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مهندسی معماری
هدف
رػحَ ىػياری دارای دو جٍتَ ٍُصی و فٍی اظث کَ درظِای ظصاخی ،زیتایی ػٍاظی و ٌدّه زیتا کصدن خجوُا
ٌ ،ياُا و پالنُا ةَ ٍُص ةص ىیگصدد و دروظی ىثم ظازهُای ةحٍی و فهضی ،ىلاوىث ىؿانح ،ایعحایی ،جاظیعات
ىکاٌیکی و انکحصیکی ةَ جٍتَ فٍی ایً رػحَ ىصةّط ىیػّد.
در ایً رػحَ دروس ٍُصی اُيیث ةیؼحصی داػحَ و دروس غهيی و فٍی در راظحای دروس ٍُصی اظث .ةصای
ىثال یک ىػيار در ظصاخی راٌَ ةایس فضای آراىغةزؼی را ایجاد کٍس جا ةاغخ اضعصاب  ،رعحگی و دنحٍگی
ٌگصدد .کاری کَ ةیغ از رغایث اؾّل فیضیکی ىثم ٌّر و ؾّتٌ ،یاز ةَ آػٍایی ةا اؾّل زیتاییػٍاظی دارد.

ماهیت
ىػياری جصکیب ،ظصاخی و پسیسآوردن فضای زیعث اٌعان در ظتیػث اظث؛ کَ ایً فضا ىیجّاٌس ىعجس،
ةیيارظحان ،ىعکً ،ىسرظَ و یا ُص فضای دیگصی ةاػس کَ ػِص را ةَ وجّد ىیآورد.
دوره کارػٍاظی ىٍِسظی ىػياری دورهای اظث خصفَای کَ پصورش اظحػساد رالكَ ،اٌحلال داٌؼِا و ىِارجِای
غيّىی خصفَ ىػياری و خؿّل کارآیی غيّىی در ایً رػحَ را ُسف كصار ىیدُس .در راظحای ُسف فّق ظػی
ػسه اظث کَ در ةصٌاىَریضی ایً دوره خساکثص ةِای ىيکً ةَ پصوژهُای ظصاخی ىػياری و دروس فٍی و ٌظصی
پیصاىّن آن داده ػّد .
دوره کارػٍاظی ىػياری خساكم چِارظال ةَ ظّل ىیاٌجاىس .پیغ از ػصوع دوره ،یک ٌیيعال ةَ غٍّان پیغ
ٌیاز ارائَ ىیگصدد کَ جضو ظٍّات جدؿیهی ةَ خعاب ٌيیآیس ونی  8واخس آن جض واخسُای دوره ىدعّب
ىیگصدد .فارغانحدؿیالن دوره کارػٍاظی ىٍِسظی ىػياری ىیجّاٌٍس در دوره کارػٍاظی ارػس ٌاپیّظحَ اداىَ
جدؿیم دٍُس .

جػساد کم واخسُای درظی دوره  140واخس اظث و فارغانحدؿیالن ایً دوره كادر ةَ ایفای ٌلغ در زىیٍَُای

زیص رّاٍُس ةّد:
 -۱ظصاخی (جک ةٍا یا ىجيّغَ زیعحی کّچک)  ،از ظصخِای اونیَ جا ىصاخم اجصایی کار و ظصاخی اجضاء و غٍاؾص
جؼکیم دٍُسه ةٍا کَ ایً زىیٍَ وظیفَ ىدّری کار ىػيار را جؼکیم ىیدُس .

ُ -۲يکاری ةا گصوه ىٍِسظان ىؼاوره ىػياری در جِث جّظػَ ظصخِا و جِیَ ٌلؼَُای ىػياری ىصاخم یک و
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دو .

ٌ -۳ظارت ةص ؾدث اٌجام کار در غيهیات اجصایی ظارحياٌی .
 -۴ىؼارکث در ىسیصیث اجصایی پصوژهُای ىػياری .

