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 مقدمه

 و سواحل را در برها  مهندسی مربوط به دریاها و اقیانوسهای  انواع فعالیتمهندسی دریا به طور گسترده 

استفاده ها  مطالعه علوم مرتبط با مهندسی دریا، به دلیل فیزیک پیچیده حاکم بر دریاها و اقیانوسگیرد. در  می

ای  بین رشتهاز علوم پایه مهندسی و علوم پایه نظری حائز اهمیت است. از این رو مهندسی دریا یک شاخه 

توان گفت بیشتر محتوای کاربردی آن برگرفته از ریاضیات، فیزیک، محاسبات عددی،  می شود و می محسوب

دریایی( و تا حدودی از علم مواد، مهندسی برق های  مهندسی عمران )سازه ها، مهندسی مکانیک در همه گرایش

 و مهندسی نفت و گاز است.

 دریا عبارت است از: فعالیت مهندسینهای  برخی از حوزه

ساخت و نصب سکوهای حفاری ثابت و  تجاری، خدماتی و نظامی، طراحی،های  طراحی و ساخت انواع کشتی

و سایر تجهیزات مرتبط با  (Subsea)شناور، طراحی و ساخت تجهیزات زیرآبی استخراج نفت در آبهای عمیق 

عمیق و کم عمق و کنترل جریان نفت های  در آبها  لوله گذاری ها، استخراج نفت و گاز از بستر دریاها و اقیانوس

طراحی و  طراحی و نظارت بر فرآیند جابجایی و نصب بارهای بزرگ مانند سکوها در دریا، ها، و گاز در داخل آن

حی طرااحی و اجرای مزارع پرورش آبزیان در دریا، اجرای مزارع استحصال انرژی باد، جریان و امواج از دریا، طر

، طراحی و و انواع اژدرها تحقیقاتی نظامی وهای  یی و همچنین زیردریاییزیردریاهای  و ساخت و کنترل متحرک

های  پرنده در نزدیکی سطح دریا به همراه طراحی و ساخت انواع سیستمهای  ساخت شناورهای تندرو و قایق

و برخی فرآیندها در سکوهای ها  زیردریایی هوشمندسازی و کنترل اتوماتیک انواع شناورها، پیش برنده دریایی،

طراحی و  در حوزه صنایع دریایی، و الکترونیکای  مسائل مرتبط با فناوری اطالعات و ارتباطات ماهواره دریایی،

 ها، کنار ساحل با کاربردهای مختلفی نظیر پهلو گرفتن کشتیهای  و بنادر و حوضچهها  ساخت انواع اسکله

 و امثال آنها.ها  سانی و تعمیرات کشتیجابجایی بار، سوخت ر
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 دامنه وسعت کاری و مبانی علمی و پژوهشی

 توان اشاره کرد: می وسعت کار و پژوهش در مهندسی دریا در سراسر دنیا به محورهای زیردر مورد دامنه 

که شامل دانش مهندسی در طراحی و  (Marine and Offshore Structures)دریایی های  سازه -6

صدور نفت و لوله های  ساخت سکوهای فراساحل تحقیقاتی، سکوهای بهره برداری نفت و گاز، پایانه

تجهیزات مرتبط با و سایر ها  و بنادر کاالهای عمومی و نفتی، موج شکنها  گذاری در بستر دریا، اسکله

های  زیان و نیروگاهو موارد نوین کاربری از دریا نظیر طراحی و توسعه مزارع پرورش آب بنادر و سواحل

 است. تولید برق از امواج، جریان و باد

 



 معرفی رشته مهندسی دریا صفحه 1

 
 

تجاری )مانند کانتینربرها، های  و یا به عبارتی طراحی کشتی (Naval Architecture)معماری کشتی  -2

تی و مسافربری اخدمهای  نظامی )مانند ناوها و ناوشکن ها(، کشتیهای  و نفت کش ها(، کشتیها  فله بر

و  طراحی مفهومی، مقدماتی و مهندسی بر اساس نوع عملیات و طبقه بندی شناورکه شامل دانش 

هیدرواستاتیک، معماری و جانمایی های  ، تحلیلاست و فرآیندهایی نظیر تعیین فرم بدنه ساخت آن

