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تعریف مختصر از رشته صنایع فلزی       

رشته صنايع فلزي يكي از رشته هاي بنيادي مورد 
اين  افراد توانمند و متخصص در  نياز كشور است. 
رشته در بخش صنعتي مانند صنايع خودروسازي، 
صنايع  و  ماشين سازي  گاز،  و  نفت   پااليشگاه هاي 
كوچك صنعتي توانسته اند گام مؤثري را در توسعه 
اين  آموختگان  دانش  بردارند.  پايدار كشور  اقتصاد 
رشته قادر خواهند بود در تمامي پروژه هاي عمراني 
انجام  بر  عالوه  بازاركار  همچنين  و  تأسيساتي  و 
وظايف شهروندي با استفاده از آموخته هاي خويش 
مياني  سطوح  در  رشته  اين  با  مرتبط  مشاغل  در 

به كار اشتغال ورزند. )كارگر ماهرـ  تكنسين( 
دانش آموختگان با توجه به نياز بومي، منطقه اي و 
صنايع،  مهندسي  رشته هاي  به  می توانند  كشوري 

مكانيك جامدات و سياالت راه يابند. 
شکل 1ـ1ـ نقش رشته صنایع فلزی در پروژه های عمرانی

دورنماي توسعه رشته صنایع فلزی    
با توجه به پيشرفت سريع فناوري در چند دهه اخير و توجه ويژه كشور به بحث امنيت سازه هاي فلزي در برابر زلزله، احداث 
پااليشگاه هاي متعدد نفت و گاز و پتروشيمي، توسعه خطوط لوله در داخل و خارج از كشور توسعه صنعت خودروسازي 
و ماشين سازي، و توجه به صنايع كوچك و رشد چشمگير اين صنايع و ضرورت توجه جدي به آموزش هاي رشته، 
 كاربري اين رشته روز به روز در سطوح مختلف تحصيلي بيشتر از گذشته توسعه يافته است. همچنين زمينه اشتغال براي 

دانش آموختگان كماكان فراهم و مهيا است.

شکل 3ـ1ـ نقش رشته صنایع فلزی در پتروشیمی شکل 2ـ1ـ نقش رشته صنایع فلزی در صنایع خودرو سازی
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در ضمن متناسب با فناوري هاي جديد براي به روز كردن محتواي آموزشي، تغييراتي متناسب با نياز كشور 
بازار كار  صورت گرفته تا دانش آموختگان با كسب مهارت و شايستگي هاي فني و غير فني براي ورود به 

آمادگي بيشتر داشته باشند.

  دورنماي شغلی رشته صنایع فلزی   
رشد و پيشرفت صنعت در جوامع كنونی و صنعتی شدن كشورها باعث شده است كه كمبود نيروی متخصص 
و تكنسين برای راه اندازی و نوآوری، بيشتر احساس گردد. به همين دليل اكثر جوامع بشری سرمايه گذاری 
خود را برای آموزش و تربيت اين نيروها متمركز ساخته اند. رشته صنايع فلزی و شغل های مرتبط با آن از 
جمله رشته ها و مشاغلی هستند كه روزبه روز نياز به آنها افزايش می يابد و تقريباً می توان گفت بدون وجود 
تكنسين ها و متخصصين اين گروه بسياری از مراكز صنعتی راه اندازی نخواهد شد. اگر كمی به اطراف خود 
بيشتر توجه نماييد اثر يا آثاری از رشته و شغل های مرتبط به آن  را می بينيد مانند كمد، كابينت، ميز تحرير، 
در و پنجره و بدنه انواع اتومبيل و ... كه تنها قسمت كوچكی از فعاليت های اين رشته می باشد. بنابراين جامعه 
مقاومتی،  الكتريكی، جوش كاری  قوس  مانند جوش كاری  فلزی  با صنايع  مرتبط  از مشاغل  كنونی هيچ گاه 

جوش كاری آرگون و فرايندهای جوش كاری ويژه در صنايع مختلف بی نياز نخواهد بود.
مشاغل مرتبط با رشته صنايع فلزی در صنايع خوددوسازی، نفت،گاز و پتروشيمی، عمرانی و هوافضا از اهميت 

بااليی برخوردار است.
ليزر،  جوش  تكنسين  جوش،  نقطه  تكنسين  آرگون،  جوش  تكنسين  جوش كاری:  مهندسين  و  تكنسين ها 

تكنسين جوش پالسما، تكنسين جوش ميگ و مگ، 
تكنسين  التراسونيك،  تست  تكنسين  بازرسان جوش: 
كنترل كيفی جوش، تكنسين تست مايع نافذ و ذرات 
مغناطيسی برخی از مشاغل رشته صنايع فلزی است 
كه هنرجويان پس از كسب شايستگی های الزم در اين 
رشته، می توانند در هر يك از اين مشاغل ها در صنايع 