 -۵غضّیث در کادر فٍی ػِصداریِا و ظازىاٌِای ىؼاةَ .
 -۶جسریط در دورهُای کارداٌی و ُيیٍعّر دةیصظحاٌِای فٍی خصفَای و کار داٌغ آىّزش و پصورش .

تواناییهای مورد نیاز و قابل توصیه
داٌؼجّی ایً رػحَ غالوه ةص جّاٌيٍسی در ظصاخی و كسرت ججعو و رالكیث ،الزم اظث کَ در درس ریاضی
ةزؿّص در ٍُسظَ كّی ةاػس چّن ةصای آىّزش فً و جکٍیک ىػياری ةایس دروظی ىثم ٍُسظَ کارةصدی ،
ٍُسظَ ىٍاظص و ریاضیات و آىار را ىعانػَ کصد .
داٌؼجّی ىػياری ةایس اظالغات غيّىی رّةی در زىیٍَ جاریذ ةزؿّص جاریذ ىػياری ایصان و جِان  ،جغصافیا ،
اكهیوػٍاظی  ،رواٌؼٍاظی  ،ىصدمػٍاظی و اكحؿاد داػحَ ةاػس .چّن ىػياری ةصای روٌق و ػکّفایی رّیغ از
جياىی ایً غهّم اظحفاده ىیکٍس.
ُيچٍیً داٌؼجّی رػحَ ىػياری ةایس ةحّاٌس ةَ زةان ىػياری ىعهتغ را روی کاغش ةیاورد .یػٍی از یک ظّ
ذٍُی كّی و رالق داػحَ و از قدرت ججعو رّةی ةصرّردار ةاػس و از ظّی دیگص ظصاخی چیصه دظث ةاػس جا
ةحّاٌس ةَ زةان ىػياری کَ ُيان ظصاخی ةٍاُا و فضاُای زٌسگی اظث ،ظزً ةگّیس.
ىػياری ةیغ از آٌکَ غهو و جکٍیک ةاػس ،ذوق و ظهیلَ و اظحػساد اظث و ىػيار کعی اظث کَ ظصخِای
فصدیاش ةا ٌلاػی و ىجعيَظازی ركاةث کٍس و در واكع ةحّاٌس ىجعيَای کارةصدپشیص ةعازد .ةَ ُيیً دنیم
ىیجّان گفث کَ ىػيار یک ٍُصىٍس اظث و ةایس ىاٌٍس ُص ٍُصىٍس دیگصی چؼو ،ذًُ و دظحی جّاٌا داػحَ ةاػس
جا ةحّاٌس ةَ یاری چؼو و ةا جکیَ ةص ذریصه فصٍُگی رّد ةزّةی ةتیٍس و ظپط ةا ذٍُی پّیا آٌچَ را کَ دیسه
اظث ةَ جدهیم کؼیسه و ةا اخعاس و غاظفَ درآىیضد و در ٌِایث ةَ یاری دظث و ةا کيک گصفحً از داٌغ ُای
فٍی و جکٍیکی ظصخی ٌّ را رهق کٍس .

ةا جّجَ ةَ دروس راص ایً رػحَ و ٌیاز ةَ غکعتصداری ،جِیَ ٌلؼَ و … ةَ ٌظص ىیرظس در ىلاظػی ُضیٍَ

جدؿیم در ایً رػحَ ةاال ةاػس .

نکات تکمیلی

رػحَ ىػياری جا ظال  78در ىلعع کارػٍاظی ارػس پیّظحَ داٌؼجّ ىیپشیصفث و داٌؼجّیان در ظی ػغ
ظال ،اظالغات غهيی و ٍُصی الزم را ةصای ظصاخی یک ةٍا آىّزش ىیدیسٌس و در ٌِایث پط از فارغانحدؽیهی
ىیجّاٌعحٍساز ظصاخی یک کیّظک گمفصوػی گصفحَ جا ظصاخی ىجحيعُای ىعکٌّی ،جاالرُا و ىجحيعُای
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ورزػی را ةصغِسه ةگیصٌس و یا ةَ کارُای جٍتی ایً رػحَ ةپصدازٌس .اىا از ظال  78ایً رػحَ ىاٌٍس ظایص
رػحَُای ىٍِسظی در ىلعع کارػٍاظی داٌؼجّ ىیپشیصد و داٌؼجّیان پط از فارغانحدؿیم ػسن در ؾّرت
غالكَىٍسی ىیجّاٌٍس در آزىّن کارػٍاظی ارػس ػصکث کٍٍس .

