﺎر ﻧﺸﺮﯾﺎت
و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد .ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﺧﻞ
و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ داﻧﺸ ﺪهﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ  ،داﻧﺸ ﺪهﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮدرو را دوﭼﻨﺪان ﻣ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻋﻼوهﺑﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣ ﺗﻮان ﺳﺮاغ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻗﻄﻌﻪﺳﺎزی و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﯿﺰ رﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣ ﺗﻮان در ﺑﺎزار ﻟﻮازم ﯾﺪﮐ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ

ﺷ ﻞ  :١ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو

ﺷﻐﻞﻫﺎی ﺧﻮدروﯾﯽ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺧﻮدرو دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

١.٣

ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮدرو

ﺗﻤﺎﻣ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗ  ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺷﻐﻠ ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو

ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺧﻮدرو رﺷﺘﻪای ﻧﺰدﯾ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻮاری ﻣﺤﺪود ﻧﻤ ﺷﻮد و ﮐﺎر در ﺣﻮزه ﺧﻮدروﻫﺎی

ﺑﻪ رﺷﺘﻪ »ﻣﻬﻨﺪﺳ ﻣ ﺎﻧﯿ

ﺧﺎرجﺟﺎدهای و ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﺠﺎری )ﺳﺒ

ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی« اﺳﺖ و درسﻫﺎی اﺟﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﯾ ﺴﺎن )ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﺪﯾ ﺮ(

ﺧﻮد را دارد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در ﮐﺸﻮر ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼ و آ ﮐﺎدﻣﯿ

اﺳﺖ .درسﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼ ﮔﺮاﯾﺶ ﻗﻮای ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی
اﺣﺘﺮاق داﺧﻠ

و ﺑﺮﺧ

دروس اﺧﺘﯿﺎری ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﯾﺮودﯾﻨﺎﻣﯿ

ﺧﻮدرو

و ﻓﻘﺪان داﻧﺶ ﻓﻨ آ ﮐﺎدﻣﯿ

ﺧﻨﮏﮐﺎری و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺧﻮدرو ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ از ﻣﻬﻨﺪﺳ ﺧﻮدرو
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.

ﮔﺮاﯾﺶ ﻃﺮاﺣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ
ﻣ ﺎﻧﯿ

ﻃﺮاﺣ

ﺧﻮدرو

ﺧﻮدرو رﺷﺘﻪای ﻧﺰدﯾ

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ

ﭘﺰداﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ آن اﺳﺘﺎدﮐﺎر و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده(

اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﯿﺎﻻﺗ ﺧﻮدرو ،ﻣﻮﺗﻮر اﺣﺘﺮاق داﺧﻠ و ﺳﯿﺴﺘﻢ

 ٢.٣ﻃﺮاﺣ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿ

و ﺳﻨﮕﯿﻦ( ﺟﺬاﺑﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎص

ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳ

ﮐﺎرﺑﺮدی ،ﮔﺮاﯾﺶ دﯾﻨﺎﻣﯿ  ،ارﺗﻌﺎﺷﺎت و ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ.

درسﻫﺎی اﺟﺒﺎری آﻧﻬﺎ ﯾ ﺴﺎن )ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ ﯾ ﺪﯾ ﺮ( اﺳﺖ .درسﻫﺎی
۴

در اﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﻠﻤﻮس اﺳﺖ.

