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:ریادمهندسی 

مهندسی كشتی – دریا مهندسی

شود و هدف تربيت افراد متخصص در حد كارشناس براي امور فوق است. آموزش ها آموزش داده ميدر اين دوره علوم و فنون مربوط به اداره فني امور كشتي

التحصيالن اين دوره به عنوان كارشناس، آمادگي و صالحيت كارآموزي بعالوه كارورزي در روي كشتي است. فارغ -عملي -به صورت دروس نظري اين دوره

انجات خدر كارهدايت فني كشتيها و اداره امور مربوط به تعمير ، نگهداري آنها و همچنين آمادگي تقبل مسووليتها و مشاغل فني مربوط به صنايع دريايي 

ل شده ئسازي و سازمانهاي وابسته را خواهند داشت. با پيشرفت صنايع دريايي كشور و اولويتي كه دولت براي توسعه حمل و نقل دريايي در ايران قاكشتي

المتي ان اين رشته بايد از سمندشود. عالقهاست و با توجه به گسترش ناوگان بازرگاني كشور و طرح ايراني كردن پرسنل دريايي اهميت اين رشته روشن مي

 جسم برخوردار و مايل به كار و مسافرت در درياها باشند.

سازيكشتی –مهندسی دریا 

ازي و سهدف تامين كارشناسان و طراحان صنايع دريايي كشور و تامين نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمانهاي دريايي و باالخص كارخانجات كشتي

ها است. ادامه تحصيل در اين رشته در سطوح باالتر از كارشناسي به عنوان كارشناسي ارشد سازه كشتي تعمير كشتي و كشتيراني صنايع وابسته دريايي،

ن مجموعه ايآرشيتكت كشتي در داخل كشور موجود است و نياز به ايجاد مقاطع كارشناسي ارشد ديگر و دكتري در داخل كشور مورد تاييد قرار گرفته است. 

هايي كه اساس كار آنها سكون و حركت در سياالت باالخص اند با بكار بردن علوم مهندسي و تكنولوژي مربوط، طرح، محاسبه ، ساخت و اجراء سيستمتومي

ور سازي به طكشتيهاي دريايي به طور اعم و صنايع در آب است كارآيي الزم را به دانشجويان بدهد و آنان راآماده سازد تا در صنايع وابسته به ساخت سازه

 توانند در سازمانها والتحصيالن اين رشته ميدار شوند. فارغاخص فعاليتهاي مربوط به طراحي و محاسبه اجزاء و سيستمها و يا مسووليت مهندسي را عهده

هاي دريايي، مشاركت در امور اورها و سازهكردن و اجراي طرحهاي ساختماني شنارگانهاي مختلف مشاغلي از قبيل مهندسي ، طراحي و توليد به منظور پياده

مكانيك و تا حدي شيمي آلي و معدني برخوردار  دار شوند. داوطلبان اين دوره بايد از دانش رياضي، فيزيك،الذكر و غيره را عهدههاي فوقتحقيقاتي در زمينه

 شود.رآموزي را نيز شامل ميباشند. دروس اين دوره شامل دروس عمومي، پايه و تخصصي است و دروس عملي و كا

دریانوردي –مهندسی دریا 

شود و هدف تربيت افراد در حد كارشناسي دريانوردي است طول متوسط اين در اين دوره علوم و فنون مربوط به هدايت و اداره امور كشتيها آموزش داده مي

آخر  روي كشتي در درياست كه ابتدا در دانشگاه سپس روي كشتي و ترمسال است و آموزش اين دوره به صورت دروس عملي ، نظري ، كارورزي  4دوره 

ها و اداره امور مربوط به شركتهاي التحصيالن اين دوره به عنوان كارشناس آمادگي و صالحيت هدايت كشتيگيرد. فارغمجددا در دانشكده صورت مي

د، نداشته شوهايي نظير كوررنگي كه مانع انجام وظيفه ميامل برخوردار بوده و ناتواناييمندان اين رشته بايد از سالمتي ككشتيراني را دارا هستند. عالقه

 هاي ارگانهاي دريايي كشور مناسب است.باشند و نيز مايل به كار و مسافرت در درياها باشند و اين رشته بيشتر براي بورسيه