ةَ غتارت دیگص ظّل دوره رػحَ ىػياری از  6ظال ةَ  4ظال کاُغ یافحَ و در ٌحیجَ جػسادی از دروس ایً

رػحَ کَ ػاىم دروس ٍُصی پیؼصفحَ و جزؿؿی ىیػّد ،از ىلعع کارػٍاظی خشف ػسه اظث .
حال ظّال ایٍجا اظث کَ آیا فصؾث ُای ػغهی فارغانحدؿیم ىٍِسظی ىػياری ةا ىسرك کارػٍاظی ةا

فارغانحدؿیم ىٍِسظی ىػياری کَ دارای ىسرك کارػٍاظی ارػس اظث ،ىحفاوت ىیةاػس؟
ىحاظفاٌَ در آزىّن ظصاظصی از داوظهتان رػحَ ىػياری  ،آزىّن جزؿؿی ىػياری گصفحَ ٌيیػّد و ةَ ُيیً
دنیم ةػضی از داٌؼجّیان پط از ورود ةَ داٌؼگاه جازه ىحّجَ ىیػٌّس کَ ةَ رػحَ ىػياری غالكَای ٌسارٌس و در
ٌِایث پط از  6ظال جدؿیم ٌيیجّاٌٍس ةَ غٍّان یک ىػيار ٍُصىٍس وارد ةازار کار ػٌّس .اىا در خال خاضص
داٌؼجّ ىیجّاٌس پط از پایان دوره نیعاٌط در ؾّرت غالكَمٌسی در یکی از گصایؼِای ػِصظازی ،ىصىث و
اخیاء ةٍاُا  ،ىػياری ىٍظص و یا ىػياری جزؿؿی اداىَ جدؿیم دُس و یا ایً کَ زودجص وارد ةازار کار ػسه و ةَ
غٍّان ىػيار فٍی ةَ ظصاخی جکةٍاُا یا ىجيّغَُای زیعحی کّچک پصدارحَ و یا ٌاظص اجصای ظصح و ظصپصظث
دفاجص ىؼاوره ةاػس .

وضعیت ادامه تحصیل در مقاطع باالتر
اىکان اداىَ جدؿیم در ایً رػحَ ةا جّجَ ةَ ایٍکَ از ظال  ، 78در ىلعع کارػٍاظی ارػس ةَ کارػٍاظی جتسیم
ػسه اظث ،در ىلعع کارػٍاظی ارػس در گصایؼِای  :ةصٌاىَریضی ػِصی و ىٍعلَای  ،ظصاخی ػِصی ،ىػياری
ىٍظص ،ىصىث و اخیاء ةٍاُا و ةافحِای جاریزی ىیعص اظث .

رشتههای مشابه و نسدیک به این رشته

جا خسودی ىٍِسظی غيصان ٌضدیک ةَ ایً رػحَ ىیةاػس .
ىٍِسس غيصان ةا ىٍعق ؾدتث ىیکٍس اىا ىٍِسس ىػيار از فصٍُگُّ ،یث و زیتایی ظزً ىیگّیس ،ةَ غتارت
دیگص ىػياری در ظصاخی یک ةٍا غالوه ةص رغایث اؾّل فًی ةَ جاىػَػٍاظی ،ىصدمػٍاظی  ،رواٌؼٍاظی و زیتایی
ػٍاظی جّجَ دارد در خانی کَ ىٍِسس غيصان در ظصاخی یک ةٍا جٍِا ةَ ایعحایی و ىلاوىث آن جّجَ ىیکٍس.
ةَ ُيیً دنیم اگص فضاُای زیعث جٍِا جّظط ىٍِسس غيصان ظارحَ ػّد ،ػاُس ٌاةٍَُجاریُایی رّاُیو ةّد

