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 معرفی رشته انجنیری ارکیتیکت

 مندی بهره با ارکتیکت که فضادانست ساخت و طراحی فن و  هنرآرکیتکت  را انجنیری  انجنیرین توامی کلی تعریف یکدر 

 سعی انجنیری های رشته ریاضیات دقیق ومحاسبات انسانی ی ها رشته علوم ، ازهنر برگرفته شناسی زیبایی ازاصول

 تخصصی ضمن در ، است فنی ای رشته که این بر عالوه رشته این. ماید مین زیباوکاربردی فضاهای وساخت درسازماندهی

 قرار خود درون در را انسان که است تنهاهنری ارکتیکت. باشد می نیز جامعه واقتصادی ،اجتماعی فرهنگی باشرایط مرتبط

  .دارد شاهمیت انها شناس زیبایی ارزشهای میزان به نیز آن بردی کار جنبه که است هنری ویگانه داده

 های رشته دایره در براینکه عالوه ای رشته چند تخصصی عنوان به بعدی چند رشته این آموزش منظور به دلیل همین به
 علوم مباحث بر ونیز دارد تکیه حرفهای ومهارتهای شناسی زیبایی های وبنیان هنری وذوق برخالقیت میگیرد قرار فنی

 .ورزد می تأکید نیز وروانشناسی واقتصادی اجتماعی

 اهمیت و جایگاه این رشته

به عنوان مهم ترین  ها ارکتیکتمیزان اهمیت و جایگاه این رشته زمانی مشخص می گردد که مشاهده می کنیم آثار 
نمادهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هر تمدن شناخته می شوند. حوزه ی فعالیت های طراحی از سطح کالن شامل 

بلمان را در بر می گیرد. این گستردگی حوزه ی منظر تا سطوح خرد، جزئیات ساخت و ساز و م طراحیطراحی شهری و 

همواره جزء  ارکتیکتشغل  .ان را نشان می دهدانجنیری نشان دهنده ی زمینه های شغلی فراوان انجنیرفعالیت های 
 مشاغلی بوده که چه به لحاظ شأن و اعتبار در سطح اجتماع و چه به لحاظ مزایای شغلی در رتبه های باال قرار می گیرد. به

انجنیران همیشه مورد توجه بسیار بوده اند در دنیای مدرن نیز  ارکتیکتانجنیران لحاظ شأن اجتماعی در طول تاریخ بشریت 
ی است و طرف انجنیردارای اعتبار اجتماعی خاصی بوده اند، اعتباری که یک طرف آن، موقعیت اجتماعی ممتاز ت ارکتیک

ان برخوردارند که این خود سبب ارتقاء موقعیت انجنیرهر دو ارزش هنرمندان و از  ارکتیکتدیگر آن, اعتبار و شأن هنری. 

 .اجتماعی آنها شده است که این ویژگی و شأن اجتماعی را در سایر رشته ها نمی توان یافت

س با توجه به نیازهای رو به رشد کشور در عرصه ساخت و ساز، همچنین کیفیت بخشیدن و درستی عمل در این راستا احسا
طرح های نیاز به تربیت کارشناسانی که بتوانند نیازهای واقعی جامعه را برآورده سازند و با آشنایی با فرهنگ بومی کشور 

  .مناسب فرهنگ خودی را ارائه نمایند، نمایان می گردد تکچریارک

ز توان و مهارت های در صورت برخورداری ا ارکتیکتفرصت های شغلی برای دانش آموختگان و فارغ التحصیالن رشته 
ان در انجنیرالزم بسیار مناسب است و بازار کار این رشته توانایی جذب دانش آموختگان مجرب را دارا می باشد. همچنین 

پروژه ها حق الزحمه بیشتری را در مقایسه با سایر انجینیر ها دریافت می کنند. بیشتر کسانی که دارای ذوق هنری می 

