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ؿذ؛ ٌّشی وِ ًؼل تِ ًؼل تِ  ی فشؽ تٌْا تِ صَست یه حشفِ ًگاُ هی تا چٌذی پیؾ دس ایشاى تِ ٌّش تؼیاس ظشیف ٍ صیثا

گشدیذ. تِ عثاست دیگش ووتش وؼی دس ایي صهیٌِ هطالعِ، تحمیك ٍ پظٍّؾ اًجام  ؿاگشدی هٌتمل هی -صَست ػٌتی ٍ اػتاد

َصؽ، حفظ ٍ حشاػت ٍ پیـشفت ایي ٌّش اصیل ایشاًی ٍ ػشهایِ هلی ٍجَد ًذاؿت. اها دادُ تَد ٍ یه هشوض داًـگاّی تشای آه

ّای ٌّش  خَؿثختاًِ دس دِّ ّفتاد تِ ّوت ٍصاست علَم، تحمیمات ٍ فٌاٍسی، سؿتِ واسؿٌاػی فشؽ دس تشخی اص داًـىذُ

عت فشؽ وـَسهاى گشدد.دس ایي سؿتِ تَاًذ هَجة سؿذ ٍ اعتالی ٌّش ٍ صٌ ای وِ هی هشاوض آهَصؽ عالی اسائِ گشدیذ؛ سؿتِ

داًـجَ دستاسُ تاسیخچِ فشؽ، جاهعِ ؿٌاػی فشؽ، اًَاع تافت، اتضاس تافت، طشاحی، سًگ ٍ الیاف فشؽ اطالعات الصم سا تِ 

سٍد وِ داًـجَی واسؿٌاػی  آٍسد. تشای هثال، دس فشؽ دػتی ػِ ًَع الیاف طثیعی پـن، اتشیـن ٍ ًخ تِ واس هی دػت هی

ؿَد؛ یعٌی سیؼٌذگی ٍ سًگشصی ایي الیاف سا  ایي الیاف ٍ ًحَُ تىٌَلَطی ّش یه اص آًْا تِ صَست علوی آؿٌا هیفشؽ، تا 

ّای هٌاطك هختلف جغشافیای ایشاى وِ اص ًظش الیاف، تافت، طشح ٍ سًگ  آهَصد. ّوچٌیي داًـجَی ایي سؿتِ تا فشؽ هی

ؿٌاػی ًماط هختلف ایشاى اػت. تشای هثال، دس لالی  ، اطالع اص جاهعِگشدد. الثتِ الصهِ وؼة ایي داًؾ هتفاٍت اػت، آؿٌا هی

ّای تظ، وشم ٍهؼی واستشد داسد ٍ ایي تفاٍت  ؿَد. اها دس لالی تثشیض سًگ ای اػتفادُ هی ّای لشهض ٍ ػشهِ واؿاى تیـتش اص سًگ

سؿٌاػی فشؽ داسای پٌج گشایؾ سًگ تِ دلیل تفاٍت هحیطی ٍ جغشافیایی ؿْشّا ٍ هٌاطك یاد ؿذُ اػت.دس ول سؿتِ وا

ّا اػت. وِ گشایؾ هشهت ٍ تىویل تیـتش تِ تىٌَلَطی فشؽ  هشهت ٍ تىویل، طشاحی، سًگشصی تافت ٍ ػایش صیش اًذاص

پشداصد؛ یعٌی داًـجَ تا الیاف، سًگ، سًگشصی ؿیویایی ٍ ػٌتی، اًَاع تافت، داسوـی فشؽ، اًَاع گشُ ) وِ ًواد فشؽ اػت(،  هی

ّای  طشاحی، داًـجَ دستاسُ اًَاع هختلف ًمؾ  ؿَد ٍ دس گشایؾ یت ٍ اتعاد فشؽ ٍ هشهت فشؽ آؿٌا هیًحَُ حفظ ویف

