
 

  

 (59َظبو يُٓذسی )دٔسِ اسفُذ  3يٕاد آصيٌٕ پبیّ 

 )اجرا(عمران رشته 

 

  

 ٍ00771/ت071011( ٔ تصٕيب َبيّ ضًبسِ 0331ْبي اجشائي آٌ ) َبيّ لبٌَٕ َظبو يُٓذسي ٔ كُتشل سبختًبٌ ٔ آئي  ِ 
َظبيُبيّ سفتبس دشفّ ای اخاللی دس ٔ   َبيّ اجشايي لبٌَٕ ْيبت ٔصيشاٌ دس يٕسد اصالح يٕادي اص آئيٍ 0/00/39يٕسر 

   يُٓذسی سبختًبٌ

 )(0339) -يبذث دٔو ) َظبيبت اداسي 

 ) َبيّ يشبٕطّ  بّ ًْشاِ غهط (0330) -يبذث سٕو )دفبظت سبختًبَٓب دس يمببم دشيك 

 ) ٌ(0330) -يبذث چٓبسو ) انضايبت عًٕيي سبختًب 

 ِ(0330) -ْبي سبختًبَي( يبذث پُجى )يصبنخ ٔ فشآٔسد 

 )ٌَبيّ يشبٕطّ  بّ ًْشاِ غهط (0330) -يبذث ضطى )ببسْبي ٔاسد بش سبختًب 

 (0330) -سبصي ( يبذث ْفتى ) پي ٔ پي 

 )(0330)  -يبذث ْطتى )طشح ٔ اجشاي سبختًبَٓبي بب يصبنخ بُبيي 

 ٍَبيّ يشبٕطّ  بّ ًْشاِ غهط (0330ٔيشايص چٓبسو، چبپ دٔو بّ بعذ ) -آسيّ( يبذث َٓى )طشح ٔ اجشاي سبختًبَٓبي بت 

 ٌَبيّ يشبٕطّ  بّ ًْشاِ غهط (0330) -ْبي فٕالدي( يبذث دْى )طشح ٔ اجشاي سبختًب 

 )(0330)  -يبذث يبصدْى )اجشاي صُعتي سبختًبَٓب 

 )(0330) -يبذث دٔاصدْى )ايًُي ٔ دفبظت كبس دس ديٍ اجشا 

 ( 0331) -بُذي ٔ تُظيى صذا( يبذث ْجذْى ) عبيك 

 (0333) -جٕئي دس يصشف اَشژي ( )صشفّ يبذث َٕصدْى 

 )(0339) -يبذث بيستى )عالئى ٔ تببهْٕب 

 ٌ(0330) -ْب( يبذث بيستى ٔ دٔو )يشالبت ٔ َگٓذاسي اص سبختًب 

 ٍ( ٔيشايص چٓبسو0311ْب دس بشابش صنضنّ ) استبَذاسد  َبيّ طشادي سبختًبٌ آئي 

 ِْبي َگٓببٌ* گٕدبشداسي ٔ سبص 

 (0331) -ْبي َظبست ٔ اجشا( ٕضي دس سبختًبَٓبي فٕالدي )بخصساًُْبي جٕش ٔ اتصبالت ج 

 *سٔضٓب ٔ يسبئم اجشايي 

  يسبئم يكبَيكي ٔ بشلي دس سبختًبٌ) بشگشفتّ اص يتٌٕ يببدث سيضدْى، چٓبسدْى، ضبَضدْى ٔ ْفذْى يمشسات يهّي
 سبختًبٌ(

 لشاسدادْب ٔ ضشايط عًٕيي ٔ خصٕصي آَٓب 

 شتبط بب يسئٕنيت يجشي*لٕاَيٍ ٔ ضٕابط دمٕلي ٔ اَتظبيي ي 

 *لٕاَيٍ صُعت بيًّ ٔ يبنيبت 

 ّسيضي ٔ كُتشل پشٔژِ* يذيشيت سبخت ٔ َظبو بشَبي 

 *لبٌَٕ كبس 

 *يبضيٍ آالت سبختًبَي 

 *يمشسات، لٕاَيٍ ٔ ضٕابط دمٕلي ٔ اَتظبيي يشتبط بب سبخت ٔ سبصْب 

 .گشدد *بشاي يٕاسد ركش ضذِ يُبع خبصي يعشفي ًَي

 ببضذ يببدث، يببدث يمشسات يهّي سبختًبٌ يي: يُظٕس اص 0تزكش. 

 دس صٕست تُبلض بيٍ يببدث يمشسات يهّي سبختًبٌ ٔ سبيش يذاسن فُي ٔ يب جًهّ كتببٓبي ساًُْبي يببدث، 0تزكش :
 يببدث يمشسات يهّي سبختًبٌ يالن عًم خٕاْذ بٕد.

 بسِ ضذِ دس فٕق، بشاي سبيش يذاسن ٔ يُببع ْبي يبد ضذِ دس يببدث يمشسات يهّي سبختًبٌ اض : بّ غيش اص ٔيشايص3تزكش
 .فُي اعالو ضذِ آخشيٍ َسخّ يعتبش يالن عًم خٕاْذ بٕد

 ي آصيٌٕ انضايي است ْبي سبختًبَي دس جهسّ : بّ ًْشاِ داضتٍ جذأل پشٔفيم9تزكش. 
 
 
 


