
 

 

 ازار کار آن ی معرفی و بررسی برشته متالوژ 

گروه نظری ریاضی قرار داشته و به نوعی پزشک هستند! اما  1ی در زیر گروه ژرشته متالو 

تا   15می باشد. هر ساله تقریبا  "متالورژی آن " ! البته باید بدانید کلمه صحیحزاتپزشک فل

اضی کنکور ریاضی هستند و آرزوی قبولی در دانشگاه های نظیر  قمتدرصد از داوطلبان  20

امیر کبیر، صنعتی شریف و...  را در رشته های عمران، مکانیک، برق و... را در سر می 

، تالش و پشتکاری بس راسخ  در این دانشگاه و رشته های خوب ولیپرورانند. الزمه قب

 است. 

نیای اعداد و ارقام دارد، تحلیلی ترین  رده ای که با درشته ریاضی به دلیل ارتباط گست

مورد نیاز می باشد. دروسی نظیر جبر و احتمال،  رشته بوده و محاسبات ذهنی بسیاری 

  1زیرگروه  4وعه درس ریاضی با ضریب زیر مجمریاضی و... همگی ،  گسسته، هندسه ها

در همین راستا قصد داریم در این مقاله  د.ن می شومحسوب  3در زیرگروه  3ریب و ض 2و 

مسائل مهم در گزینش این رشته را مورد ی پرداخته و برخی از به بررسی رشته متالوژ 

پایان مقاله با راز ماندگار همراه  هیم. در صورت وجود هرگونه سوال تا بررسی قرار د

 باشید. 

 

 متالوژی چیست؟ رشته 

ی، شناخت،  شاخه ای از علم مواد بوده که در آن به بررس مواد و متالوژیسی مهند

ازند. رشته متالوژی علم و هنر کار با فلزات را به  تخراج و نحوه کاربرد فلزات می پردسا

هندسین معدن را  مهندس فلزات استخراج شده توسط مداوطلبان می آموزد. در این شغل 

سپس واکنش و مقادیر مختلف از فلزات را برای رسیدن به  حوی ذوب می نمایند. ه نب

می کنند. این عمل آلیاژ سازی نام دارد. سپس با روش های  بررسی رکیب مورد نظر ت

دف و یا به هکه آ .رار می گیردمورد مطالعه ق ،فلز ص آنالیز مواد شکل و خواریخته گری و 

 نه. خواص مورد انتظار دست یافته ایم یا  

موارد باال نبوده و در زمینه های متالوژی فقط محدود به حیطه کاری فارغ التحصیالن 

جوشکاری، فورج، نورد، پرینت سه بعدی، ماشین کاری و... نیز فعالیت دارند. هر ماده 

 آمده اند. توسط مهندسین مواد کشف و بدین شکل دردر دنیای پیرامون ما، موجود 

 

 تاریخچه رشته متالوژی

بر می گردد. از هجرت هزار سال قبل  7تا  6  تقریبا سابقه فلزها به دوره بعد از عصر حجر و

احتمال می رود که مس جزء اولین فلزات مورد استفاده بوده و از آن در ساخت ظروف بهره  



 

 

به اعتقاد برخی دیگر طال جزء اولین فلزات استخراج شده از سنگ های  ه است. برده شد

نیز بوده و به مرور   امنشیانهخکنار رودخانه ها در مصر بوده است. این عمل در دوران 

ها با  نقره، قلع، سرب و... نیز کشف و مورد شکل دهی از طریق آتش قرار گرفتند. بعد

به طور   1375از سال  فت رشته متالوژیمی توان گ برنز بدست آمد.، قلع و مس ترکیب 

 رسمی در دانشگاه ها مورد تدریس قرار گرفت.

 

 ی شخصیت های مناسب رشته متالوژ

ز و دقت بسیار  سیت و سر و کار داشتن با درصدهای ناچیز اما مهم، تمرکحسابه دلیل 

برای رسیدن به نتیجه مورد نظر نیز حائز اهمیت  مهم می باشد. داشتن صبر و حوصله 

عالقه داشتن به این رشته در اولویت بوده و فرد بایستی اما قبل از این فاکتورها است. 