تیٌذ.دس گشایؾ  آٍسد ٍ دستاسُ طشاحی لالی ٍ تا حذٍدی گلین آهَصؽ هی تشی تِ دػت هی ّای ایشاًی اطالعات گؼتشدُ لالی

ٍ دس صهیٌِ ؿیوی تجضتِ، تىٌَلَطی سًگ ٍ ؿیوی ٍ تىٌَلَطی ؿَد  سًگشصی داًـجَ تا ًحَُ سًگشصی ؿیویایی ٍ ػٌتی آؿٌا هی
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ّا ٍ  پشداصد ٍ اًَاع گشُ تش تِ تافت لالی هی آٍسد. دس گشایؾ تافت ًیض داًـجَ تِ طَس تخصصی هَاد سًگشصی اطالعاتی تِ دػت هی

ّا سا  صیلَ، گثِ ٍ ػایش صیشاًذاصتیٌذ. دس گشایؾ ػایش صیش اًذاصّا ًیض داًـجَ تافت گلین، ػَهان،  لالی سا آهَصؽ هی  تافت

 .ؿَد تیٌذ ٍ تا ًحَُ هشهت گلین، جغشافیا ٍ ًمَؽ ًوادّای گلین ٍ ػایش صیشاًذاصّای ػٌتی ایشاى آؿٌا هی آهَصؽ هی

  :های الزم توانایی

ِ هٌذ تِ ٌّش ٍ صٌعت فشؽ تاؿذ. داًـجَیی وِ تذٍى ّذف سؿت داًـجَی ایي سؿتِ تایذ فشدی خالق، ًَآٍس ٍ عاللِ

التحصیلی جـایـگاّی دس صـٌعت فـشؽ ًـخَاّـذ داؿت، دس ًمطِ هـماتل  واسؿٌاػی فشؽ سا اًتخاب وشدُ تاؿذ، پغ اص فاسغ

اًذ ٍ تِ دًثال آهَصؽ ٍ تْثَد ویفیت ٌّش فشؽ ّؼتٌذ  ًـیض داًـجَیاًی ّؼتٌذ وِ تا عاللِ ٍ پـتىاس تؼیاس تِ ایي سؿتِ آهذُ

اًذ.ّوچٌیي واسؿٌاع فشؽ تایذ اص تاسیخ ٌّشّای دػتی ٍ تَهی، تخصَف ٌّش  ِ تشداؿتِّای هَثشی ًیض دس ایي صهیٌ ٍ لذم

 . ّایی اسائِ دّذ وِ ّن اص اصالت تَهی ٍ ّن اص ًَآٍسی تشخَسداس تاؿذ تافی آگاّی داؿتِ تاؿذ ٍتِ یاسی رٍق ٌّشی، طشح فشؽ

  :هوقعیت شغلی در ایراى

ؿَد ٍ اص  هـاتِ فشؽ ًیؼت. صیشا اص یه ػَ، هَاد اٍلیِ فشؽ دس ایشاى تْیِ هی دس وـَس ها، ّیچ واالیی اص ًظش اسصؽ افضٍدُ

تافت ایشاًی دس تاصاسّای جْاًی داسای اسصؽ هادی تؼیاس صیادی اػت.تِ ّویي دلیل دس حال حاضش،  ػَی دیگش، فشؽ دػت

دًذ وِ دس صهیٌِ طشح، سًگ ٍ تافت گش التحصیالى ایي سؿتِ هی تؼیاسی اص هشاوض خصَصی ٍ دٍلتی ّؼتٌذ وِ تِ دًثال فاسغ

وٌٌذ یا خَدؿاى دس  التحصیالى ًیض تِ عٌَاى هـاٍس تاصسگاًاى فشؽ فعالیت هی ای اص فاسغ هْاست ٍ خاللیت داؿتِ تاؿٌذ. عذُ

یي وٌٌذ ٍ تاالخشُ تعذاد لاتل تَجْی ًیض ا گزاسی وشدُ ٍ دس ایي صهیٌِ فعالیت هی صهیٌِ تَلیذ فشؽ یا صادسات فشؽ ػشهایِ

