سٍى بٌدی ًوایشگاُ ّشتن ًَآٍری ٍ فٌاٍری ربع رشیدی ()RINOTEX0202
ًَ-1آٍری ٍ فٌاٍری ّای اًزصی
 هحَرّای ًوایشگاُ:













ٔٙبثغ سجذیذدزیش  ٚسِٛیذ دشاوٙذٜ
ا٘شطی خٛسؿیذی حشاسسی
ا٘شطی صیؼز ٔحیغی
صیؼز سٛد ٚ ٜػٛخز ٞبی ثیِٛٛطیىی
ا٘شطی ثبد
ا٘شطی صٔیٗ ٌشٔبیی
٘یشٌٚبٞ ٜبی آثی
سجٟیضار ٘یشٌٚبٜ
سجٟیضار ؿجى ٝسٛصیغ  ٚا٘شمبَ
ٔذیشیز ٛٞؿٕٙذ ؿجىٞ ٝبی ثشق
ؿجىٞ ٝبی ٛٞؿٕٙذ
سٚؿٟبی رخیش ٜػبصی ... ٚ

ًَ-0آٍری ٍ فٌاٍری ّای ًفت ،گاس ٍ پتزٍشیوی
 هحَرّای ًوایشگاُ:













ٔجذَ ٞبی حشاسسی
وبسبِیؼز ٞب
عشاحی ساوشٛس
٘ب٘ٛسىِٛٛٙطی دس صٙبیغ ٘فزٌ ،بص  ٚدششٚؿیٕی
ٔذَ ػبصی  ٚؿجی ٝػبصی
حفبسی  ٚسجٟیضار ٔشثٛعٝ
ٔخضٖ
سٚؿٟبی رخیش ٜػبصی
وٙششَ فشآیٙذ
وٛسٞ ٜبی صٙؼشی
عشاحی  ٚػبخز ٔبؿیٗ آالر  ٚاثضاسآالر داخّی دبییٗ دػشی  ٚثبال دػشی
ثٙضیٗ٘ ،فز ،لیش  ٚا٘ٛاع سٚاٖ وٙٙذٞ ٜبی صٙؼشی ... ٚ
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ًَ-3آٍری ٍ فٌاٍری ّای کشاٍرسی ٍ سیستی
 هحَرّای ًوایشگاُ:


























ػّ ْٛدأی ،عیٛس  ٚدأذضؿىی
ػّ ْٛؿیالر  ٚآثضیبٖ
ػّ ْٛصساػی
ػّ ْٛخبن
ٟٔٙذػی ط٘شیه  ٚاصالح ٘جبسبر
ٌیبٞبٖ داسٚیی
ثبغجب٘ی  ٚفضبی ػجض
ص٘جٛسداسی
ٟٔٙذػی ثیٛػیشٓ ٔ ٚىب٘یضاػی ٖٛوـبٚسصی
آفبر ،ثیٕبسیٟب  ٚػّف ٞبی ٞشص
فشآٚسی دغ اص ثشداؿز ٔحصٛالر
٘ب٘ ٚ ٛثیٛسىِٛٛٙطی دس ػّ ْٛوـبٚسصی
جٔ ٚ ٍُٙشسغ
ٔحیظ صیؼز
سٛٙع صیؼشی
ٛٞا  ٚالّیٓ ؿٙبػی
صیؼز فٙبٚسی دس حٛص ٜدضؿىی ،داسٚیی  ٚوـبٚسصی
ثیٛسىِٛٛٙطی
اصالح ٘ظاد
ط٘شیه دأی  ٚا٘ؼب٘ی
ثب٘ه ػّٞ َٛبی ا٘ؼب٘ی ،جب٘ٛسیٌ ،یبٞیِٛٔ ،ىِٛی ٔ ٚیىشٚاسٌب٘یؼٓ ٞب
سىٙیه ٞبی ِٔٛىِٛی
ػیؼشٕبسیه  ٚسٛٙع صیؼشی
رخبیش ط٘شیىی  ٚصیؼشی
ثبوششیٟب ... ٚ

