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کلیدی واژگان ◀

عالقه مطابق که دارد انی م مهندس گرایش های با زیادی تشابه پایه ای درس های در خودرو مهندس رشته امروزه
به نسبت آن بیشتر عمق باعث تخصص مسائل بر خودرو رشته تمرکز سویی از م شود. انی م مهندس دوستداران
«قوای شامل کارشناس ارشد مقطع در خودرو مهندس اصل گرایش های م شود. انی م مهندس ر دی گرایش های
ری دی گرایش های م باشند. خودرو» بدنه و سازه «طراح و خودرو» دینامی سیستم های «طراح خودرو»، محرکه
هستند تدوین حال در نیز خودرو» مواد «مهندس و خودرو» برق «مهندس خودرو»، نگهداشت و تعمیر «مهندس مانند

مهندس ده های دانش بر عالوه نیز کشور خارج و داخل در تحصیل ادامه برای شد. خواهند معرف آینده سال های در که
کار بازار به ورود برای م کند. دوچندان را خودرو مهندسان شانس خودرو مهندس تخصص ده های دانش ، انی م
زمینه های رفت. نیز نگهداری و تعمیر واحدهای و قطعه سازی شرکت های سراغ م توان خودروسازی شرکت های عالوه بر
خودروهای حوزه در کار و نم شود محدود سواری خودروهای به تنها خودرو مهندس شغل و تحصیل ادامه ، تحقیقات
به صورت کمتر کشور در اکنون که دارد را خود خاص جذابیت های سنگین) و (سب تجاری خودروهای و خارج جاده ای

شده است. پزداخته آنها به کادمی آ و تخصص

مقدمه ١

گفت، دقیق نم توان را گرایش ی یا است  رشته ی خودرو مهندس اینکه

به هرحال م کند. و م کرده فرق شرایط مختلف سنوات و ده ها دانش در زیرا

«مهندس یا خودرو» گرایش ، انی م «مهندس است؛ ی دو هر محتوای

بازار به ورود یا تحصیل ادامه برای م کنند فکر بعض .«... گرایش خودرو،

است بعید البته که خودرو؛ گرایش یا باش خودرو رشته م کند فرق خیل کار

ادامه یا (شغل مصاحبه در شود فهمیده متقاض توانایی از است مهم آنچه و

م شود. معلوم تحصیل)

یا زیرمجموعه ها از ی خودرو فعل شرایط در است، مشخص آنچه

در م آید. به حساب انی م مهندس به نزدی (بسیار) رشته های الاقل

ر دی رشته های با مشابه ارتباط گرایش) (یا رشته این م تواند که حال

انواع و صنایع مهندس ، شیم مهندس مواد، مهندس برق، مهندس نظیر

باشد. داشته نیز مدیریت شاخه های

شغل زمینه های ٢

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

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

شود به کار شروع قطع آمادگ ضمانت م تواند مدت کوتاه آموزش دوره ی

م آید به نظر گاه که چند هر م شود. برگزار صنعت خود در معموال که

اما شده اند، اشغال انی م دانش آموختگان توسط بیشتر خودرویی مشاغل

اما دارند. مرتبط شغل های برای بیشتری شانس معموال خودرو خروج های

م آیند. چشم به کمتر خودرو دانش آموختگان کمتر تعداد به دلیل

خودروساز بزرگ شرکت های فقط خودرو مهندس شغل زمینه های

از بسیاری برای البته (که نیست سایپا) و ایران خودرو (مانند داخل

بیش که اگرچه نیست). ایده آل شغل موقعیت هم خیل خودرو خروج های

م شود، انجام سایپا و ایران خودرو در ایران خودرو تولیدات ٩٠درصد از

خودروسازان «انجمن عضو ر دی خودروسازی شرکت ٢٠ از بیش ول

شرکت های به مربوط خودرو مهندسان ر دی شغل موقعیت هستند. ایران»

مجموعه های و قطعات سازندگان «انجمن حاضر حال در م شود. قطعه سازی

که نموده شناسایی کشور سطح در را واحد ١٢٠٠ به نزدی خودرو»