 .دٌّذ ٌّش سا دس هشاوض واس ٍ داًؾ آهَصؽ هی

  :ّای ایي سؿتِ دس طَل تحصیل دسع

  :ّای هختلف فشؽ دسٍع هـتشن دس گشایؾ

ؿیوی عوَهی، ٌّذػِ ًمَؽ دس ٌّشّای ػٌتی ایشاى، ٌّش دس توذى اػالهی، آؿٌایی تاٌّش دس تاسیخ، واسگاُ طشاحی پایِ، 

ؿٌایی تا ٌّشّای ػٌتی ایشاى، واسگاُ تافت لالی، ؿٌاخت ٍ اسصیاتی فشؽ ؿٌاػی فشؽ، آ تاسیخ فشؽ، عىاػی، جاهعِ

تافت، اصَل سًگشصی، واسگاُ طشاحی ػٌتی، آؿٌایی تا هَاد اٍلیِ ٍ اتضاس، واسگاُ هشهت ٍ ًگْذاسی لالی، وٌتشل ویفی  دػت

ّا دس ٌّشّای ػٌتی، علَم الیاف، اػتاًذاسدّای فشؽ، پظٍّؾ دس فشؽ ایشاى، جغشافیای فشؽ، ػیش تحَل ٍ تطَس ًمَؽ ٍ ًواد

 .ؿٌاػی فشؽ ایشاى، التصاد فشؽ ایشاى سیؼٌذگی، صیثایی

  :دسٍع تخصصی گشایؾ طشاحی

ّا ٍ ًمَؽ لالی ایشاى، واسگاُ طشاحی لالی، واسگاُ ًگاسگشی، واسگاُ سًگ ٍ  واسگاُ طشاحی گلین ٍ ػایش صیشاًذاصّا، تشسػی طشح

  .ّای ایشاًی یًمطِ، ؿٌاخت اًَاع هختلف ًمَؽ لال

  :دسٍع تخصصی گشایؾ هشهت ٍ تىویل

ّا ٍ ًمَؽ لالی ایشاى، واسگاُ تافت گلین، واسگاُ تافت لالی، هشهت ٍ  آؿٌایی تا اصَل غثاسگیشی ٍ ؿؼتـَی فشؽ، تشسػی طشح

  سًگشصی ؿیویایی ًگْذاسی گلین ٍ ػایش صیشاًذاصّا، هشهت لالی، ؿٌاخت هَاد ٍیظُ هشهت لالی، واسگاُ سًگشصی ػٌتی، واسگاُ

 :دسٍع تخصصی گشایؾ سًگشصی

واسگاُ سًگشصی ػٌتی، واسگاُ سًگشصی ؿیوایی، ؿیوی تجضیِ ٍ آصهایـگاُ، ؿیوی ٍ تىٌَلَطی هَاد سًگشصی ٍ آصهایـگاُ 

 .تىٌَلَطی سًگ، فیضیه الیاف ٍ آصهایـگاُ

 :دسٍع تخصصی گشایؾ ػایش صیشاًذاصّا

ّای  ٍ ػایش لالی  ّای یه سٍ، واسگاُ تافت گثِ ، واسگاُ تافت صیلَ، واسگاُ تافت گلینواسگاُ تافت ػَهان واسگاُ تافت گلین،

ایلیاتی، واسگاُ تافت طشاحی گلین ٍ ػایش صیشاًذاصّا، واسگاُ هشهت ٍ تىویل اًَاع گلین ٍ ػایش صیشاًذاصّا، جغشافیای گلین ٍ 

صّای ػٌتی ایشاى، پظٍّؾ دس ًمؾ ٍ سًگ گلین ٍ ػایش ػایش صیشاًذاصّا، تشسػی ًمَؽ ًٍوادّا دس گلین ٍ ػایش صیشاًذا

 .صیشاًذاصّای ایشاى

 