، طراحی و تعیین طراحی سیستم رانش، مانور، دریامانی و تحلیل هزینه و کاراییداخلی، طراحی سازه، 

گیرد. همچنین  می را در بر ی ساخت، مدیریت و برنامه ریزی روند ساخت کشتی و غیرهفرآیندها

که شامل استفاده از ها  و شناورهای تندرو و زیردریاییها  طراحی و تحلیل هیدرودینامیک بدنه کشتی

نرم افزارهای تحلیلی، عددی و انجام آزمایشات تست مدل با استفاده از اصول مکانیک سیاالت جهت 

 پیشران است.های  بدنه و سیستمهای  راحی و بهینه سازی فرمط
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واترجت و  ها، رانش دریایی از قبیل پروانههای  شامل بررسی انواع سیستم (Propulsion)سیستم رانش  -9

 پذیرد. می و عملکردی صورتای  هیدرودینامیکی، سازههای  غیره است که در این حوزه انواع تحلیل

 

 

کی نظیر موج، که شامل مدل سازی عوامل هیدرودینامی (Ocean Engineering)مهندسی اقیانوس  -1

دریایی ساحلی و فراساحلی نظیر سونامی، های  باد، جزرومد و جریان و همچنین مدل سازی پدیده

ساحلی و غیره بوده و مسائلی نظیر پخش آلودگی و توزیع ذرات معلق در دریا های  انتقال رسوب، جریان

سازی و تعیین توزیع خواص فیزیکوشیمیایی آب نظیر شوری، چگالی، کلروفیل و غیره  و همچنین مدل

 دهد. می را نیز پوشش
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زیردریایی، های  که شامل طراحی، تحلیل و ساخت ربات (Subsea Engineering)مهندسی زیردریا  -1

قر بر بستر دریا که تحقیقاتی، تفریحی و نظامی، تجهیزات استخراج نفت و گاز مستهای  انواع زیردریایی

دانشی کاربردی در های  حوزه .استغیره  و در معرض فشار و دمای بسیار زیاد جریان نفت و گاز هستند

این بخش شامل هوشمندسازی و ارتباطات زیرآبی، طراحی مخازن تحت فشار، طراحی خطوط لوله در 

 کنترلی آنها و غیره است. های فشار و دمای زیاد، طراحی شیرها و ابزارهای هیدرولیکی و سیستم
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 ,Intelligent vehicles, Control)هوشمند سازی، کنترل و فناوری اطالعات و ارتباطات  -1

Communication and IT) جهت انجام اهداف ها  شامل هوشمندسازی انواع شناورها و زیرسطحی

و سوناری ای  ماهواره و ایجاد ارتباطها  خاص از طریق طراحی سیستم کنترلی و انجام برنامه نویسی

 اهداف مختلف و یافتن مسیر در دریا است. این تجهیزات هوشمند راجهت کنترل و تعیین موقعیت 

دریایی و انجام شناسایی(، های  توان در کاربردهای مختلف نظامی )مثال برای خنثی سازی مین می

ماق آب( و صنعتی )مانند بازرسی و اعها  تحقیقاتی )نظیر داده برداری و نمونه برداری در دل اقیانوس

عمیق( به کار برد. های  خطوط لوله یا انجام تعمیرات ساده بر روی ادوات مستقر بر بستر دریا در آب

نروژ پیشگام در این حوزه از مهندسی دریا  NTNUوابسته به دانشگاه  AMOSموسسه تحقیقاتی 

 است.
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تخصصی های  یکی دیگر از حوزه (Marine Renewable Energy)تجدیدپذیر دریایی های  انرژی -7

دریایی دسته بندی کرد ولی به دلیل های  که شاید بتوان آن را در شاخه سازه استدر مهندسی دریا 

وسعت و اهمیت این موضوع و مطرح شدن آن به عنوان یکی از نیازهای جدی و مورد توجه کشورهای 

پویای موجود های  حوزه استحصال انرژی از پدیدهدنیا، بخش مجزایی به آن اختصاص داده شد. در این 

البته کاربردهای مدنظر است.  ، عمدتا به منظور تولید برق،موج، باد، جریان و جزر و مددر دریا شامل 

بررسی پتانسیل دیگری نظیر آب شیرین کن با استفاده از انرژی امواج نیز در این حوزه مطرح است. 