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

فروش همچنین و خودرو یدک لوازم و نگهداری تعمیر، بازار همین طور

خودرو مهندس دانش آموختگان اختیار در را زیادی شغل فرصت های خودرو



مسیح طهران مسعود ١١٧ شماره ،٢۶ سال ، انی م مهندس

م دهد. قرار

خودرو مهندس گرایش های معرف ٣

تنوع با تخصص دکتری تا فن دیپلم مقطع از خودرو گرایش) (یا رشته اما

در دارد. بیشتری زمان به نیاز آنها هم به پرداختن که م شود ارائه زیادی

کارشناس ارشد مقطع در خودرو مهندس شاخه های معرف به تنها بخش این

م شود. اکتفا

«قوای شامل کارشناس ارشد مقطع در خودرو مهندس اصل گرایش های

و سازه «طراح و خودرو» دینامی سیستم های «طراح خودرو»، محرکه

برخ است ن مم مختلف ده های دانش در .(١ ل (ش م باشند خودرو» بدنه

شود. استفاده گرایش ها این برای ری دی اسام یا شود ارائه گرایش ها این از

«مهندس خودرو»، نگهداشت و تعمیر «مهندس مانند ری دی گرایش های

در که هستند تدوین حال در نیز خودرو» مواد «مهندس و خودرو» برق

شد. خواهند معرف آینده سال های

خودرو مهندس گرایش های :١ ل ش

خودرو محرکه قوای ٣ . ١

انی م «مهندس رشته به نزدی رشته ای خودرو محرکه قوای گرایش

ر) دی ی شبیه بسیار (یا سان ی آنها اجباری درس های و است انرژی» تبدیل

موتورهای به مربوط بیشتر محرکه قوای گرایش تخصص درس  های است.

خودرو آیرودینامی به مربوط اختیاری دروس برخ و داخل احتراق

سیستم و داخل احتراق موتور خودرو، سیاالت مباحث عالقه مندان است.

خودرو مهندس از گرایش این است بهتر خودرو مطبوع تهویه و خنک کاری

کنند. انتخاب را

خودرو دینامی سیستم های طراح ٣ . ٢

مهندس رشته به نزدی رشته ای خودرو دینامی سیستم های طراح گرایش

است. کنترل و ارتعاشات ، دینامی گرایش کاربردی، طراح انی م

درس های است. ر) دی ی شبیه بسیار (یا سان ی آنها اجباری درس های

ترمز، چرخ، قدرت، انتقال سیستم های طراح محور بر گرایش این تخصص

و بهینه طراح ، دینامی شبیه سازی مباحث است. خودرو تعلیق و فرمان

م گیرد. قرار توجه مورد بسیار گرایش این در کنترل

خودرو بدنه و سازه طراح ٣ . ٣

انی م مهندس رشته به نزدی رشته ای خودرو بدنه و سازه طراح گرایش

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

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

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

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

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

م شود. مطالعه گرایش این در نیز خودرو بدنه آیرودینامی طراح همچنین

جمع بندی ۴

در حاضر حال در که خودرویی مهندس رشته گفت م توان پایان در

با زیادی تشابه پایه ای درس های در م شود ارائه کشور اه های دانش

خودرو مسائل بر رشته این تمرکز اما دارد. انی م مهندس گرایش های

م شود. آن بیشتر عمق و تمرکز باعث

نشریات کنار در خودرو مهندس تخصص کنفرانس های و نشریات

تحقیقات انتشار برای م تواند انی م مهندس تخصص کنفرانس های و

داخل در تحصیل ادامه برای شود. انتخاب خودرو مهندس دانش آموختگان

ده های دانش ، انی م مهندس ده های دانش بر عالوه نیز کشور خارج و

م کند. دوچندان را خودرو مهندسان شانس خودرو مهندس تخصص

سراغ م توان خودروسازی شرکت های عالوه بر نیز کار بازار به ورود برای

همچنین رفت. نیز نگهداری و تعمیر واحدهای و قطعه سازی شرکت های

یافتن برای نمود. فعالیت نیز خودرو فروش و یدک لوازم بازار در م توان

قابلیت دارای خودرو دانش آموختگان نیز کشور از خارج خودرویی شغل های

هستند. خوبی

خودرو مهندس شغل و تحصیل ادامه ، تحقیقات زمینه های این تمام

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

خاص جذابیت های سنگین) و (سب تجاری خودروهای و خارج جاده ای

آنها به کادمی آ و تخصص به صورت کمتر کشور در اکنون که دارد را خود

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

است. ملموس کشور داخل در حوزه ها این در کادمی آ فن دانش فقدان و

۴