کَ ىّجب اضعصاب ٌ ،گصاٌی و آنّدگی ؾّجی رّاُس ػس.
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آینده شغلی و بازار کار
ةا جّجَ ةَ ایً کَ در ظعح کارػٍاظی ةَ جٍتَُای فٍی ىػياری جّجَ ةیؼحصی ىیػّد  ،در ٌحیجَ
فارغانحدؿیم ایً رػحَ ىیجّاٌس ةَ ظارحيان ظازی (ظصاخی فٍی ظارحياٌِای ىزحهف) ةپصدازد اىا فارغانحدؿیم
کارػٍاظی ارػس چّن جٍتَُای ٍُصی ىػياری را آىّزش دیسه اظث ،ةیؼحص ةَ ٍُص ىػياری ىیپصدازد .در یک
ىثال ىیجّان گفث کَ ٌّع کار نیعاٌط و فّق نیعاٌط ىػياری ىثم ٌّع کار پضػک غيّىی و پضػک ىحزؿؽ
اظث .یػٍی نیعاٌط ىػياری ةَ کهیات ىػياری ىیپصدازد و فّق نیعاٌط ىػياری ةَ ؾّرت جذؾؿی در ایً
رػحَ فػانیث ىیکٍس.
اگص یک ىٍِسس ىػياری ةزّاُس فلط در جِصان یا در ػِصُای ةضرگ کار کٍس فصؾحِای ػغهی فصاواٌی ةصایغ
وجّد ٌسارد .اىا در ػِصُای کّچک کيتّد ىٍِسس ىػياری کاىال اخعاس ىیػّد جا جایی کَ در ةػضی از
ػِصُا کار یک ىٍِسس ىػياری را جکٍعیً غيصان اٌجام ىیدُس.
در خال خاضص داٌؼجّ ىیجّاٌس پط از پایان دوره نیعاٌط در ؾّرت غالكَىٍسی در یکی از گصایؼِای
ػِصظازی  ،ىصىث و اخیاء ةٍاُا ،ىػياری ىٍظص و یا ىػياری جزؿؿی اداىَ جدؿیم دُس و یا ایً کَ زودجص وارد
ةازار کار ػسه و ةَ غٍّان ىػيار فٍی ةَ ظصاخی جک ةٍاُا یا ىجيّغَُای زیعحی کّچک پصدارحَ و یا ٌاظص اجصای
ظصح و ظصپصظث دفاجص ىؼاوره ةاػس.
ىٍِسس ىػيار غالوه ةص ظصاخی ةٍاُا ىیجّاٌس ةَ ظصاخی و ظارث ىاکث و ظصاخی ىػياری دارهی ةپصدازد و یا ةَ
غٍّان ٌاظص ظارث فػانیث کٍس .در ضيً فارغانحدؿیم ىػياری آىادگی کار در رػحَُای ىصجتط ةا ىػياری ىثم
ظصاخی ؾدٍَ و یا ظصاخی ؾٍػحی را ٌیض دارد.

وضعیت نیاز کشور به این رشته در حال حاضر
ىعاةق ىّارد گفحَ ػسه در كعيث آیٍسه ػغهی  ،ةازار کار و درآىس ةَ ٌظص ىیرظس در ػِصُایی غیص از جِصان و
خحی روظحاُا و ػِصظحاٌِا اىکان کارةصای فارغانحدؿیالن ةَ راخحی ىیعص ةاػس و در ایً ىّرد اخعاس ٌیاز
ىیػّد.

ىٍتع  :ظایث کٍکّر دات ایً
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