مختلف استحصال انرژی و های  و مکانیزمها  ال انرژی، طراحی دستگاهنقاط مختلف دریا به لحاظ استحص

مختلف از جمله های  اقتصادی و امکانسنجی طرح ای، هیدرودینامیکی، سازههای  تحلیل و بررسی

 پذیرند. می هستند که در این حوزه انجامهایی  فعالیت
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 دروس مقطع کارشناسی

ابالغ شده است. هرچند ها  تدوین و به دانشگاه 6979مصوبه سال دروس مقطع کارشناسی مهندسی دریا طبق 

در مقدمه این گزارش به کاربردهای گسترده و دامنه وسعت کاری مهندسان دریایی اشاره شده است، اما دروس 

امکان ارائه ها  تخصصی دوره کارشناسی به تنهایی تمامی موارد مطرح شده را پوشش نمی دهد و در دانشگاه

الکترونیکی های  شود با دریافت کتاب می وس تخصصی وجود ندارد. از این رو به دانشجویان توصیهبرخی در

میزان معلومات خود را گسترش دهند. در ادامه به برخی از دروس طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت 

 شود. می اشاره 6979علوم، تحقیقات و فناوری در سال 

 لیست دروس مهندسی دریا

 کارشناسی(های  واحد و مشترک با کلیه رشته 21دروس عمومی )شامل  -

 مهندسی(های  واحد مشترک با سایر رشته 27دروس علوم پایه )شامل  -

  2و  6ریاضی 

 معادالت دیفرانسیل 

 مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 

  2و  6/ آز فیزیک 2/ فیزیک 6فیزیک 

 شیمی عمومی 

 محاسبات عددی 

 واحد و مشترک با مهندسی مکانیک( 91)شامل دروس اصلی پایه  -

 مبانی مهندسی برق 

  2و  6رسم فنی 

 استاتیک 

 دینامیک 

  2و  6مقاومت مصالح 

 ترمودینامیک 

  2و  6مکانیک سیاالت 

  2و  6طراحی اجزاء ماشین 

 انتقال حرارت 

 کنترل اتوماتیک 

 علم مواد و شناخت آن 

 ریاضیات مهندسی 

 واحد( 68دروس اصلی )تخصصی( )شامل  -

 تکنولوژی کشتی 

 تحلیل سازه ها 

 )آرشیتکت کشتی )هیدرواستاتیک 

 )آرشیتکت کشتی )هیدرودینامیک 

 2و  6محرکه های  ماشین 

 واحد با مشاورت استاد راهنما( 63دروس تخصصی انتخابی )شامل  -

 ارتعاشات 

 آزمایشگاه دریا 

 بر دینامیک سیاالت محاسباتیای  مقدمه 

  2مبانی مهندسی برق 

 ویژههای  طراحی کشتی 

 اتوماسیون در کشتی ها 

 زبان تخصصی 

 اقتصاد دریایی 



 معرفی رشته مهندسی دریا صفحه 61

 
 

 تولیدهای  روش 

 دینامیک ماشین 

 مهندسی دریایی 

 ساختمان کشتی 

 تئوری جوشکاری 

 طراحی کشتی 

 اقیانوس شناسی 

 طراحی سکوهای دریایی 

 مهندسی خط لوله دریایی 

 طراحی به کمک کامپیوتر 

 نقشه کشی صنعتی 

 تاسیسات کشتی 

 خوردگی 

 دریاییهای  ساخت سیستمهای  مدیریت و روش 

 مهندسی اقیانوس 

 تجدیدپذیر دریاییهای  مبانی انرژی 

 شناورهای  هیدرودینامیک سازه 

 واحد( 1پروژه تخصصی و کارگاه )شامل  -

 پروژه   جوشکاری و ورقکاری( 6کارگاه( 

  ریخته گری و آهنگری( 2کارگاه( 

  تور، شاسی، تعلیق(و)م 9کارگاه 

 2و  6 کارآموزی -

 دهند عبارتند از: می را ارائه دریاکه در دوره کارشناسی رشته مهندسی هایی  دانشگاه

 دانشگاه صنعتی شریف -

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر -

 دانشگاه خلیج فارس -

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -

 دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار -

 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر -

 تحصیل در مقاطع باالتر وضعیت ادامه

دیگر های  ر آزمون رشتهتوانند د می در حال حاضر دانشجویان مقطع کارشناسی بدون درنظر گرفتن نوع مدرک