ًَ-4آٍری ٍ فٌاٍری ّای آب
 هحَرّای ًوایشگاُ:
 هحَر تاسیسات ٍ تجْیشات آب ٍ فاضالب
 oدٕخ ٔ ٚخبصٖ
 oوٙشٛس ،ؿیشآالر ٚ ِِٝٛ ،اسصبالرَٟٛٙٔ ،
ٛٞ oؿٕٙذ ػبصی سبػیؼبر (ػبص ،ٜاسٔٛبػی ،ٖٛاثضاس دلیك  ٚسجٟیضار سصفیٝخب٘ ٚ ٝؿجى ٝفبضالة)
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 هحَر خطَط اًتقال آب ٍ ایستگاُّای پوپاصآب
 oثٟیٝٙػبصی  ٚاسسمبی ػیؼشٓ
ٍٟ٘ oذاسی  ٚسؼٕیشار خغٛط

 هحَر شبكِ تَسیع آب
ٔ oذیشیز ٔصشف  ٚثٟیٝٙػبصی  ٚاسسمبء
ٞ oیذسِٚیه ؿجىٝ
ٍٟ٘ oذاسی ،سؼٕیشار ،حٛادص  ٚاسفبلبر

 هحَر خطَط جوعآٍری ٍ ایستگاُّای پوپاص فاضالب
 oسٚؿٟبی حزف ث ٚ ٛثٟیٝٙػبصی  ٚاسسمبی ثٟشٜثشداسی اص خغٛط
ٔ oمبْٚػبصی ػبٔب٘ٞٝبی فبضالة

 هحَر هٌابع آب
 oحفظ  ٚاسسمبء ویفیز ٔٙبثغ آة ثٕٞ ٝشا ٜفٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ دس ایٗ خصٛف
ٔ oذَػبصی ،سغزیٔ ٝصٛٙػی  ٚؿٙبػبیی ٔٙبثغ

 هحَر تصفیِ آب ٍ فاضالب
الف) سیز هحَر تصفیِ آب
 oثٟجٛد ویفیز آة
 oفٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ سصفیٌٙ ٚ ٝذصدایی آة

ب) سیز هحَر تصفیِ فاضالب
o
o
o
o

اػشحصبَ ا٘شطی
فٙبٚسیٞبی ٘ٛیٗ سصفی ٝفبضالة
دؼبة ِ ٚجٗ  ٚاػشفبد ٜاص آٟ٘ب
اسسمبء ٚضؼیز ػبٔب٘ٞٝبی فبضالة  ٚاصالح  ٚثبصػبصی آٟ٘ب

 هدیزیت بحزاى ٍ پدافٌد غیزعاهل ٍ HSE
 آبیاری ٍ سّكشی
 ساسُ ّای آبی
 عوزاى آب
 هدل ّای ّیدرٍلَصیكی
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ًَ -5آٍری ٍ فٌاٍری ّای هٌْدسی پششكی ٍ علَم شٌاختی
 هحَرّای ًوایشگاُ:
 ثیٛاِىششیه
 ػیؼشٓ ٞبی ٔب٘یشٛسیًٙ
 ػیؼشٓ ٞبی دسٔب٘ی  ٚآصٔبیـٍبٞی دس حٛص ٜدضؿىی  ٚد٘ذا٘ذضؿىی
 دشداصؽ ػیٍٙبَ ٞبی حیبسی
 دشداصؽ سصبٚیش دضؿىی  ٚد٘ذا٘ذضؿىی
ٟٙٔ ذػی ثبِیٙی
 ثیٔٛىب٘یه ػیبالر صیؼشی
ٟٙٔ ذػی ثبفز  ٚدضؿىی ثبصػبخشی
ٔ ذِؼبصی ػیؼشٓ ٞبی ثیِٛٛطیه
 ا٘ذاْ ٞبی ٔصٛٙػی  ٚػبخز ٚػبیُ سٛا٘جخـی
ٟٙٔ ذػی ػبٔب٘ٞ ٝبی داسٚیی
 ثیٔٛىب٘یه ٚسصؽ
 ثیٛٔٛاد
 ثیٛدشیٙششٞب
٘ ب٘ٛثیٛػٙؼٛسٞب
٘ ب٘ٛثیٛداسٞٚب