  .ق تر می باشندباشند در این رشته موف



این رشته شامل  ماستریفارغ التحصیالن این رشته می توانند عالوه بر ادامه تحصیل در یکی از گرایش های مقطع 
ی، انرژی انجنیرمنظر، مدیریت پروژه و ساخت، طراحی شهری، برنامه ریزی شهری، تکنولوژی طراحی ی انجنیری، انجنیر
ی مسکونی، آموزشی، بهداشتی و ... از طرح های اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی ی و .... به طراحی انواع بناهاانجنیر

ی و یا انجنیرمشاور به منظور رهبری و سرپرستی دفاتر مشاوره  انجنیراجزاء تشکیل دهنده بنا بپردازند، همچنین به حیث 
ساختمان و یا به عنوان مدیریت پروژه با ناظر جهت نظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی  انجنیر

ی بپردازند و در صورت تمایل می توانند به تأسیس و سرپرستی انجنیرمسئولیت مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه های 
مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان اقدام نمایند همچنین همکاری با کلیه متخصصانی که کارشان با سازماندهی فضای 

ط است مانند اکولوژیست ها، جغرافی دانان، اقلیم شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و .... را در صورت زیست مرتب
عالقه مندی می توانند عهده دار شوند و همچنین به طراحی پارک ها و میادین شهری و محوطه سازی و مشارکت در 

انجام دکوراسیون های داخلی و همچنین انجام کارهای  پروژه های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازی، طراحی و

 .پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضای زیست همکاری نمایند

ی و جدی شدن گرایشهای شغلی مثل طراحی داخلی و ... دریچه انجنیربا به وجود آمدن ظرفیتهای جدید در حوزه همچنین 

 .ان باز شده استانجنیرای رو به آینده 

 دوره آموزشیمحتویات 

 .انی با کارآیی عمومی حرفه ای اختصاص داردانجنیرتحصیلی می باشد، به تربیت  سمستر 8این دوره چهارساله که شامل 

ی پیش از در ابتدای این دوره برای جبران عدم آمادگی پذیرفته شدگان، که ناشی از نارسایی آموزشهای هنری و فن
رنمای کلی از این رشته به دانشجویان ورودی داده می شود و آنها را برای اول، یک دو سمسترتحصیالت عالی است در 

درک، و جذب محتوای آموزشی رشته، آماده می سازد. این مقطع بیشتر مبتنی بر تقویت تخیل، تجسم فضایی و مهارتهای 
ی، با انجنیردروس طراحی دانشجویان در . بیانی و پی ریزی و تقویت قدرت خالقیت و اعتماد به نفس دانشجویان می باشد

ی که توانایی طراحی انواع بناهاست آشنا خواهند شد، و فراخواهند گرفت چگونه یک انجنیراصلی ترین مهارت مورد نیاز 

در ابتدا با گذراندن دو درس مقدمات .پروژه طراحی را آغاز نمایند و چه مسائلی را باید در حین طراحی مد نظر قرار دهند
ی انجنیردرس تحت عنوان طراحی  5با چگونگی برخورد با مسئله طراحی آشنا می شوند و در طی  2و  1ی انجنیرطراحی 

با  2ی انجنیری یک با طراحی منزل مسکونی و در طرح انجنیرتوانایی طراحی انواع بناها را می آموزند، بطوریکه در طرح 

تجاری آشنا  با ویژگی های طراحی مجتمع های 3 ارکتیکتچگونگی طراحی یک مرکز آموزشی آشنا خواهند شد. در طرح 
با طراحی مجتمع  5ی انجنیربه طراحی هتل یا بیمارستان خواهند پرداخت. در نهایت در طرح  4ی انجنیرشده و در طرح 

 .مسکونی آشنا خواهند شد

راحی است که این دانش آنچه از جامعیت پروژه های طراحی انتظار می رود دست یابی به سرنخهای دانش های مورد نیاز ط
ها در واقع محتوای سایر دروس دوره می باشد و دانشجو اهمیت و نیاز به یادگیری مباحث سایر دروس را درک خواهند 

 .نمود. در پایان دوره، دانشجویان تمامی آموخته های خود را در قالب طرح پروژه دیپلم به نمایش می گذارند



 