نام برده مشغول به كار شوند.
ـ   1ـ مخزن پتروشیمی شکل 4

ـ 1 ـ جوش کاری مخزن فوالدی شکل 6ـ1ـ بازرسی جوش ) تست التراسونیک(شکل 5
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نقش فناوري اطالعات و ارتباطات در رشته و چگونگي بهره برداري از آن

نقش فناوري اطالعات و ارتباطات )IT( در تمامي زمينه ها از جمله صنعت بر هيچ فردي پوشيده نيست و 
برنامه ريزان در عصر حاضر و آينده جز تن دادن به اين فناوري نوين در تمامي  زمينه هاي اطالع رساني راه 
گريزي ندارند. هنرجويان مي توانند به طور مستمر با كسب اطالعات در ارتباط با فناوري هاي نوين دانش 
خود را به روز كنند و در زمينه هاي طراحي،  اتوماسيون صنعتي،  بازرسي صنعتي جوش،  پيشرفت چشمگيری 

داشته باشند.

میزان خالقیت ابتکار و نوآوري مورد نیاز:
 امروزه در محيط های صنعتي،  خالقيت، نوآوري كار گروهي و امكان استفاده از فناوري هاي جديد، از مهم ترين 
ابزاري است كه يك فرد صنعتي مي تواند در محيط كار براي رشد و پيشرفت علمي خود از آن استفاده كند. در 
محيط هاي آموزشي و صنعتي به دليل تغييرات و پيشرفت سريع صنعتي،  با فراهم بودن زمينه هاي مختلف 
يادگيري،  افرادی كه داراي ذهني خالق،  پويا و روحيه اي مبتكرانه هستند،  قادر خواهند بود به بهترين وجه 

ممكن،  شايستگي الزم را به دست آورند.

الهام از خلقت  
الهام گرفتن از آفريده های خداوند برای حل مشكالت انسان ايده ای محسوب می شود كه با گذشت زمان،  روند 
تكامل به پيشرفت هايی باور نكردنی منجر شده كه از فتوسنتز در گياهان تا چشم انسان را دربر می گيرد در 
همين راستا، دانشمندان فناوری هايی را توسعه داده اند كه با الهام و تقليد از برخی نوآوری های منحصر به فرد 

در خلقت شكل گرفته اند در ادامه اين مطلب برخی از آنها را معرفی می كنيم.

چشم البستر ـ تفنگ پرتو ایکس:
البسترها در كف اقيانوس زندگی می كنند و برای سهولت حركت در آب های كدر به يك نوع چشم پرتو ايكس 
مجهز شده اند. با الگوبرداری از اين ويژگی منحصر به فرد، دانشمندان يك دستگاه تصويربرداری پرتو ايكس 

دستی ساخته اند كه می تواند آن سوی ديواری فوالدی به ضخامت سه اينچ را نمايان كند.

شکل 7ـ1ـ الف ـ تفنگ پرتوایکس ب ـ البستر
)ب()الف(
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الگوبرداری انسان از خلقت در ساخت زره:   
زره يك لباس نسبتاً محكم از جنس فلزاتی مانند آهن بود كه در زمان های قديم سربازان برای محافظت از 
خود به تن می كردند و امروز نيز از اين فناوری در ساخت لباس های نظامی استفاده می شود دو تصوير زير 

يك سرباز از ايران باستان و يك سامورايی متعلق به كشور ژاپن است.

سابقه تمدن و شهرنشينی برای بشر شايد به 2٠٠٠٠ سال نرسد و وسايل جنگی نيز بعدها پديد آمدند اما 
يك پستاندار كوچك به نام آرماديلو دارای يك پوست سخت دقيقاَ شبيه به لباس سامورايی يا زره است كه 
بعدها توسط انسان ها مورد استفاده قرار گرفت. اين پوسته يا زره به خوبی از آرماديلو در برابر دشمنان خارجی 
حفاظت می كند. به احتمال زياد اولين مخترعين زره برای ساختن زره از الگوهايی مانند الک پشت يا آرماديلو 
استفاده كرده اند و با مشاهده پوسته سخت خارجی آنها لباس هايی مشابه از روی آن برای حفاظت از خود 

ساختند.

ـ 1 ـ الگو برداری از خلقت در ساخت زره شکل 8
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» َو في ااْلَرِض ٰایاٌت لِلُْموِقنیَن َو في َانُْفِسکُْم َاَفٰل ُتبِْصرُوَن «
و در زمین نشانه هایی برای اهل یقین است و در خودتان، پس آیا چشم بینا ندارید؟  

                                                                                                                                                                                     ذاریات /20    و21

» َربَّنا ٰما َخلَْقَت هذا باِطلً ُسبْحانَکَ«
ای پروردگار ما، تو پاک و منزهی و اینها را باطل )بیهوده و بی ضابطه( نیافریده ای. 

                                                                                                                                                                                       آل عمران /191

شکل 9ـ1ـ آرمادیلو