سٚاٖ ؿٙبػی ؿٙبخشی



سٛاٖ ثخـی ؿٙبخشی



ٛٞؽ ٔصٛٙػی ٔ ٚذِؼبصی ؿٙبخشی



ػصت ؿٙبخشی ثبِیٙی



ثٟجٛد ویفی ػالٔز ا٘ؼبٖ ٞب



ثٟجٛد ػالٔز  ٚسٛا٘بیی فیضیىی ا٘ؼبٖ ٞب



ثؼظ ادسان  ٚاسسجبعبر ا٘ؼبٖ ٞب



ػصت ؿٙبخشی ثبِیٙی



ساثظ ٞبی ٔغض  ٚسایب٘ٝ



ٌفشبسدسٔب٘ی



ٟٔٙذػی ػصت  ٚسٛا٘جخـی



رٔ ،ٗٞغض ،سشثیز ... ٚ
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ًَ-6آٍری ٍ فٌاٍری ّای ًاًَ
 هحَرّای ًوایشگاُ:











٘ب٘ ٛصیؼز فٙبٚسی
٘ب٘ٛٔٛاد  ٚوبٔذٛصیز ٞب
٘ب٘ٛػبخشبسٞب
٘ب٘ٛفیضیه  ،فٛس٘ٛیه ٘ ٚب٘ٛاِىشش٘ٚیه
٘ب٘ٛؿیٕی
٘ب٘ٔٛىب٘یه
ٔذِؼبصی دس ٘ب٘ٛ
٘ب٘ٛحؼٍشٞب
٘ب٘ٛسىِٛٛٙطی دس دضؿىی  ٚداسٚػبصی
٘ب٘ٛسىِٛٛٙطی دس صٙؼز ... ٚ

ًَ-7آٍری ٍ فٌاٍری ّای الكتزًٍیک ،هیكزٍالكتزًٍیک ،لیشر ٍ فَتًَیک
 هحَرّای ًوایشگاُ:
ٟٙٔ ذػی ثشق (اِىشش٘ٚیه ،لذسر ،وٙششَ ٔ ٚخبثشار)
 ادشٛاِىشش٘ٚیه
ِ یضس  ٚفٛس٘ٛیه
 عشاحی ٔذاسار ٔجشٕغ آ٘بِٛي  ٚدیجیشبَ
 سثبر ٞبی ا٘ؼبٖ ٕ٘ب
 سثبر ٞبی أذادٌش
 سثبر ٞبی صٙؼشی
 ػیؼشٓ ٞبی ٔیىشٚاِىششٔٚىب٘یىی ( )MEMS
 ػیؼشٓ ٞبی ٘ب٘ٛاِىششٔٚىب٘یىی ()NEMS
 عشاحی ؿجی ٝػبصٞبی آٔٛصؿی (ؿجی ٝػبصٞبی سا٘ٙذٌی  ٚدشٚاص)
 عشاحی دػشٍبٞ ٜبی آٔٛصؿی
 ػیؼشٓ ٞبی ٔذیشیز ٛٞؿٕٙذ ػبخشٕبٖ ()BMS
 سٔضٍ٘بسی
 اسٔٛبػی ٖٛصٙؼشی
 عشاحی ٘شْ افضاسٞبی حٛص ٜثشق
 ػیؼشٓ ٞبی سحُٕ دزیش خغب
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ًَ-8آٍری ٍ فٌاٍری ّای صٌایع خَدرٍ  ،قطعِ ساسی ٍ هاشیي ساسی
 هحَرّای ًوایشگاُ:









عشاحی ػیؼشٓ ٞبی دیٙبٔیىی خٛدسٚ
ػبص ٚ ٜثذ٘ ٝخٛدسٚ
٘یشٚی ٔحشو ٝخٛدسٚ
سجذیُ ا٘شطی
ٚػبیُ ٘مّیٛٔ ٝسٛسی ،سشیّش ٘ ٚیٓ سشیّش
ػیؼشٓ ٞبی سؼّیك ،سشٔض  ،فشٔبٖ
لغؼبر جب٘جی خٛدس٘ ٚظیش سی ًٙاػذٛسر  ،سٛدٚصی
لغؼ ٚ ٝلبِت ػبصی ... ٚ

ًَ-9آٍری ٍ فٌاٍری ّای هَاد پیشزفتِ ،کاهپَسیت ،هصالح ساختواًی ٍ راُ ساسی
 هحَرّای ًوایشگاُ:























ػبصٜٞبی وبٔذٛصیز
ٔذَػبصی  ٚؿجی ٝػبصی
صٔیٞٝٙبی وبسثشدی ٘ٛظٟٛس
ٔٛاد ٛٞؿٕٙذ
سّفیك صٙبیغ ػٙشی ٔ ٚذسٖ
٘ب٘ ٚ ٛثیٛوبٔذٛصیزٞب
اِیبف عجیؼی
ٔٛاد خٛد سشٔیٓ ؿ٘ٛذٜ
ٔشبِٛسطی ٛٔ ٚاد
وبٔذٛصیز ٞبی ػشأیىی  ٚفّضی
ػبصٜ
صِضِٝ
آِیبطٞبی ٘ٛیٗ
دیشٌذاصٞب
ثیٛػشأیه ٞب
اِىششٚػشأیه ٞب
ٔصبِح ػبخشٕب٘ی  ٚساٞؼبصی ٘ٛیٗ ،ػجض  ٚاػشب٘ذاسد
فٙبٚسی ٞب  ٚسجٟیضار ٘ٛیٗ دس ػبخشٕبٖ  ٚساٞؼبصی
اػشفبد ٜاص فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ٔشحّ ٝثبصػبصی (ػبخشٕبٖ  ٚسا ٜػبصی) دغ اص حٛادص عجیؼی(صِضِ ،ٝػیُ )... ٚ
ثٟذاؿز ،ایٕٙی ،دٚاْ ٔ ٚحیظ صیؼز دس ػبخشٕبٖ  ٚسا ٜػبصی
ػبخشٕبٖ ٞبی ٛٞؿٕٙذ دس ثشاثش حٛادص غیش ٔششلج ٝا٘ؼب٘ی  ٚعجیؼی
ٔؼىٗ دیؾ ػبخش ٝػجه ،ػجض ٔ ٚمب ْٚدس ثشاثش صِضِٝ
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ًَ -12آٍری ٍ فٌاٍری ّای اطالعات ٍ ارتباطات
 هحَرّای ًوایشگاُ:













دِٚز اِىشش٘ٚیه
ؿٟش ٛٞؿٕٙذ
سجبسر اِىشش٘ٚیه
أٙیز اعالػبر
ؿجى ٚ ٝػخز افضاس
سِٛیذ ٔحشٛا  ٚػیؼشٓ ٞبی چٙذسػب٘ ٝای
ٔخبثشار ػیبسٛ٘ ،سیٔ ،بٛٞاس ٜای  ٚثی ػیٓ
ثش٘بٔٛ٘ ٝیؼی
ٔذیشیز ػیؼشٓ ٞبی فٙبٚسی اعالػبر
سىِٛٛٙطی ٞبی فضب دبیٝ
سایب٘ؾ اثشی
ػبٔب٘ٞ ٝبی ٛٞؿٕٙذ ... ٚ

 -11سٍى ًَآٍری ٍ فٌاٍری ّای ًزم ،صٌایع فزٌّگی ٍ ٌّزی
 هحَرّای ًوایشگاُ:


خاللیز ٛ٘ ٚآٚسی دس عشاحی عال ،جٛاٞش ،ؿیـ ،ٝفّض ،چٛة ،ػ ،ًٙفشؽ ... ٚ



ٙٞشٞبی سجؼٕی  ٚاجشائی



ٔصٛٙػبر ٙٞشی  ٚدػشی



ؿیٞ ٜٛبی جذیذ دس ٙٞش ٔؼٕبسی ٔ ٚشٔز آثبس ثبػشب٘ی



٘ٛآٚسی دس ٍ٘بسٌشی ایشا٘ی-اػالٔی



خذٔبر فشٍٙٞی  ٚدیجیشبَ خاللب٘ٝ



سِٛیذ ٔحشٛا  ٚا٘یٕیـٗ



سصٛیشػبصی  ٚجّٞ ٜٛبی سایب٘ ٝای



ػشٌشٔی ٞبی آٔٛصؿی-ػّٕی  ٚفشٍٙٞی



ثبصی ٞبی سایب٘ ٝای



وشبة ٞبی ٔصٛس



ٔف ْٟٛػبصی



٘ٛآٚسی دس ثؼش ٝثٙذی وبال



عشاحی صٙؼشی



ؿیٞ ٜٛبی جذیذ اسسمب ،سجّیغ  ٚسجبسر وبال (سجّیغبر ٔذسٖ)
7

ًَ-10آٍری ٍ فٌاٍری ّای صٌایع غذایی ،دارٍئی ،بْداشتی ٍ آرایشی
 هحَرّای ًوایشگاُ:











فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ داسٚسػب٘ی
ثیٛسىِٛٛٙطی ٘ ٚب٘ٛسىِٛٛٙطی داسٚیی
أٙیز  ٚایٕٙی ٔٛاد غزایی
اسائ ٝساٞىبسٞبی ٘ٛیٗ دس ثؼش ٝثٙذی  ٚسٛصیغ ٔحصٛالر
ا٘ٛاع ٍ٘ ٝداس٘ذٞ ٜب
فشٔٛالػیٞ ٖٛبی ٘ٛیٗ ٔٛاد غزایی
ا٘ٛاع داسٞٚبی ٌیبٞی
عت ػٙشی
داسٞٚبی دذشیذی  ٚدشٚسئیٙی  ٚآ٘شی ثبدی ٞبی ٔٛٙوّ٘ٛبَ
داسٞٚبی ٔىٌُٕ ،یب ٜدسٔب٘یٔ ،حصٛالر آسایـی  ٚثٟذاؿشی ... ٚ

 -13سٍى ًَآٍری ٍ فٌاٍری ّای ًساجی ،هد ٍ طزاحی پَشاک ٍ چزم
 هحَرّای ًوایشگاُ:


اِیبف عجیؼی ٔ ٚصٛٙػی



ٔٙؼٛجبر خبف  ٚجذیذ ٔٛسد ٘یبص دس صٙبیغ ٔخشّف



فٙبٚسی ٔبؿیٗ آالر ٘ؼبجی  ٚعشاحی



ٔذ  ٚعشاحی ِجبع  ٚدبسچٝ



سٍ٘شصی  ٚچبح



فٙبٚسی ٞبی جذیذ دس صٙؼز فشؽ  ٚچشْ



فٙبٚسی ٞبی ٘ٛیٗ دس ػیؼشٓ ٞبی سصفی ٝدؼبة صٙبیغ ٘ؼبجی  ٚچشْ ... ٚ

-14سٍى ًَآٍری ٍ فٌاٍری ّای هعدى ٍ فزآٍری هَاد هعدًی
 هحَرّای ًوایشگاُ:


اوشـبفبر ،حفبسی  ٚاػشخشاج ٔؼبدٖ



سجٟیضار ٔؼذ٘ی



ایٕٙی دس ٔؼبدٖ



ٟٔٙذػی ٔؼذٖ



الشصبد ٔ ٚذیشیز ٔؼذ٘ی



ٔؼذٖ ٔ ٚحیظ صیؼز



فشآٚسی ٔٛاد ٔؼذ٘ی
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-15فٌاٍری ّای ًَیي در هدیزیت شْزی
 هحَرّای ًوایشگاُ:
ٔ ذیشیز دؼٕب٘ذٞب
 خذٔبر ٘ٛیٗ ؿٟشی
 ایٕٙی  ٚأٙیز
 حُٕ ٘ ٚمُ دبیذاس  ٚسشافیه
 ؿٟش ٛٞؿٕٙذ
 ؿٟشػبصی  ٚفضبی ػجض ؿٟشی
 حفظ  ٚاسسمبی أٙیز دس ؿٟش
 صٙؼز ٌشدؿٍشی  ٚسٛسیؼٓ
ٔ ذیشیز ثحشاٖ

ًَ-16آٍری ٍ فٌاٍری ّای فضایی
 هحَرّای ًوایشگاُ:
 عشاحی  ٚػبخز ٚػبیُ دش٘ذ٘ ٜظیش ٛٞادیٕبٞب ،ثبٍِشدٞبٌ ،الیذسٞبٛٔ ،ؿه ٞب ٔ ٚبٛٞاسٞ ٜب
 آیشٚدیٙبٔیه
 جّٛثش٘ذٌی
ٔ ىب٘یه دشٚاص
 ػبصٞ ٜبی ٛٞافضبیی
 ؿجی ٝػبصٞبی دشٚاص
 اثضاس  ٚلغؼبر دشٚاص
 فضب دیٕبٞب

 -17فعالیت ّای پضٍّشی ٍ فٌاٍراًِ داًش آهَسی
ٛ٘ آٚسی  ٚفٙبٚسی ٞبی دا٘ؾ آٔٛصی دس ػغح اػشبٖ آرسثبیجبٖ ؿشلی
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