هاي مقطع ليسانس:گرایش

شگاه سازي داناست. با ذكر اين نكته كه در اين رشته تنها در رشته مهندسي كشتي دريانوردي و سازيكشتي مهندسي كشتي، گرايش 3اين رشته داراي 

 شود.فارس بوشهر دانشجوي دختر پذيرفته ميخليج

شغلی ، بازار كار، درآمد:آینده

تحت  مهندس كشتي 5هر كشتي تجاري نياز به »گويد: ميزادگان استاد دانشكده مهندسي دريايي دانشگاه صنعتي اميركبير در همين زمينه مهندس موسوي

بينيم كه حداقل كشتي تخمين بزنيم، مي 111هاي تجاري موجود در كشور را حدود دارد. حال اگر تعداد كشتي 5الي مهندس  2، مهندس  1عنوان مهندس 

 التحصيل مهندسي كشتي نيازمنديم.فارغ 511به 
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ن شوند كه ايالتحصيل ميدانشجوي مهندسي كشتي از دو دانشگاه صنعتي اميركبير و خليج فارس فارغ 01الي  51ود در حالي كه بطور نسبي هر سال حد

التحصيالن اين شود كه كشور ما نياز بسياري به فارغجا روشن ميرسند. از همينمي 1شروع كرده و به مرور به مهندسي  5افراد در بدو استخدام از مهندسي 

 مهندسان ديگر درآمد بهتري دارند.كنند، نسبت به ز نظر وضعيت درآمد نيز چون مهندسان كشتي مقداري از حقوق خود را به ارز دريافت ميرشته دارد. ا

ه كار ب پردازند، مشغولها ميتوانند در ارگانهايي كه به ساخت سكوها و يا اسكلهسازي ميالتحصيالن رشته مهندسي كشتيفارغ»گويد: فرخ بهنام نيز مي

سازند و بخصوص در زمينه هاي موتوري را ميهاي كوچك و قايقهاي خصوصي و يا دولتي كه كشتيتوانند در كارخانهالتحصيالن ميشوند . همچنين فارغ

«اري كشتيمعم»و  «كشتيسازه »ليسانس اين رشته كه در دو گرايش تعمير كشتي فعال هستند، مشغول به كار گردند و البته اگر دانشجويان در دوره فوق

هاي شغلي بيشتر و بهتري خواهند داشت.گردد، پذيرفته شده و ادامه تحصيل دهند، فرصتارائه مي

ه همين باشد و ب، گسترش ناوگان بازرگاني كشور و ايراني كردن پرسنل دريايي ميهدف از گرايش مهندسي دريانوردي نيز همچون گرايش مهندسي كشتي

ماه بر روي آبهاي خارج از كشور دوره كارآموزي خود را گذراندند،  11نشجويان اين گرايش بورسيه ارگانهاي دريايي كشور هستند و پس از آنكه دليل بيشتر دا

 شوند.مشغول به كار مي« كشي نفتشركت مل»و « كشتيراني جمهوري اسالمي ايران»در ناوگان ارگان بورس دهنده مثل 

قابل توصيه : هاي مورد نياز وتوانایی

شته به ر دانشجويان مهندسي دريا در هرسه گرايش بايد در دروس رياضي و فيزيك قوي بوده و به زبان انگليسي مسلط باشند چون بيشتر منابع درسي اين

 المللي مسلط باشند.روند بايد به زبان بينزبان انگليسي است. همچنين مهندسان كشتي و دريانوردي كه به سفرهاي دريايي خارج از كشور مي

ي هاي فوق از آنها آزمايشات پزشكدانشجويان مهندسي كشتي و دريانوردي بايد از سالمت كافي برخوردار باشند و براي همين قبل از پذيرش نهايي در رشته

ير هايي نظدانشجويان نبايد ناتواني شود چون اين دسته ازآيد كه در اين ميان سالمت دانشجويان دريانوردي بطور دقيق سنجيده ميكامل به عمل مي

 كوررنگي نيز داشته باشند.

