
  يبسمه تعال

  ش بهتر است؟يکدام گرا

ا يارشد بهتر است؟  يکارشناس يش برايکدام گرا: ن است کهيشود ايمطرح م ييايارشد در يان داوطلب کارشناسيطرف دانشجو که همواره از يازسواالت يکي
  ا ساخت؟يا سازه يک يناميدروديدارد؟ ه يش بازار کار بهتريکدام گرا

زه يکه فرد، با انگ يشيدر هر رشته و هر گرا. "ن سوال اساسا اشتباه استيا"م که يد بگوين باره بايدر ا. همواره مطرح بوده است زيقبل ن ين سوال در سالهايا
  . واهد داشتنخ يز مشکليخواهد شد و قطعا از نظر شغل و کار ن شاخصار و يل به معيتبد ر شده ويوارد شود قطعا منشاء اثرات خ يو پرانرژ

در آن دوران . ده استينفهم يزيچ يبوده و از رشته مهندس يکار بماند، قطعا مهندس ناتوانياگر ب) ياهر رشته( يرشته مهندس يدا معتقدم دانشجويمن شد
بودند که با  يدر همان زمان، کسان را رها کردند و يکار مهندسالن کال ياز فارغ التحص يبرخ. ن رشته مطرح بوديم مشکل کار در ايل شديکه ما فارغ التحص

 يک رشته مهندسيدر  ياگر کس. ار هم موفق بودنديرفتند و اتفاقا در کار خود بس يو کارخانه خصوص يس شرکت طراحيخود به دنبال تاس يتهايتوجه به قابل
نه يکه در زم يمثال کس. ت کنديگر هم فعاليد يهاهدر رشت يخود، براحت يش تخصصيافتن کار در گرايتواند در صورت نيم يداشته باشد حت يتخصص کاف

نه يکه در زم يا کسي. کار نخواهد مانديهرگز ب الزم را داشته باشد ييآشنا زين يطراح يداشته و با استانداردها يتخصص کاف يجوش و جوشکار يطراح
وقت  يبا صرف اندک(االت يس يهاحوزه يرا داشته باشد در تمام يکاف ينرم افزار يو طراح يتجرب يکند و مهارتهايت مياالت فعاليک و سيناميدروديه
  .ان استيسازه که کامال ع ينه طراحينطور در زميهم. ت کنديتواند فعاليم) شتريب

است  يومک پزشک عمي يزيهر پزشک متخصص، قبل از هر چ"گر يد يا به عبارتي. ميک مهندس هستيم يسانس باشينکه فوق ليم که قبل از ايد بدانيما با
را کسب کرده و داشته  يمناسب يمهندس يتهايد قابليبا يزيک مهندس هم قبل از هر چي". را انجام دهد يحوزه پزشک يمعمول يد بتواند تمام کارهايبا يعني

  . رهيو غ يمهندس يکار با نرم افزارها ي، مهارتهايمهندس ي، نحوه کار با استانداردهايبا زبان فن يبيتقر ييباشد مثال آشنا

مهم آن  ينگاه کند، پارامترها ييايک مسئله از چه زوايبه  دانديم" که  يکس يعنياست " يتفکر مهندس"د يريگين عوامل شکل ميا يکه در پ يعامل مهم
ز علم و تجربه در کنار هم ا يطلبد که ناشيک نگاه نافذ به مسائل را مي يکسب تفکر مهندس ".کدامند، کار را از کجا شروع کرده و چگونه به انتها برساند

 Nationalو  Discovery يهامربوط به شبکه يمهندس يهالميم که تمام فيگويم ه سادهيک توصينجا به عنوان يدر ا. شوديل مياست و به مرور تکم

Geography کنديباز م يرا به عالم مهندسک مهندس ينها، نگاه ير اينظ ييهالميف. ديچند بار تماشا کن يبرا يحت را دانلود کرده و با دقت و .    

 نه خاص کشف کرده ويک زمين رشته، عالقه خود را در يات ايبا کل ييد پس از آشنايکن يد سعيشما با. ع و متنوع استيک رشته وسي، ييايدر يرشته مهندس
د که اصال يد بدانيامند نشدهعالقه يچ موضوع خاصيسانس هنوز به هيان دوره لياگر در پا«: ديتوجه کن. دينه متمرکز و هدفمند کنيخود را در آن زم يانرژ

-کوچک عالقه يحيتفر يو ساخت شناورها يک دانشجو به طراحي: ک مثالي. »!!ديادهينفهم يزيچ چيد هياکه گرفته يسانسيد و از ليادرس نخوانده عالقهبا
 يکارآموز يهادر دوره. کنديت را شروع ميبرگالس وکامپوزينه فايمطالعه در زم. گالس هستندبرينها اغلب فايشود که ايمتوجه م يپس از مدت. شوديمند م