گذراندن دروس پیش نیاز در مقطع کارشناسی ارشد هستند. از این  شرکت کنند و در صورت قبولی نیازمند به

مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشجویان های  تحصیل در سایر رشتهرو محدودیتی برای ادامه 

 کارشناسی نیست. 

سازه کشتی، مجموعه معماری کشتی با سه گرایش ، 6931بر اساس دفترچه آزمون کارشناسی ارشد سال 

متحرک های  هیدرومکانیک کشتی و ساخت در صنایع دریایی و همچنین رشته مهندسی دریا با دو گرایش سازه

اول دانش آموختگان مهندسی دریا باشد چرا که های  تواند جزو اولویت می دریایی و هیدرودینامیک و جلوبری
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بیشتر است. ها  شانس موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد با توجه به پایه قوی تر به همراه رقبای کمتر برای آن

شناسی ارشد بیشتر است و از این رو پروژه کار باالتر انعطاف پذیری جهت تعریفهای  از طرفی در دوره

توانند زمینه مورد دلخواه خود را متناسب با وضعیت کسب و کار و یا  می دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

 پژوهشی تطبیق دهند.های  نیازمندی

بعدی برای آنها های  توانند گزینه می دریایی( نیزهای  مهندسی مکانیک و مهندسی عمران )سازههای  رشته

شود، امکان شرکت در یک  می شناور محسوبهای  اشند. با توجه به این که مجموعه معماری کشتی جزو رشتهب

 آزمون با رشته اول )مانند مکانیک یا عمران( به همراه یک رشته شناور به صورت همزمان امکان پذیر است.

 مدیریتهای  نفت و یا رشته نظیر اقتصاد دریایی، حمل و نقل دریایی، فیزیک دریا و مهندسیهایی  رشته

 رده سوم محسوب شوند.های  توانند جزو گزینه می

صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر هرساله پذیرش های  در دانشگاهطع دکتری در رشته مهندسی دریا در مق

و دانش آموختگان پس از شرکت در آزمون تخصصی و قبولی در صورت  دانشجوی مهندسی دریا وجود دارد

حاضر هر ساله تعدادی از  حال دکتری شرکت نمایند. عالوه بر این درتوانند در دوره  می دعوت به مصاحبه

این آزمون برای بورس هیئت علمی جهت گذراندن دوره دکتری در خارج از کشور جذب و پس از های  برترین

 .شوند می از پیش تعیین شده مشغول به خدمتهای  دکتری، در دانشگاه پایان دوره

خارج از کشور در مقطع دکتری، مستقل از بورسیه وزارت علوم، های  همچنین برای اخذ پذیرش از دانشگاه

ه ارشد با ارائه ریزنمرات قوی به همرا تحقیقات و فناوری، مانعی وجود نداشته و دانش آموختگان دوره کارشناسی

توانند جهت اخذ پذیرش و دریافت بورس تحصیلی از دانشگاه  می سابقه پژوهشی مرتبط و توصیه نامه از اساتید

نروژ،  NTNUهای  توان به دانشگاه می مطرح در زمینه مهندسی دریاهای  مقصد اقدام نمایند. از جمله دانشگاه

University of Michigan ،University of Iowa  وUniversity of Texas at Austin  ،آمریکا

AMC  ،استرالیاTU Delft  ،هلندUniversity of Memorial  ،کاناداStrathclyde  ،اسکاتلندEPFL 

فراساحل، مهندسی زیردریا، مهندسی اقیانوس و های  نظیر سازههایی  سوئیس و غیره اشاره کرد. برای شاخه

زیادی وجود دارند های  محاسباتی و غیره هم دانشگاه تجدیدپذیر، مهندسی مکانیک سیاالتهای  مهندسی انرژی
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توانند  می که دانش آموختگان کارشناسی ارشد مهندسی دریا و معماری کشتی با توجه به سوابق پژوهشی خود

 برای اخذ پذیرش اقدام نمایند.