اش داراي دشواريهايي نيز هست. براي مثال يك مهندس كشتي يا دريانوردي به دليل سفرهاي ها با همه لطف و جاذبهكار در دل گستره آبي درياها و اقيانوس

 اش نيست.دريايي گاه ماهها در كنار خانواده

دسي هاي مهنهاي ساحلي تطبيق بدهد. چون با اين كه بسياري از شركتسازي نيز بايد شرايط خود را براي گذراندن در محيطس كشتيهمچنين يك مهند

سازي عمدتا در سواحل كنند، اما به هر حال كارخانجات كشتيمشاور دريايي در زمينه طراحي كشتي، بنادر يا تجهيزات دريايي در مركز شهرها فعاليت مي

مند به كار در محيطهاي دريايي و ساحلي باشد و در واقع عشق و عالقه در اين رشته حرف اول شوند. به همين دليل يك مهندس دريا بايد عالقهخته ميسا

 زند.را مي

 وضعيت ادامه تحصيل در مقاطع باالتر:

 گردد.ارايه مي «كشتي و هيدرومكانيك كشتي سازه» اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد در گرايشهاي 

 هاي مشابه و نزدیك به این رشته:رشته

 اين رشته در گذشته شاخه و گرايشي از مهندسي مكانيك بوده است لذا بسياري از واحدهاي اين رشته با مهندسي مكانيك يكسان هستند.

 وضعيت نياز كشور به این رشته در حال حاضر:

باشد.سازي ميالتحصيل مهندسي كشتيفارغ 411الي  311اندازي شود، نيازمند به ا تمام ظرفيت خود راهدر بوشهر ب« صدرا»سازي تنها اگر كارخانه كشتي

ي ايران نيست سازسازي صدرا تنها كارخانه كشتياين نظر دو تن از اساتيد دانشكده مهندسي دريايي دانشگاه صنعتي اميركبير است. البته كارخانه كشتي

وانند به تالتحصيالن اين رشته ميسازي ايران هستند كه فارغهاي مهم كشتيفارس نيز از ديگر كارخانهدر خليج« اروندان»ال و در شم« نكا»بلكه كارخانه 

 ها بشوند.ها را بر عهده دارد، جذب اين كارخانههاي ساختماني كشتيعنوان مهندس توليد كه وظيفه اجراي طرح
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ساز مهندس كشتي»گويد: التحصيالن اين گرايش وجود دارد، ميهاي شغلي ديگري كه براي فارغدر مورد فرصت هاي فوق مهندس معتمديعالوه بر كارخانه

 نظارت تواند در سازمان بنادر و كشتيراني وظيفه ساخت سكوهاي شناور را بر عهده گرفته و يا به عنوان مهندس ناظر بر حسن اجراي طرحهاي اجراييمي

 باشد.هاي تحقيقاتي بسيار گسترده ميدريايي به كارهاي تحقيقاتي بپردازد. چرا كه در اين رشته عرصه فعاليت بكند و باالخره در صنايع

هاي رشته مهندسی دریامعرفی گرایش

 گرایش مهندسی كشتی

ر عهده ها را بوانند هدايت فني كشتيالتحصيالن بتشود تا فارغها آموزش داده ميدر گرايش مهندسي كشتي علوم و فنون مربوط به اداره امور فني كشتي

 بگيرند.

ل مهندسان كشتي به عنوان مدير فني كشتي مسوو»گويد: مهندسي معتمدي استاد دانشكده مهندسي دريايي دانشگاه صنعتي اميركبير در همين زمينه مي

هاي تئوري را در مدت سه سال و نيم طي از آن كه آموزشاندازي موتور كشتي هستند و به همين دليل دانشجويان اين رشته پس تعمير، نگهداري و راه

پيما در خارج از كشور در آبهاي استراليا، بنادر اروپا ، آسياي جنوب شرقي، سنگاپور، چين هاي اقيانوسماهه را بر روي كشتي 0كردند، يك دوره كارآموزي 

 گذرانند.و كره مي

گرایش دریانوردي

يروي انساني شاغل بر روي كشتي وظيفه يك مهندس دريانوردي است. به زبان ديگر مهندس دريانوردي مسووليت هدايت و رهبري كشتي و مديريت ن

