
  

 یادیبُ یْا پژْٔطگاِ داَص

 

 راٌیا ی َٕر چطًّدر طرح  یدعٕت بّ ًْكار یگٓآ

 
در  زیر حضرّ ب ییْا ا تخػعی بفراداَیاز بّ ًْکاری  ،راٌیا ی َٕر چطًّطرح برای کار در  یادیبُ یْا ْٔطگاِ داَصپژ

 داردت یریٔ يذ ،كیيكاَ یيُٓذس ،(كیكُترل ٔ انكترَٔ) برق یعًراٌ، يُٓذس ی، يُٓذسیيعًارْای  رضتّ
 

 تخػع ضرح كار فیرد

1 

گسارش يطانعات  ی ْا ٔ ارائٍّ یذ از زيیٔ بازد یتٕپٕگراف یْا َقطّ ی يطانعّ

 :ذْا ضايمیٔ بازد

زنسنّ ٔ حث  ی اَتخاب زيیٍ با درَظرگرفتٍ يبا يطانعات أنیّ -

 (seismic hazard analysis)ژئٕتکُیک 

 یٔ ضٓرساز یيعًار یّ یيطانعات أن -

 ّیأن یات َقطّ برداریاَجاو عًه یبرا یسیَايّ ربر -

یا  یارضذ در يعًار یا كارضُاسی یكترد

 11حذاقم با يُٓذسی عًراٌ ٔ يعًاری 

 یبسرگ عهً یْا سال تجربّ در پرٔژِ

  یا غُعتی یقاتیتحق

2 

 :گسارش يطانعات ضايم ی ك ٔ ارائّیسات يكاَیسأت یّ یيطانعات أن

 

 یرساَ آب -

 فاضالب -

 یسطح یْا آب یجًع آٔر -

 یگازرساَ -

 

 یُّ كردٌ يػرف اَرژیبا تٕجّ خاظ بّ بٓ

ك با یيكاَ یُٓذسيارضذ در  یارضُاسک

 11ٔ حذاقم  یسات غُعتیسأص تیگرا

 ،یبسرگ عهً یْا سال تجربّ در پرٔژِ

 یا غُعتی ،یقاتیتحق

3 

 :گسارضات يطانعات ضايم ی ارائّٔ  یسات برقیسأتبرای ّ یيطانعات أن

 

 یبرق رساَ -

 يخابرات -

 

 با تٕجّ خاظ بّ بٓیُّ كردٌ يػرف اَرژی

 یدر يُٓذس( M.Sc)ارضذ  یكارضُاس

 11ٔ يخابرات با حذاقم ( قذرت) برق

 یبسرگ عهً یسال تجربّ در پرٔژِ ْا

 یا غُعتی یقاتیتحق

 ك ٔ كُترلیانكترَٔ یْا ستىیس یيطانعّ ٔ طراح 4

در ( M.Sc)ارضذ  یا كارضُاسی یدكتر

ك ٔ یانكترَٔ) برق  یيُٓذس یْا تخػع

 (كُترل

5 

برای ضتابگر  (*UHV)  بسیار زیادستى ْای خألیيطانعّ ٔ طراحی س

 سُکرٔترٌٔ

*Ultra High Vacuum 

در ( M.Sc)ارضذ  یا كارضُاسی یدكتر

 كیيكاَ یك ٔ يُٓذسیسیف یْا تخػع

6 

  ی ُّیدر زي یقاتیٔ تحق یعهً یْا طرح یسیر در برَايّ یًْكار

 

Project Plan Development 

يُٓذسی  )ت در یریساَس يذیفٕق ن

با (  MS&Eایٔ  MBAا یغُایع 

 یْا حذاقم سّ سال سابقّ كار در طرح

  یقاتیٔ تحق یعهً

 

ضٕد  یتقاضا ي یسیٔ اَگه یبّ دٔ زباٌ فارس یٔ فُ یعهً یْا گسارش یّ یتٓ ییط با تٕاَایيُذ ٔ ٔاجذ ضراّ از دأطهباٌ عالق
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