 
 AMCحوضچه کشش دانشگاه  (6شکل 

 
 NTNU( حوضچه فراساحل دانشگاه 2شکل 

 مراکز تحقیقاتی

مراکز تحقیقاتی متعددی در کشور در زمینه مهندسی دریا فعال هستند که موضوعات مختلفی نظیر 

هیدرودینامیک و دریامانی شناورها، پروانه و پیشرانش، طراحی سازه، آکوستیک و ارتعاشات، الکترونیک دریایی و 

فراساحل آب های  ج نگاری، هیدرودینامیک فراساحل، دریامانی و مهاربندی سازهسونار، اقیانوس شناسی و مو

، مهندسی ساحلی، هوشمندسازی و کنترلهای  عمیق، هیدرودینامیک و دریامانی شناورهای تندرو، سازه

 توان به موارد زیر اشاره کرد: می دهند و از این جمله می و غیره را پوشش اقیانوس

 



 معرفی رشته مهندسی دریا صفحه 69

 
 

 دانشگاه صنعتی شریف -

 دانشگاه صنعتی اصفهان -

 سازمان جهاد خودکفایی نیروی دریایی سپاه -

 پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی -

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر -

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر -

 سازمان صنایع دریایی -

 جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش -

 
 شریف( حوضچه کشش دانشگاه صنعتی 9شکل 

 
 ( حوضچه کشش آزمایشگاه ملی دریایی خلیج فارس1شکل 
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 ( حوضچه کشش دانشگاه صنعتی اصفهان1شکل 

 شغلیهای  فرصت

دریایی و های  ساخت و تعمیر کشتی و ساخت و تعمیر سازه طراحی، صنعت کشتی سازی، که شامل صنایع

با توجه به وجود سواحل گسترده و  داشته است.ای  قابل مالحظههای  پیشرفتشود، در ایران  می فراساحلی

کشور، صنعت دریایی کشور یکی از ای  توسعههای  مناطق نفت خیز فراوان موجود و با درنظر گرفتن طرح

در شهرهای مختلف کشور در  دولتی و خصوصی متعددیهای  بِکرترین صنایع ایران است. در حال حاضر شرکت

آغاز  71این حوزه فعال هستند. با درنظر گرفتن این موضوع که تدریس این رشته به طور جدی و مستمر از دهه 

جهت کار ها  فارغ التحصیالن سایر رشته شود، در سالیان اخیر عموماً می تدریس اندکیهای  شده و در دانشگاه

است که اولویت کارفرماها و مدیران صنایع دریایی جذب نیروی جذب این صنعت شده اند، این در حالی 

 متخصص در حوزه دریا است.

 برخی از بزرگترین و معتبرترین مراکز فعال در حوزه صنایع دریایی در کشور عبارتند از:

 سازمان بنادر و دریانوردی -

 سازمان شیالت ایران -

 شرکت ایزوایکو -

 شرکت صدرا -

 انقالب اسالمینیروی دریایی سپاه پاسداران  -

 سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع -

 شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران -

 شرکت تاسیسات دریایی -

 کشتی سازی اروندان -

 نفتی ایرانهای  شرکت پایانه -

 صنایع دریایی نوح -

 شرکت پتروپارس -

 شرکت نفت فالت قاره -

 نفت و گاز پارسشرکت  -
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 شرکت نفت خزر - شرکت حفاری شمال -

 موسسه رده بندی آسیا - بندی ایرانیانموسسه رده  -

 دریایی تسدیدهای  توسعه سازه - شرکت اوج پژوهش صنعت -

 کارخانه کشتی سازی شهید درویشی -

 مجتمع کشتی سازی شهید جوالیی -

 مجتمع کشتی سازی شهید محالتی -

 مجتمع کشتی سازی شهید موسوی -

 کشتی سازی آرشیا ساحل کارون -

 شرکت توسعه خدمات دریایی بتا -

 کشتی فوالد پارس -

 صنایع دریایی شهید محبوبی -

 شرکت صنایع فراساحل )صف( -

 شرکت شفق خاوران -

 