ا به هاي مهندسي درياندازي كشتي و هدايت آن را بر عهده دارد. به همين دليل اساتيد رشته مهندسي دريا معتقدند كه اين رشته را نبايد يكي از گرايشراه

.اش يك كار فني يا مهندسي نيستك مهندس دريا به عنوان كاپيتان كشتي مسووليت راهبري و مديريت كشتي را بر عهده دارد و حرفهشمار آورد چرا كه ي

و  سازي در سه زمينه برق، مكانيكدروس دانشجويان گرايش كشتي»گويد: سازي در همين زمينه مييكي از دانشجويان رشته مهندسي دريا گرايش كشتي

شود چون آنها بايد در مورد موتور كشتي اطالعات دقيقي به دست بياورند باشد. واحدهاي دانشجويان مهندسي كشتي نيز شامل مكانيك و برق ميعمران مي

مطالعه  براي مثالخوانند ولي مقدار قابل توجهي از درسهايشان ارتباطي با مسايل فني ندارد. اما دانشجويان دريانوردي با اين كه تا حدودي مسايل فني را مي

 هاي مهندسي ندارد.آب و هوا، جغرافيا و چگونگي يافتن مسيرها از جمله درسهاي اين گرايش است كه ارتباطي با دروس رشته

ه سيرگفتني است كه عالوه بر آزمون سراسري، موسسه آموزش كشتيراني نيز از طريق كنكور اختصاصي خود تعدادي دانشجو در اين رشته پذيرفته و بو

 كند كه به اين دانشجويان پس از اتمام تحصيل، گواهينامه پايان دوره دريانوردي اعطا مي شود.مي

سازيگرایش مهندسی كشتی

هزار  511هاي عظيم ها شامل كشتيخريم كه اين كشتيكشور ما يكي از بزرگترين خريداران كشتي در دنيا است و ما هر سال صدها ميليون دالر كشتي مي

گردد. عالوه بر خريد و نقل كاال را به كشورهاي ديگر بر عهده دارند، مي هاي كوچكتري كه كار حملدهند و كشتيحمل و نقل نفت را انجام مي تني كه

 ود.شهايي كه متعلق به ناوگان جمهوري اسالمي است در كشورهاي خارجي تعمير ميكشتي بحث تعميرات كشتي نيز هست. در شرايط امروز اكثر كشتي

اي كه به تربيت نيروهاي متخصص مورد نياز سازي پي برد. رشتهتوان به اهميت گرايش مهندسي كشتيجا مياز همين»گويد: مهندس معتمدي در ادامه مي

ه دانشجوي اين رشتكند و سازد اما دريانوردي نميساز، كشتي ميپردازد. در واقع مهندس كشتيسازي ميسازمانهاي دريايي به خصوص كارخانجات كشتي

 گذراند.سازي داخلي ميپس از گذراندن آموزشهاي تئوري ، كارآموزي خود را در كارخانجات كشتي

هاي رشاخهسازي در واقع يكي از زيمهندسي كشتي» گويد:ليسانس سازه كشتي دانشگاه صنعتي شريف نيز در معرفي اين رشته ميفرخ بهنام دانشجوي فوق

ت كه دهد. البته بايد توجه داشارائه مي« مهندسي مكانيك گرايش دريا»به همين دليل دانشگاه صنعتي شريف اين رشته را به عنوان مكانيك است و شايد 

شجويان شود. براي مثال اگر دانتر ارائه ميسازي به عنوان يك رشته مجزا مطرح است، درسها تخصصيدر دانشگاه صنعتي اميركبير كه رشته مهندسي كشتي

كنند.يرا مطالعه م «ارتعاشات در كشتي»سازي خوانند، دانشجويان مهندسي كشتيرا بطور عام در رشته مكانيك مي« ارتعاشات»ته مكانيك گرايش دريا رش
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ازي سشتيمسووليت طراحي، ساخت و نظارت بر ساخت كشتي و تعميرات آن بر عهده مهندس ك»گويد: زادگان نيز در معرفي اين رشته ميمهندس موسوي

«است.