 انجنیرارکتیکتوظایف 

با توجه به اینکه در چه محیط های کار می کنند دارای وظایف مختلفی می باشند. ما در اینجا مهمترین  کتیکتارین انجنیر
با توجه به اینکه در چه محیطی و چه  ارکتیکتانانجنیروظایف آنها را به صورت طبقه بندی شده اشاره کرده ایم. هر یک از 

 .ایف زیر را بر عهده دارندشرکت یا سازمانی فعالیت می کنند چند وظیفه از وظ

 یافتن پروژه جدید از طریق بازاریابی و دادن توضیحات الزم برای مشتری 

 مشورت با مشتری برای تعیین نیاز مشتری و الزامات الزم برای ساختمان ها 
 بررسی و تحلیل شرایط و خصوصیات زمین و محوطه ساخت و ساز 
  تخمین مواد و تجهیزات الزم و هزینه یابی و زمان بندی اولیه تعیین خصوصیات فیزیکی و کمی طرح همراه با

 پروژه
 تهیه طرح ها و نقشه های پروژه با استفاده از نرم افزارهای طراحی و مدلسازی کامپیوتری 
  ان برق و ... در انجام محاسبات فنی و انجنیران تاسیسات مکانیک، انجنیران از جمله انجنیرهمکاری با سایر

 مکانیکی و برقی و ...تاسیسات 
 نظارت بر کار تکنسین ها و کارگران 
 بستن قرارداد با پیمانکاران 
 مدیریت پروژه های ساخت و ساز 
 بازدید از محل پروژه برای اطمینان یافتن از پیشرفت آن مطابق با برنامه 

اسی بین آنها این است که در گرایش سازه شباهت هایی دارد. اما یک تفاوت اس سیولانجنیربا  انجنیرارکتیکتکار  
عالوه بر اصول فنی، به جنبه های زیبایی  انجنیرارکتیکتدر طراحی بنا صرفا به اصول فنی توجه می کند ولی  سیولانجنیر

معموال بر اساس ایده های فردی، نیازهای جامعه،  انجنیرارکتیکتشناختی، روانشناسی و فرهنگی آن بنا نیز توجه دارد. 

  .موجود و خواست و سلیقه کارفرما، کار طراحی ساختمان ها و بناها را انجام می دهد قوانین و مقررات

 :ارکتیکتالتحصیالن رشته ارغفتوانمندی های 

طراحی )تک بنا یا مجموعه زیستی کوچک(، از طراحهای اولیه تا مراحل اجرایی کار و طراحی اجزا عناصر تشکیل دهنده . 1

  .بنا

  ی مشاور(انجنیر) ارکتیکت مشاور دفاتررهبری و سرپرستی .  2

  ی ناظر(انجنیرنظارت عمومی و عالی بر صحت انجام کار در عملیات اجرایی ساختمانی ). 3

  )مدیریت پروژه( ارکتیکتهای مدیریت و هماهنگی اجرایی پروژه. 4



  .تأسیس و سرپرستی مؤسسات پیمانکاری و احداث ساختمان. 5

ها، جغرافی اکولوژیست ینی که کارشان با ساماندهی فضای زیست مرتبط است، مانندهمکاری با کلیه متخصص. 6

  . . . .شناسان، برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی و اقلیم دانان،

  .ها و میادین شهری و محوطه سازیطراحی پارک. 7

  .های برنامه ریزی و طراحی شهری و شهرسازیمشارکت در پروژه. 8

  .داخلی دکوراسیون کوچک و انجام مقیاس بناها درطراحی تک . 9

 .انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضای زیست. 11

سمستر درسی  8کردیدیت را در مدت  147به تعداد  ارکیتکترشته  درموسسه تحصیالت عالی خصوصی اشراق محصلین
 ( کریدیت را اخذ می نمایند.21-17فرا گرفته که در هر سمستر به تعداد )

 77و  Basicکریدیت  Optional   . 37کریدیت  15 و  Generalکریدیت  18کریدیت درسی تعداد  147از مجموع 
 می باشد.  Professionalکریدیدت آن 

 


