
  فني و مهندسيمشاغل رسته 

  نها و تاسيساتتماساخمدير  :وان شغلعن

، )آليـه گرايـشها  (مهندسي عمران : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
   ، معماري، نقشه برداري، مديريت پروژه و ساخت، طراحي محيط)آليه گرايشها(راه و ساختمان 

  ساختمان مهندس راه و :عنوان شغل

، )آليـه گرايـشها  (مهندسي عمران : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
   ، معماري، نقشه برداري، مديريت پروژه و ساخت، طراحي محيط)آليه گرايشها(راه و ساختمان 

   ساختمانراه و آاردان  :عنوان شغل

پـل  (، عمـران  )آليه گرايـشها (مهندسي عمران  : هاي تحصيلي    رشته فوق ديپلم و ليسانس   : ظر تحصيالت شرايط احراز از ن   
سازي و ابنيه فني، نقشه برداري، ژئودزي، روسازي و زير سازي راه، آزمايشگاهي عمـران، آـارتوگرافي، سـاختمانهاي بتنـي،       

، نقـشه بـرداري،   )آبـي، سـد و شـبك، راه سـازي    عمران روسـتايي، فتـوگرامتري، آارهـاي عمـومي سـاختمان، سـاختمانهاي             
  ساختمان سازي و معماري

  داخليآارشناس معماري  :عنوان شغل

معماري، هنرهاي تجسمي، هنـر و  : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
  تزئين داخلي، دآوراسيون و مرمت آثار باستاني و نقاشي

     آارشناس شهرسازي :عنوان شغل

شهرسازي، طراحي و برنامه ريـزي  : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
مـديريت سـاخت،   (، مهندسـي عمـران گرايـشهاي    )گرايش عمـران (اي، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، عمران     شهري و منطقه  
  طراحي محيط) سازه، زلزله و راه

  برقمهندس :ان شغلعنو

و ) آليـه گرايـشها  (مهندسـي بـرق   : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي  : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
  مكاترونيك

  آاردان برق :عنوان شغل

 و الكترونيك-، برق)آليه گرايشها(مهندسي برق : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم و ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت
قدرت -، برق)برق صنعتي، تاسيسات التكريكي صنعتي(، الكترونيك )آليه گرايشها(ابزار دقيق، رشته ةاي علمي آاربردي برق    

  )توزيع پست(

  تاسيساتمهندس :عنوان شغل

آـاربردي عمـرا   -مهندسـي علمـي  : هـاي تحـصيلي    رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي   : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
   ) تاسيسات حرارتي و برودتي، تاسيسات(، مهندسي مكانيك )آليه گرايشها(، تاسيسات ) و فاضالبشبكه آب(

 آاردان تاسيسات :عنوان شغل



تاسيسات حرارتـي و  (، مهندسي مكانيك )آليه گرايشها(تاسيسات : فوق ديپلم و ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت   
نقشه آشي (، نقشه آشي صنعتي، نقشه آشي عمومي )تي و گازرسانيتاسيسات بهداش (، مكانيك   )برودتي، تاسيسات 
    ، برق صنعتي، تاسيسات الكتريكي صنعتي، آنترل صنعت)و طراحي صنعتي

  مكانيكمهندس :عنوان شغل

، )آليه گرايـشها (مهندسي مكانيك : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي  : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
، مهندسـي ماشـينهاي آـشاورزي،    )سـاخت و توليـد  (، مهندسـي مكانيـك    )تبديل انرژي و طراحي جامـدات     (كانيك  مهندسي م 

    )نيروگاه(مكاترونيك، ماشينهاي آشاورزي، مهندسي مكانيك 

  آاردان مكانيك :عنوان شغل

، مهندسـي  )گرايـشها آليـه  (مهندسي مكانيـك  : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم و ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت  
، تعمير و نگهداري خـودرو، تعميـرات مكـانيكي،    )آليه گرايشها(، فني مكانيك )نيروگاه(ماشينهاي آشاورزي، مهندسي مكانيك     

، مكانيـك خودروهـا، مكانيـك خودروهـاي زرهـي، مكانيـك ماشـينهاي        )نقشه آشي صنعتي  (مكانيك موتورهاي دريايي، مكانيك     
 سـازي، مكانيـك و    ، نگهداري و تعمير ماشـينهاي راه )يسات عمومي صنايع و ماشين آالت صنايع    تاس(آشاورزي، مكانيك صنايع    