در . کنديبرگالس کسب مياز ساخت قطعات فا يخوب يمهارتها. روديدر شهر خود م) ونيو کام يلير تريمانند بادگ(برگالس يک کارگاه ساخت قطعات فايبه 
و  ينه طراحيتر در زميارشد بطور تخصص يدر مقطع کارشناس. دهديبرگالس را انجام ميفا يدو متر يدل کشتک ميو ساخت  يسانس خود، طراحيپروژه ل
س يفورا اقدام به تاس ي، با اعتماد بنفس کامل، يک وام بزرگ دريافت کرده وليفارغ التحص پس از. کنديبرگالسها کار ميتها و فايکامپوز ينرم افزار يمدلساز

به ساخت هم  يسازيبازار کشت يام کساديره و در ايو غ يادي، صيحيکوچک تفر يهايو ساخت انواع کشت يطراح يکند برايس مبرگاليکارگاه فايک 
گر يد يک دانشجوي: گريک مثال دي. زهيک مهندس موفق و با انگيشود ين ميا. يکاريک روز بي يبدون حت شوديره مشغول ميو غ! حمام مخزن آب و وان

در دوران دبيرستان، يک دستگاه . هرچه فيلم در زمينه زيردريايي بوده را چند بار نگاه کرده. بوده ييايردريز يطراح يايرستان در خواب و رويدوران دب از
 ين درس تخصصياز همان اول. شوديم ييايوارد رشته دروصال به عشق زيردريايي، با هدف !! زيرآبي ساخته که نزديک بوده منجر به خفه شدن خودش شود

پروژه  .دارديبرم ييايردريرا در مورد ز يدرس يهاپروژه يتمام. کنديم ييايردريشتر با زيب ييمنابع و آشنا يشروع به جمع آور" يکشت يتکنولوژ" يعني ييايدر



جمه کرده را بطور کامل تر ييايردريز يسانس، دو کتاب تخصصيان دوره ليدر پا .شودمند ميعالقه موضوعهر روز بيشتر از ديروز به . ليسانس را هم همچنين
پس از پايان . کنددهد و پروژه ارشد را هم در همين موضوع اخذ مييادامه م يشترين راه را با سماجت بيدر مقطع ارشد هم هم .چاپ ارسال کرده يو برا

هاي علم طراحي ايهبه رشد پ. شودبه سرعت جذب مي. اي دارد که براي هر مرکز تخصصي طراحي زيردريايي جذاب استدوره کارشناسي ارشد، رزومه
اي ندارد و وقت تلف گفتند که کار در زمينه زيردريايي در ايران آيندهکه همه از روز اول به او مي استاين در حالي  .کندزيردريايي در کشور خود کمک مي

         . هدفمند فعاليت کنيم، کار هميشه هست - ۲با انگيزه و  - ۱پس هميشه بايد دانيم که اگر !!. کردن است

  :هاي ضروري براي دانشجويان رشته دريايي با توجه به وسعت اين رشته عبارتند ازبرخي توصيه

 يليپروژه فارغ التحصمطالعات متفرقه،  ،يکارآموز، يدرس يهاپروژه: در فعاليت تخصصي در يک زمينه خاص.  

 مهندسي درياييکتابهاي نت يا پريد يخر -  آشنايي با کتب تخصصي موجود. 

 از سايت (  يقبل مطالعه مجموعه مقاالت همايشهاي درياييcivilica( با  ييآشنا - ييايدر ياز مطالب تخصص ين منبع فارسيترعبه عنوان متنو
در کشور بر  يکه هنوز کس ييهانهيکشف زم يبرامناسب ( سندگان آنهايق مقاالت و نويطر نه خاص و افراد مرتبط ازيک زمي ت دريسابقه فعال

 . )ت شدهيا کم فعاليت نکرده يآنها فعال يرو

 کار با استانداردهاي دريايي.  

 آشنايي با نرم افزارهاي تخصصي مهندسي دريايي.  

  ترجمه کتاب(زبان تخصصي و ترجمه متون فني(. 

  ارزشمند ييک تجربه دانشجويبه عنوان  نيبدون سرنش يمانند شرکت در مسابقات شناورها تخصصي فعاليتهاي غيردرسيشرکت در. 

 ييايدر يتخصص يدر درسها بخصوص يدرس يهاانجام کامل پروژه. 

 پيگيري تحوالت صنايع دريايي کشور - آشنايي کامل با شرکتهاي صنايع دريايي ايران، امکانات و فعاليتهاي آنها. 

 عضويت در انجمن مهندسي دريايي. 

  
 

  

    

    

     