، مناسب در دروس شیمییعی خواهد گذاشت. سطح علمی بداند که پا به عرصه وس

زه  را آمیاضی و فیزیک نیز تا حد زیادی به پیشرفت شما در این رشته کمک می کند زیری

د آشنایی و نحوه کار با کامپیوتر در مدل سازی  عالوه بر این موار دروس است. ای از این 

 مهم می باشد. .. .و  MAGMA ،SOLIDCASTنظیر  م افزارهای مختلف های رایانه ای با نر

مورد  کار عملی و فنیو عالقمند به  اکاری این رشته، ورود افراد عملگر بسته به محیط

زیرا فرد بایستی در شرایط سخت کاری نظیر ارتباط با مواد خطرناک و آلوده،  . از استنی

.  عالیت بپردازدو خط تولید نورد، بازرسی های زیر آفتاب و... به ف  حضور در نزدیکی کوره

ی به سطوح مناسبی دست  در رشته متالوژ  راد عالقمند به علم و دانش نیز می تواننداف

 یابند. 

 

 ین رشته چیست؟ ا ا درمسئولیت ه

 ز: اد وظایف فارغ التحصیالن و شاغالن این رشته عبارت ان

 بررسی، شناخت و تحلیل آثار موادهای مختلف •

 وناگوننظارت بر تولید مواد و اطالع از خواص و کاربرد مواد گ •

 نش های مختلف کیبات و واکبررسی رفتار مواد در تر  •

 ترکیب  بررسی دالیل عدم حصول نتیجه مورد انتظار از واکنش و •

 ماری و مقداری حاصل از کامپیوتر ه های آدادبررسی اطالعات و  •

 های مخصوص و نحوه کار با آنآشنایی با نرم افزار •

از در پزشکی و دندان پزشکی،  به صرفه مانند مواد مورد نی ید ماده های صنعتی تول •

 ه، سرامیک و... تولید پلیمر ویژ

 . هبه نتیجه رساندن پروژه ها و تحقیقات جهت بررسی ماده تولید شد •



 

 

 

 مزایا و معایب رشته متالوژی 

رشته بیش از پیش  به اینپیشرفت علم و اهمیت تولید ماده های به صرفه، احتیاج با 

. امکان ادامه تحصیل تا دهمین امر دلیلی بر وجود بازار کار مناسب می باششده است. 

کشور از مزایای این رشته به حساب می  نشگاه های خارج از مقطع دکتری و بورسیه دا

 آید.

معه اشاره  ای در جسختی کار و عدم شناخته بودن رشته متالوژ از معایب می توان به  

 توسطی است.دروس، دارای سرعت ماتمام ورود به کار بعد از سرعت  نمود.

 

 چگونه وارد این رشته شویم؟ 

رد و برای قبولی در این  رشته ریاضی قرار دا 1ه گفته شد این رشته در زیرگروه همانطور ک

، فیزیک  4اضی ضریب وس تخصصی با ضریب ری عالوه بر دروس عمومی باید در در رشته

امه ریزی و مقید به  داشتن برن درصد مناسبی کسب نمایید.  2و شیمی ضریب  3ضریب 

بنابر   ر رسیدن به هدف بسیار مهم می باشد.چاشنی تالش دانجام پیوسته آن با 

  16000با کسب حداکثر رتبه بررسی های انجام شده در زمینه رتبه های سال قبل، 

 امکان قبولی در دانشگاه های دولتی دوره روزانه وجود دارد.

 

 بازار کار رشته متالوژی

ربه و مدرک تحصیلی الزم می توان در سازمان ها و شرکت های دولتی و ود تج با وج

خصوصی، پاالیشگاه ها و سکوهای نفتی به کار مشغول شد. از جمله عناوین شغلی که  

 آن را دارند عبارت اند از: کان شاغل بودن در فارغ التحصیالن این رشته ام

 کنترل کیفیت کارشناس  •

 راتور خط تولید پا •

 کارشناس فروش  •

 و بازرسی شمهندسی جو •

 مایشگاه سرپرست آزاپراتور یا  •

 کارشناسی تحقیق و توسعه  •

 



 

 

از به  در این مقاله به بررسی رشته متالوژی پرداختیم. در صورت وجود هرگونه سوال و نی

 ید. هت مشاوره تحصیلی با مشاورین راز ماندگار در ارتباط باشراهنمایی می توانید ج 

 