، مكانيـك موتورهـاي دريـايي، تكنولـوژي ماشـينهاي آـشاورزي، صـنايع        )نيروگاه بخاري، آبي، گـازي    (تاسيسات حرارتي نيروگاه    
    ي صنعتي، ماشين آالت سنگينالكترونيك، فلز آاري، صنايع فلزي، صنايع فوالدي، طراح-اتومبيل، برق

 بردار نقشه :عنوان شغل

نقـشه بـرداري،   (مهندسي عمـران  : هاي تحصيلي   رشته ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
، ، نقشه برداري هوايي)آارتوگرافي و ژئودزي(، مهندسي نقشه برداري )GISفتوگرامتري و سيستمهاي اطالعاتي جغرافيايي      

    عكس برداري هوايي

  بردار آاردان نقشه :عنوان شغل

، )نقشه برداري، فتـوگرامتري (مهندسي عمران : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم و ليسانس : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
    ، نقشه برداري، نقشه آشي، عمران)نقشه برداري، ژئودزي، آارتوگرافي، فتوگرافي(عمران 

  ب فلز ذومهندس :عنوان شغل

، )ذوب فلـزات (مهندسـي متـالورژي   : هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت  
، صـنايع  )گـري  آهـن و فوالد،شناسـايي انتخـاب و روش سـاخت مـواد فلـزي، ريختـه       (، مهندسـي مـواد   )گـري  ريختـه (فني مـواد    

    شيميايي، صنايع فلزي، صنايع فوالدي

   ذوب فلزآاردان :عنوان شغل

توليـدات آهـن و فـوالد،    (، فنـي مـواد    )عمليـات حراتـي   (فني مكانيك   : فوق ديپلم و ليسانس   : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
، ذوب فلزات، صنايع فوالدي، صنايع فلزي )گري، آهن و فوالد ريخته(، مهندسي مواد )ذوب فلزات(، مهندسي متالوژي )گري ريخته

    و فلزآاري

  صنايعامور فني آارشناس  :شغلعنوان 

، بهبود و توسعه صنايع، )آليه گرايشها(مهندسي صنايع : ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت
ايمني صـنعتي، مهندسـي مـواد، مكاترونيـك، الكترونيـك، صـنبع شـيميايي، صـنايع چرمـي، آـشاورزي، شـيمي، ذوب فلـزات،               

    ، صنيع نساجي، صنايع چوبيداروسازي، صنيع غذايي

 فيزيك، شيمي و مكانيك خاكآارشناس آزمايشگاه  :عنوان شغل



خاآـشناسي، مهندسـي معـدن    : هـاي تحـصيلي    رشـته ليسانس، فوق ليسانس و دآتـراي     : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
رسوب شناسي و سـنگ  (مين ، شيمي، علوم ز)مكانيك خاك و پي، سازه، خاك، راه، عمران    (، مهندسي عمرا    )مكانيك سنگ (

    بيولوژي،، فيزيك، زمين شناسي، مكانيك خاك، شيمي)شناسي، چينه شناسي

 فيزيك، شيمي و مكانيك خاك آزمايشگاه آاردان :عنوان شغل

زيـر سـازي راه و روسـازي راه،    (فنـي عمـران   : هـاي تحـصيلي    رشـته  ليـسانس فوق ديپلم و    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
  ،شيمي، فيزيك، )عمران(ن خاآشناسي، مهندسي عمرا، )رانآزمايشگاهي عم

    بيولوژي

 آارشناس ژئوفيزيك :عنوان شغل

، جغرافيـا  )آليه گرايشها(ژئوفيزيك : هاي تحصيلي   رشته ليسانس، فوق ليبسانس و دآتراي    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
يل شناسي، رسوب شناسـي و سـنگ شناسـي،    فس(، علوم زمين   )عام(، زمين شناسي، فيزيك، مهندسي معدن       )طبيعي(

   ، الكترونيك)چينه شناسي

 يزمين شناسآارشناس  :عنوان شغل

، )آليـه گرايـشها  (زمـين شناسـي   : هاي تحـصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي      : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
، آـاني شناسـي صـنعتي،    )ئوشـيمي ژ(، زمين شناسي زيست محيطي، زمـين شناسـي گـرايش    )آليه گرايشها(علوم زمين   

  )مكانيك خاك(مهندسي عمران 

 آاردان زمين شناسي :عنوان شغل

آليـه  (، معـدن  )آليـه گرايـشها  (زمين شناسـي  : هاي تحصيلي رشتهفوق ديپلم يا ليسانس : شرايط احراز از نظر تحصيالت  
  اري، اآتشافي، آارتوگرافي، اآتشافات معدن، استخراج معدن، حف)آارتوگرافي و آبشناسي(، عمران )گرايشها

  

  