 فعال در صنعت دریایی کشور در سایت انجمن مهندسی دریایی ایران موجود است.های  مشخصات دیگر شرکت

 برخی محصوالت تولید داخل در زمینه صنعت دریایی

ساخت و سازهای دریایی با یده پردازی در زمینه دستیابی به  وها  فعالیتدر سالهای پس از انقالب اسالمی 

متر  311پل شناور النه زنبوری بعثت به طول  شناور، از جملههای  تندرو با سرعت مناسب و ساخت پلهای  قایق

 ها، قایق ها، کیلومتری خیبر بر روی هور آغاز و امروزه به ساخت انواع کشتی 61پل شناور  بر روی اروند و

 دریایی، سکو، اسکله، بندر و غیره رسیده است که همگی به دست متخصصین داخلی در ایران انجام شده اند.زیر

فعال و فرآیند صعودی خودکفایی در صنایع دریایی با احداث کارخانجات مختلف کشتی سازی کوچک و بزرگ 

های  تعمیر مختلف با ظرفیتساخت و های  و همچنین توسعه داک ایزوایکوصدرا و های  سازی کشتی سازی

های  د کشتی کانتینربر، کشتی حمل فرآوردهبه طور جدی پیگیری شد و ثمره آن ساخت چندین فرون گوناگون

ها  نفتی، سکوهای نفتی حوزه خلیج فارس، سکوی جک آپ، سکوی نیمه شناور امیرکبیر و تعمیر انواع کشتی

 است.

بزرگ فراساحلی با ایران در زمینه توسعه میادین های  اری شرکتنفتی و منع همکهای  همچنین به دنبال تحریم

نفتی، صنعت نفت کشور و به تبع آن صنعت فراساحل، در راستای تامین نیاز داخلی اقدام به طراحی، ساخت و 

درصدی در صنعت  31ساله موفق به خودکفایی  61اجرای انواع تجهیزات در این صنعت کرد و طی یک دوره 
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ز آن جمله چندین سکوی شابلونی برای توسعه میادین نفتی و گازی خلیج فارس طراحی، ساخته و نفت شده و ا

 عملیاتی شد.

همچنین به دنبال اتمام جنگ تحمیلی و به منظور تامین اقتدار و امنیت دریایی جمهوری اسالمی ایران، 

بهینه سازی، تولید و عملیاتی به طراحی، مختلف نظامی در کشور شامل سپاه، ارتش و وزارت دفاع های  بخش

نظامی، زیردریایی، شناورهای تندرو، اژدر و غیره پرداخته و تجهیزات مختلف جنگی، های  سازی انواع کشتی

 الکترونیکی، مکانیکی و دریایی در داخل کشور ساخته شد.

 شود. می از تولیدات داخلی در صنعت دریایی ارائه اویریدر ادامه تص

 
 ساخت شرکت ایزوایکو کانتینربر ایران اراک و ایران شهرکرد اقیانوس پیمایهای  ( کشتی1شکل 
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 خت شرکت ایزوایکواس پارس جنوبی 68Bسکوی فاز ( 7شکل 

 
 ساخت شرکت صدرا هزار تنی سفارش ونزوئال 669( چهار فروند نفتکش 8شکل 
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 ( سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر ساخت شرکت صدرا3شکل 

 
 نفر ساخت شرکت صدرا 211متری با ظرفیت اسکان  631( بارج لوله گذار 61شکل 
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 ( سکوی خود باالبر ایران خزر ساخت شرکت صدرا66شکل 
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 ( ناوشکن جماران62شکل 

 
 )چپ( والفجر سوپر کاویتاسیون حوت )راست( و ( اژدر69شکل 
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 ( قایق تندرو موشک انداز61شکل 

 
 ( قایق تندرو با قابلیت پرتاب اژدر61شکل 
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 1( قایق پرنده باور 61شکل 

 
 ( زیردریایی غدیر67شکل 


