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 « تولید جهش  سال»

 سازمان اداری و استخدامی کشور

 جناب آقای دکتر شاه نظری؛  معاونت محترم طبقه بندی مشاغل

 درنظر گرفتن رشته های مرتبط با جوشکاری در شرایط احراز مشاغل دستگاه های اجراییتقاضای موضوع: 

 علیکم مٌسال

ساند؛       ضار می ر ستح ستفاده از  احتراماً به ا سی  ا ش در دانش مهند صاالت جو سازه ها   ، کیفیت ارتقاء در کاری و ات ستحکام و ایمنی  ،  ا

خصوصاً در    حوادث و خسارات در حوزه صنعت و ساختمان   تخصصی   . بررسی  ست ا ثرمؤبسیار   ،در حال ساخت و ماشین آالت  تجهیزات 

فول مغ ی کشورسازمان ها دربسیار مهم این موضوع ما متاسفانه  ااین موضوع را اثبات می کند  تخریب های ناگهانی و یا حوادث طبیعی 

ست  شته های     .مانده ا سوی دیگر ر شکاری مرتبط با از  صی  انجوان از تعداد زیادیدارای از مقطع کاردانی تا دکتری،  ،جو ر د لفارغ التح

ش  ست  ک ستند   ور ا سردرگم ه شمند لذا  که در بازار کار کامالً بالتکلیف و  ست   خواه ستای اجرای ماده  ا قانون مدیریت  26در را

عناوین مرتبط با رشته جوشکاری   ، ذیربطدستگاه های   اختصاصی  مشاغل عمومی و  خدمات کشوری در اصالح و بازنگری   

ستحضار؛  جهت  .در نظر گرفته شود شرایط احراز مشاغل مختلف دستگاه های اجرائی کشور     تنظیم در  ا  مرتبط بهای  رشته  ا

   :ایفاد می گردددر جدول زیر  استکه در سال های اخیر دارای فارغ التحصیل بوده جوشکاری 

 گروه تحصیلی مقطع تحصیلی عنوان رشته ردیف

 علمی و کاربردی کاردانی ناپیوسته جوشکاری 1

 فنی و حرفه ای کاردانی پیوسته جوشکاری 2

 علمی و کاربردی پیوسته کاردانی صنایع فلزی -صنایع فلزی 3

 کاربردی و علمی پیوسته کاردانی جوشکاری -صنایع فلزی 4

 علمی و کاربردی کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری 5

 علمی و کاربردی کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری بازرسی جوش 6

 علمی و کاربردی کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری جوش 7

 فنی و مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته مواد گرایش جوشکاری مهندسی متالورژی و 8

 فنی و مهندسی دکتری تخصصی مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد 9

 فنی و مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش جوش 11

 علمی و کاربردی کاردانی ناپیوسته کاردانی فنی بازرسی جوش 11

 علمی و کاربردی کاردانی ناپیوسته کاردانی فنی جوشکاری 12

 فنی و حرفه ای کارشناسی ناپیوسته گرایش جوشکاریمهندسی تکنولوژی ساخت و تولید  13



 
  

  

11995 

55/5/11 

 ندارد

 61200898122نمابر:      61200898120تلفن :      3، طبقه سوم ، واحد89دفتر تهران: خیابان دوازده فروردین، نظری شرقی، پالک 

            60233311936نمابر:     60233313991تلفن:   21تجاری هیراد، طبقه سوم ، واحد  ، مجتمع26اهواز، پادادشهر، خیابان  : اهوازدفتر 

www.iwes.ir   info@iwes.ir 

 

، تلفن همراه جناب آقای مهندس احمد بهرامی فرد) دبیر محترم کانون ارایه توضررریحات الزم و جهت تسرررریع در هماهنگی همچنین 

سگزاریم  شما  و مساعدت  از همکاری  .ضور معرفی می گردد ( به ح91951925959 المتی و توفیق روز افزون س متعال وند از خدا و سپا

 و همکاران محترم مسئلت داریم.  حضرتعالیبرای 

. 

 تشکر اب

 رضا کالنتریان

 کانون مهندسین جوشرئیس 