اين دو رشته تفاوت چنداني با يكديگر ندارند و در واقع »گويد: سازي و مهندسي مكانيك گرايش دريا ميوي همچنين در مورد تفاوت مهندسي كشتي

«پردازند. تر به مطالعه اين رشته ميسازي بطور تخصصيواحدهاي هر دو رشته يكي است، فقط دانشجويان مهندسي كشتي

 هاي این رشته در طول تحصيلدرس 

دروس مشترک در گرایش هاي مختلف مهندسی دریا●

قاومت مرياضي، معادالت ديفرانسيل، محاسبات عددي، فيزيك مكانيك، فيزيك، شيمي و خواص مواد، مباني مهندسي برق، رسمي فني، استاتيك، ديناميك، 

 ماشين، انتقال حرارت، كنترل اتوماتيكمصالح، ترموديناميك، مكانيك سياالت، طراحي اجزاء و 

 دروس تخصصی گرایش مهندسی كشتی●

قدرت لشناخت كشتي، الكترونيك ارتباطات، آرشيتكت كشتي، كمك هاي اوليه، دريانوردي و ملواني، ماشين دريايي، صافي هاي فرعي، سيستم هاي انتقا

گرایش مهندسی كشتی سازي

زيرا در ساخت يك كشتي، تخصص هاي متعددي مانند مكانيك، عمران، برق، متالورژي و ... مورد نياز است. در كشتي سازي يك رشته بين رشته اي است 

اقع و اين ميان مهندس كشتي ساز، مسؤوليت طراحي، محاسبات مربوط به بدنه كشتي، ساخت و نظارت بر ساخت كشتي و تعميرات آن را برعهده دارد. در

كشتي ها به نحوي است كه توانايي حمل مقدار معيني بار و مقاومت و حركت در درياي متالطم را داشته باشد و با هدف مهندسي كشتي سازي، طراحي 

آب،  سرعت معيني حركت كند. گفتني است كه با به ميدان آمدن كشتي هاي تندرو با بدنه هاي جديد و روش هاي جذب انرژي حاصل از جزر و مد امواج

 .زمينه گشوده استافق هاي جديدي را در اين 

دروس تخصصی مهندسی كشتی سازي●

و  دتكنولوژي كشتي، تحليل سازه ها، آرشيتكت كشتي )استاتيك(، آرشيتكت كشتي )مكانيك(، ماشين هاي محركه، مهندسي دريا، فيزيك موج، علم موا

 .ارگاه است(شناخت فلزات، رياضيات مهندسي. )بسياري از درسهاي اين گرايش همراه با آزمايشگاه يا ك

موقعيت شغلی در ایران

پذيرفته مي شوند و از همان ابتدا بورسيه  "شركت كشتي راني جمهوري اسالمي ايران"دانشجويان مهندسي كشتي بنا بر سفارش ارگان هاي خاصي همچون 

ر صيالن مهندسي كشتي سازي نيز بايد گفت تنها اگنهادهاي دريايي مي باشند و در نتيجه آينده شغلي آنها تضمين است. در مورد موقعيت شغلي فارغ التح

 "نكا"فارغ التحصيل مهندسي كشتي سازي دارد. كارخانه  411الي  311در بوشهر با تمام ظرفيت خود راه اندازي شود، نياز به  "صدرا"كارخانه كشتي سازي 

ران هستند. عالوه بر كارخانه هاي فوق مهندس كشتي ساز مي تواند در در خليج فارس نيز از ديگر كارخانه هاي مهم كشتي سازي اي "اروندان"در شمال و 

كند و  سازمان بنادر و كشتي راني، وظيفه ساخت سكو هاي شناور را برعهده گرفته يا به عنوان مهندس ناظر بر حـُسن اجراي طرح هاي اجرايي نظارت

صيالن گرايش دريانوردي نيز بورسيه ارگان هاي دريايي كشور هستند و پس از آن كه بر باالخره در صنايع دريايي به كارهاي تحقيقاتي بپردازد. فارغ التح

شركت ملي نفت "و  "كشتي راني جمهوري اسالمي ايران"روي آب هاي خارج از كشور دوره كارآموزي خود را گذراندند، در ناوگان ارگان بورس دهنده مثل 

 .مشغول به كار مي شوند "كش


